JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Jēkabpilī
2015.gada 24.septembrī

Nr.12

Sēdes audio ieraksts, ievērojot personas datu aizsardzību, pieejams pašvaldības mājas lapā.
Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils.
Sēde sasaukta plkst.11:00
Sēdi atklāj plkst. 11:00
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs E.Meņķis
Protokolē – juriste – iepirkuma speciāliste S.Bogdanoviča
Piedalās – Domes deputāti: G.Audzītis, U.Auzāns, A.Bikaunieks, I.Blumberga, A.Kokins, D.Ģeidāne,
A.Lemaka, I.Jātniece, E.Meņķis, M.Pavārs, A.Vanags, S.Vecumniece.
Sēdē nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ - M.Balodis, A.Ķiploks, O.Spēka,
Sēdē piedalās: izpilddirektora p.i. I.Feldmane
Jēkabpils novada administrācijas darbinieki: juriskonsulte K.Ozola, Finanšu un ekonomikas nodaļas
vadītāja L.Pētersone, sabiedrisko attiecību speciālists K.Sēlis, īpašuma apsaimniekošanas speciāliste
I.Bokāne, teritorijas plānotāja Dz.Nartiša, Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Elga Ūbele.
Pagastu pārvalžu vadītāji: Maruta Cankale, Raimonds Jaudzems, Jānis Raubiška, Andris Baltaruņķis.
Laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Aija Valdmane.
Darba kārtība:
1.
220 Par publiskās apspriešanas organizēšanu par Jēkabpils novada administratīvā centra
atrašanās vietu
221 Par grozījumiem 19.12.2014. Jēkabpils novada domes lēmumā Nr.306 „Par pašvaldības
2.
institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu
atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai”
222 Par Zasas kultūras nama vadītāja iecelšanu amatā
3.
223 Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu izmaksām uz
4.
vienu audzēkni apstiprināšanu
224 Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
5.
direktoru amatalgu apstiprināšanu
225
Par piemaksu noteikšanu skolu direktoriem par pirmsskolas grupām
6.
226 Par pedagogu darba algas likmes palielināšanu Zasas vidusskolā un Ābeļu pamatskolā
7.
227 Par finansējumu Zasas vidusskolas pirmsskolas izglītības programmas realizācijai
8.
228 Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības
9.
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām sadalīšanu no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.decembrim
229 Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēm no piecu gadu
10.
vecuma bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu no 2015.gada 1.septembra līdz
2015.gada 31.decembrim
230 Par izglītības programmu izvērtējumu un stundu skaita izdalīšanu interešu izglītības
11.
programmām un mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu un sporta skolu
pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.decembrim
231 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu maksātnespējīgai SIA „Indriķis”
12.
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Par finansējuma piešķiršanu Rubeņu pamatskolas skolēnu pārvadājumu autobusa
remontam
Par dalību un līdzfinansējuma nodrošināšanu LIFE programmas projektā „Inovatīvie
risinājumi un pakalpojumi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās novados”
Par saistošo noteikumu Nr.10/2015 „Grozījumi 2015.gada 26.maija saistošajos
noteikumos Nr.8/2015 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam””
apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu Nr.11/2015 „Grozījumi 2015.gada 26.maija saistošajos
noteikumos Nr.9/2015 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu
2015.gadam”” apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu Nr.12/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jēkabpils novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu („Piesaules”)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu („Radžusalas”)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu („Ošlejas”)
Par medību tiesību piešķiršanu (Mednieku klubs „Sencis”)
Par objektu atlases kritēriju noteikšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. līdz
2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
ietvaros un par sanāksmju rīkošanu ar Jēkabpils novada uzņēmējiem un
lauksaimniekiem par lauku ceļu infrastruktūras attīstību
Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
Par maksas noteikšanu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par
likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu bāriņtiesā vai pašvaldības institūcijā
Par finansējuma piešķiršanu ziemas gaisa balonu festivāla LOVE CUP 2016
organizēšanai

1. §
Lēmums Nr.220
Par publiskās apspriešanas organizēšanu par Jēkabpils novada administratīvā centra atrašanās
vietu
___________________________________________________________________________
E.Meņķis, Dz.Nartiša
Notiek diskusija par aptauju un publisko apspriešanu.
24.08.2015. pašvaldībā ir saņemts iesniegums, kurā tiek prasīts veikt sabiedrisko apspriešanu par
Jēkabpils novada administratīvā centra atrašanās vietu. Iesnieguma pielikumā, ko parakstījuši 567
Jēkabpils novada iedzīvotāji ir prasīts sabiedrisko apspriešanu veikt reizē ar Jēkabpils novada attīstības
programmas aktualizāciju.
Likuma „Par Pašvaldībām” 61.1 pants nosaka, ka:
Konsultatīvos nolūkos pēc pašvaldības iedzīvotāju, domes vai tās priekšsēdētāja iniciatīvas, pamatojoties
uz domes lēmumu, var organizēt publisko apspriešanu par pašvaldības autonomās kompetences
jautājumiem.
Publiskā apspriešana jārīko par:
1) pašvaldības administratīvās teritorijas robežas grozīšanu;
2) pašvaldības attīstības programmu un teritorijas plānojumu.
Publisko apspriešanu nerīko par pašvaldības budžetu, pašvaldības maksas pakalpojumu, nodokļu un
nodevu likmēm, kā arī par pašvaldības amatpersonu iecelšanu amatā un atbrīvošanu no tā.
61.2 pants nosaka, ka:
Publiskās apspriešanas ilgums nav mazāks par trim nedēļām.
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Pašvaldības iedzīvotājiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem publiskās apspriešanas gaitā tiek garantēta
ne vien apspriešanai nodotā dokumenta, bet arī visu ar šo dokumentu saistīto pašvaldības lēmumu
pieejamība.
Katram ir tiesības mutvārdos un rakstveidā paust savu viedokli publiskās apspriešanas jautājumā.
Pašvaldībai ir pienākums apkopot paustos viedokļus un publicēt informatīvu ziņojumu (kopsavilkumu) par
apspriešanas rezultātiem pašvaldības domes mājaslapā internetā un vietējā laikrakstā vai bezmaksas
izdevumā.
Pašvaldībai ir pienākums publicēt domes pieņemto lēmumu, kurā izmantoti publiskās apspriešanas
rezultāti, pašvaldības domes mājaslapā internetā un vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā.
Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.23/2014 „Jēkabpils novada pašvaldības
nolikums”, kas apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 2014.gada 23.oktobra sēdes lēmumu Nr.245
(protokols Nr.12), VII daļa „PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS KĀRTĪBA” nosaka kārtību, kādā Jēkabpils
novada pašvaldībā tiek rīkota publiskā apspriešana:
94. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, gadījumos,
kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos, ar pašvaldības domes lēmumu visā pašvaldības
teritorijā vai tās daļā, var tikt organizēta publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana jārīko normatīvajos
aktos noteiktajos gadījumos.
95. Pašvaldības dome var pieņemt lēmumu rīkot publisko apspriešanu par citiem jautājumiem, kas nav
normatīvajos aktos, izņemot jautājumus, kas:
95.1. saistīti ar amatpersonu iecelšanas vai atcelšanas un citiem personāla jautājumiem;
95.2. saistīts ar lēmuma pieņemšanu par administratīva akta izdošanu;
95.3. saistīti ar valsts pārvaldes funkciju īstenošanu;
95.4. budžetu un nodokļu maksājumu atbrīvojumiem;
95.5. ir citu publisko institūciju kompetencē.
96. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma saņemšanas
attiecīgās pašvaldības dome var lemt:
96.1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu iniciatīvas;
96.2. pēc pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas;
96.3. pēc pašvaldības domes priekšsēdētāja iniciatīvas;
96.4. citos likumā noteiktos gadījumos.
Pēc iedzīvotāju iniciatīvas publiskā apspriešana var notikt, ja ne mazāk kā pieci procenti no attiecīgās
teritorijas iedzīvotājiem šajā nolikumā noteiktā kārtībā vēršas pašvaldības domē. Šajā nolikumā noteiktā
publiskās apspriešanas kārtība nav piemērojama attiecībā uz publisko apspriešanu, kas tiek organizēta
Būvniecības likumā paredzētajos gadījumos.
97. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs.
98. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda:
98.1. tās datumu un termiņus;
98.2. paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu;
99.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku;
98.4. publiskās apspriešanas lapas formu;
Par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu atbildīgs ir domes izpilddirektors,
kura pienākums ir nodrošināt pausto viedokļu apkopošanu, publicēt vietējā laikrakstā informatīvu
ziņojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem, kā arī publicēt pieņemto domes lēmumu, kurā
izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti.
Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā” 10.punkts nosaka, ka:
10. Publiskā apspriešana ir ar ārējo normatīvo aktu vai institūcijas noteikts laikposms, kurā sabiedrības
pārstāvji sniedz savus iebildumus un priekšlikumus vai piedalās citās institūcijas organizētās sabiedrības
līdzdalības aktivitātēs (piemēram, sabiedriskajās apspriedēs un sabiedriskās domas aptaujās). Institūcija,
organizējot publisko apspriešanu:
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10.1. nosaka publiskās apspriešanas laiku, ne īsāku par 30 dienām, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi;
10.2. nodrošina apspriežamo dokumentu publisku pieejamību mājaslapā visu publiskās apspriešanas
laiku. Ja nepieciešams, informāciju var izplatīt citos sabiedrībai pieejamos veidos;
10.3. pēc tiešās mērķgrupas pieprasījuma, ja iespējams, institūcijas budžeta ietvaros nodrošina
informācijas pieejamību un saprotamību tiešajai mērķgrupai nepieciešamajā formātā;
10.4. paziņojumā par publisko apspriešanu norāda atbildīgo amatpersonu, kurai iesniedzami viedokļi.
10.5. ne vēlāk kā 30 dienas pēc publiskās apspriešanas beigām tās kopsavilkumu (2.pielikums) un
dalībnieku sarakstu ievieto institūcijas mājaslapā sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”, kā arī, ja iespējams,
izplata citos sabiedrībai pieejamos veidos. Ja attīstības plānošanas dokumenta projektu virza
apstiprināšanai Ministru kabinetā, sabiedrības pārstāvju izteiktos iebildumus iekļauj izziņā par atzinumos
izteiktajiem iebildumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Ministru kabineta iekšējās kārtības un
darbības jautājumiem. Izziņu publicē institūcijas mājaslapā sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”, vienlaikus
nosūtot precizētos dokumentus saskaņošanas dalībniekiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.1 pantu, Jēkabpils novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.23/2014 „Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” VII daļu, Ministru kabineta 25.08.2009.
noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, ņemot vērā
2015.gada 17.septembra Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Attīstības un
tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus, sagatavoti divi lēmuma projekti,
Sēdes vadītājs aicina balsot par lēmuma 1.variantu šādā redakcijā:
1. Publisko apspriešanu par Jēkabpils novada administratīvā centra atrašanās vietu rīkot Jēkabpils
novada attīstības programmas aktualizācijas ietvaros 2016.gadā.
2. Uzdot Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt Publiskās apspriešanas
organizēšanu.
3. Pirms publiskās apspriešanas organizēšanas veikt ekonomiskā pamatojuma izstrādi.
atklāti balsojot: PAR – 4 balsis (E.Meņķis, A.Kokins, A.Lemaka, S.Vecumniece), PRET – 5 balsis
(A.Vanags, I.Blumberga, U.Auzāns, I.Jātniece, M.Pavārs),
ATTURAS – 2 balsis (D.Ģeidāne,
A.Bikaunieks), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Neatbalstīt lēmuma projekta 1.variantu par publiskās apspriešanas rīkošanu.

Sēdes vadītājs aicina balsot par lēmuma 2.variantu šādā redakcijā:
1. Atlikt jautājuma izlemšanu par Publiskās apspriešanas rīkošanu par Jēkabpils novada administratīvā
centra atrašanās vietas noteikšanu līdz brīdim, kamēr tiks veikta iedzīvotāju aptauja.
2. Par aptaujas anketas sagatavošanu atbildīgo personu noteikt Jēkabpils novada pašvaldības teritoriālās
plānošanas speciālisti Dzidru Nartišu.
3. Iedzīvotāju aptaujas anketas veidlapu un aptaujas norises kārtību apstiprināt ārkārtas domes sēdē.
atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (A.Vanags, I.Blumberga, U.Auzāns, G.Audzītis, A.Bikaunieks, I.Jātniece,
M.Pavārs, D.Ģeidāne), PRET 4 balsis (E.Meņķis, A.Lemaka, S.Vecumniece, A.Kokins), ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

Atlikt jautājuma izlemšanu par Publiskās apspriešanas rīkošanu par Jēkabpils novada administratīvā
centra atrašanās vietas noteikšanu līdz brīdim, kamēr tiks veikta iedzīvotāju aptauja.
Par aptaujas anketas sagatavošanu atbildīgo personu noteikt Jēkabpils novada pašvaldības
teritoriālās plānošanas speciālisti Dzidru Nartišu.
Iedzīvotāju aptaujas anketas veidlapu un aptaujas norises kārtību apstiprināt ārkārtas domes sēdē.
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2. §
Lēmums Nr.221
Par grozījumiem 19.12.2014. Jēkabpils novada domes lēmumā Nr.306 „Par pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši amatam
noteiktajai mēnešalgu grupai”
___________________________________________________________________________
E.Meņķis, L.Pētersone, I.Feldmane
Pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības Zasas kultūras nama vadītāja un sporta pasākumu
organizatora amatu kandidātu izvērtēšanas komisijas 09.09.2015. sēdes protokola Nr.10 2.punktu „Par
Jēkabpils novada Sporta pasākumu organizatora amatu” un Kalna pagasta pārvaldes vadītājas M.Cankales
14.08.2015. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta ceturtās daļu, 11.panta pirmās daļu, 1.,
2.un 3.pielikumu, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, Ministru
kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”
1.pielikumu, ņemot vērā 2015.gada 17.septembra Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un
Finanšu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (E.Meņķis, A.Vanags, G.Audzītis, U.Auzāns, A.Bikaunieks, A.Kokins,
D.Ģeidāne, A.Lemaka, I.Jātniece, M.Pavārs, S.Vecumniece), PRET - 1 balss (I.Blumberga), ATTURAS
– nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt izmaiņas 2014.gada 19.decembra novada domes lēmumā Nr.306 „Par pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši amatam
noteiktajai mēnešalgu grupai”, nosakot apkopējam Kalna pagasta pārvaldē apkures sezonas periodā
pilnas slodzes darba laiku:
Mēnešalgas
Nr.
Mēnešalgu
Amata nosaukums
Slodze
maksimālais apmērs
grupa
EUR par pilnu slodzi
1.
1
Apkopējs, profesijas kods 9112 01
1
366
2. Atcelt 2015.gada 30.aprīļa novada domes lēmuma Nr.128 1.punkta 2.un 3.daļu par kultūras pasākumu
organizētāja amata vienības likvidāciju Dignājas pagasta pārvaldē un sporta pasākumu organizatora
amata pienākumu apvienošanu ar kultūras darba organizētāja pienākumiem Dignājas pagasta pārvaldē
ar mēnešalgas maksimālo apmēru EUR 670 par pilnu slodzi, atjaunojot sekojošas amata vienības ar
tām noteikto mēnešalgas maksimālo apmēru:
Mēnešalgas
Nr.
Mēnešalgu
Amata nosaukums
Slodze
maksimālais apmērs
grupa
EUR par pilnu slodzi
1.
6
Sporta pasākumu organizators
1
451
profesijas kods 3423 03
2.
9
Kultūras pasākumu organizētājs
1
451
(Dignājas pagasta pārvalde)
profesijas kods 3435 20
3. §
Lēmums Nr.222
Par Zasas kultūras nama vadītāja iecelšanu amatā
___________________________________________________________________________
E.Meņķis, K.Ozola, I.Feldmane
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Ņemot vērā Kristas Cankales 2015.gada 2.septembra pieteikumu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Jēkabpils novada iestāžu vadītāju iecelšanas amatā, iestāžu
struktūrvienības vadītāju un iestāžu speciālistu pieņemšanas darbā nolikuma 7.2.punktu, ņemot vērā
2015.gada 17.septembra Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, A.Vanags, G.Audzītis, U.Auzāns, A.Bikaunieks, I.Blumberga,
A.Kokins, D.Ģeidāne, A.Lemaka, I.Jātniece, M.Pavārs, S.Vecumniece), PRET -nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iecelt Zasas kultūras nama vadītāja amatā Kristu Cankali ar 2015.gada 1.oktobri.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju.

4. §
Lēmums Nr.223
Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu izmaksām uz vienu
audzēkni apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
E.Meņķis, L.Pētersone, I.Feldmane
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21pantu, likuma „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu
16.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem”, ņemot vērā 2015.gada 17.septembra Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
un Finanšu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (E.Meņķis, A.Vanags, G.Audzītis, U.Auzāns, A.Bikaunieks, I.Blumberga,
A.Kokins, D.Ģeidāne, A.Lemaka, M.Pavārs, S.Vecumniece), PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu izmaksas uz 1 audzēkni, kas aprēķinātas pēc 2014.gada
naudas plūsmas un audzēkņu skaita uz 2015.gada 1.septembri:
Izglītības iestāde
Izmaksas EUR
uz 1 skolēnu 01.09.2015.
Ābeļu pamatskola
64,03
Dignājas pamatskola
66,98
Dunavas pamatskola
70,51
Rubeņu pamatskola
112,75
Rubeņu pamatskolas struktūrvienība „Zelta sietiņš”
207,13
Zasas vidusskola
75,25

5. §
Lēmums Nr.224
Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru
amatalgu apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
E.Meņķis, L.Pētersone, I.Feldmane
Saņemts Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes 11.09.2015. iesniegums par izglītības
iestāžu vadītāju zemāko mēneša darba algas likmi 2015./2016. mācību gadā.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu, Ministru kabineta 22.12.2009.
noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un
privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai”, Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi”, ņemot vērā 2015.gada 17.septembra Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (E.Meņķis, A.Vanags, G.Audzītis, U.Auzāns, A.Bikaunieks, I.Blumberga,
A.Kokins, D.Ģeidāne, A.Lemaka, M.Pavārs, S.Vecumniece), PRET -nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izglītības iestāžu direktoru mēneša amatalgu no 2015.gada 1.septembri līdz 2015.gada
31.decembrim sekojoši:
Nr.
Nosaukums
Amatalgas
Pašvaldības
Kopā EUR
likme EUR
finansējums EUR
1
Ābeļu pamatskolas direktors
715,70
715,70
2
Dignājas pamatskolas direktore
515,00
515,00
3
Dunavas pamatskolas direktors
267,00
153,00
420,00
4
Rubeņu pamatskolas direktore
700,05
700,05
5
Zasas vidusskolas direktore
715,70
715,70
2. Pašvaldības finansējumu nodrošināt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
6. §
Lēmums Nr.225
Par piemaksu noteikšanu skolu direktoriem par pirmsskolas grupām
___________________________________________________________________________
E.Meņķis, l.Pētersone, I.Feldmane
Saņemts Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes 11.09.2015. iesniegums par piemaksu
noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem par pirmsskolas grupām 2015/.2016. mācību gadā.
Sakarā ar to, ka četrās novada skolās (Dignājas, Dunavas, Rubeņu pamatskolās un Zasas
vidusskolā) īsteno ne tikai pirmsskolas programmu no 5 gadu vecuma izglītojamo apmācībai, bet arī
pirmskolas izglītības programmu bērniem vecumā no 1,5-4 gadiem, kas prasa papildus atbildību, skolu
direktoriem noteikt piemaksu par papildus darbu (direktora amata likme par 100 bērniem EUR 700,05, par
vienu bērnu EUR 7), ņemot vērā 2015.gada 17.septembra Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas unFinanšu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (E.Meņķis, A.Vanags, G.Audzītis, U.Auzāns, A.Bikaunieks, I.Blumberga,
A.Kokins, D.Ģeidāne, A.Lemaka, M.Pavārs, S.Vecumniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils
novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.decembrim piemaksas skolu direktoriem par
pirmskolas grupām:
Mācību iestāde
Bērnu skaits pirmsskolā
Piemaksa EUR
Dignājas pamatskola
14
98,00
Dunavas pamatskola
4
28,00
Rubeņu pamatskola
10
70,00
Zasas vidusskola
18
126,00
46
322,00
Kopā:
2. Finansējumu skolu direktoru piemaksām nodrošināt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
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7. §
Lēmums Nr.226
Par pedagogu darba algas likmes palielināšanu Zasas vidusskolā un Ābeļu pamatskolā
___________________________________________________________________________
E.Meņķis, L.Pētersone, I.Feldmane
Saņemts Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes 14.09.2015. iesniegums par pedagogu
darba algas likmes palielināšanu Zasas vidusskolā un Ābeļu pamatskolā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu, likumu „Par Valsts budžetu 2015.gadam”
un Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, ņemot
vērā 2015.gada 17.septembra Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas
ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (E.Meņķis, A.Vanags, G.Audzītis, A.Bikaunieks, I.Blumberga, A.Kokins,
D.Ģeidāne, A.Lemaka, M.Pavārs, S.Vecumniece), PRET - nav, ATTURAS – 1 balsis (U.Auzāns),
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1.Noteikt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu pedagogu darba algas likmi Zasas
vidusskolā un Ābeļu pamatskolā no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.decembrim sekojoši:
- pedagoģiskā darba stāžs mazāks par 5 gadiem EUR 446,00,
- pedagoģiskā darba stāžs no 5 līdz 10 gadiem EUR 454,00,
- pedagoģiskā darba stāžs lielāks par 10 gadiem EUR 462,00.
8. §
Lēmums Nr.227
Par finansējumu Zasas vidusskolas pirmsskolas izglītības programmas realizācijai
___________________________________________________________________________
E.Meņķis, L.Pētersone, I.Feldmane
Saņemts Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes 11.09.2015. iesniegums par
finansējuma iedalīšanu Zasas vidusskolas pirmsskolas izglītības programmas realizācijai.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punkts, Ministru kabineta 22.12.2009.
noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un
privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai”, Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi”, ņemot vērā 2015.gada 17.septembra Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (E.Meņķis, A.Vanags, G.Audzītis, U.Auzāns, A.Bikaunieks, I.Blumberga,
A.Kokins, D.Ģeidāne, A.Lemaka, M.Pavārs, S.Vecumniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils
novada dome NOLEMJ:
Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības programmas realizāciju Zasas vidusskolā no 2015.gada 1.septembra
līdz 2015.gada 31.decembrim, nepieciešamo finansējumu 0,5 likmes pirmsskolas audzinātāja darba
atlīdzībai EUR 1038 piešķirt no plānotajiem līdzekļiem izglītības iestādēm.
9. §
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Lēmums Nr.228
Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu no
2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.decembrim
___________________________________________________________________________
E.Meņķis, L.Pētersone, I.Feldmane
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, likumu par „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par valsts
budžetu 2015.gadam”, Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un
sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, Jēkabpils novada
domes noteikumiem Nr.1/2013, apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 22.08.2013. sēdes lēmumu nr.291
(protokols nr.12) „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”,
ņemot vērā 2015.gada 17.septembra Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu
komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (E.Meņķis, A.Vanags, G.Audzītis, U.Auzāns, A.Bikaunieks, I.Blumberga,
A.Kokins, D.Ģeidāne, A.Lemaka, M.Pavārs, S.Vecumniece), PRET - nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt mērķdotāciju Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2015.gada
1.septembra līdz 2015.gada 31.decembrim EUR 199964 apjomā un sadalīt to sekojoši:
Nr.
Nosaukums
Summa EUR
1.
Ābeļu pamatskola
59199
2.
Dignājas pamatskola
21883
3.
Dunavas pamatskola
12656
4.
Rubeņu pamatskola
32391
5.
Zasas vidusskola
73835

10. §
Lēmums Nr.229
Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēm no piecu gadu vecuma bērnu
apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām sadalīšanu no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.decembrim
___________________________________________________________________________
E.Meņķis, L.Pētersone, I.Feldmane
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, likumu par „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par
valsts budžetu 2015.gadam”, Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina
un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, Jēkabpils novada
domes noteikumiem Nr.1/2013, apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 22.08.2013. sēdes lēmumu Nr.291
(protokols nr.12) „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”,
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ņemot vērā 2015.gada 17.septembra Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu
komitejas ierosinājumus
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, A.Vanags, G.Audzītis, U.Auzāns, A.Bikaunieks, I.Blumberga,
A.Kokins, D.Ģeidāne, A.Lemaka, I.Jātniece, M.Pavārs, S.Vecumniece), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt mērķdotāciju Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.decembrim EUR 12596 apjomā un sadalīt to sekojoši:
Nr.
Nosaukums
Summa EUR
1.
Ābeļu pamatskola
2589
2.
Dignājas pamatskola
1646
3.
Dunavas pamatskola
1659
4.
Rubeņu pamatskola
1564
5.
Zasas vidusskola
4336
6.
Nesadalītie līdzekļi
802
11. §
Lēmums Nr.230
Par izglītības programmu izvērtējumu un stundu skaita izdalīšanu interešu izglītības programmām
un mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2015.gada 1.septembra līdz
2015.gada 31.decembrim
___________________________________________________________________________
E.Meņķis, L.Pētersone, I.Feldmane
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panata pirmās daļas 27.punktu un Interešu izglītības
programmu un sporta skolu mērķdotāciju sadalīšanas komisijas sēdes lēmumu (27.08.2015. protokola
Nr.2), ņemot vērā 2015.gada 17.septembra Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu
komitejas ierosinājumus
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, A.Vanags, G.Audzītis, U.Auzāns, A.Bikaunieks, I.Blumberga,
A.Kokins, D.Ģeidāne, A.Lemaka, I.Jātniece, M.Pavārs, S.Vecumniece), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt sekojošu stundu skaitu interešu izglītības programmās:
1.1. Ābeļu pamatskolā:
1.-4.klašu koris 2 stundas
Vokālais ansamblis 2 stundas
Folkloras kopa „Mikālēni” 3 stundas
Tautisko deju kolektīvs 1.-4.klase 1 stunda
Tautisko deju kolektīvs 5.-9.klase 2 stundas
Mazpulki 2 stundas
Interešu izglītības sporta metodiķis 0,1 slodze
Kopā: 12 stundas
1.2. Dignājas pamatskolā:
Folkloras kopa „Dignojīši” 4 stundas
Mazpulki 3.-9.klase 2 stundas
Skatuves runas pulciņš 1.-9.klase 1 stunda
Vides pulciņš 1 stunda
Kopā: 8 stundas
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1.3. Dunavas pamatskolā:
Vokālais ansamblis 1.-9.klase 1 stunda
Sporta pulciņš 5.-9.klase 2 stunda
Vizuālās mākslas pulciņš 1.-9.klase 1 stunda
Skatuves runas pulciņš 1.-9.klase 1 stunda
Novadpētniecība 5.-9.klase 1.stunda
Kopā: 6 stundas
1.4. Rubeņu pamatskolā:
Koris 1.-4.klase 1 stunda
Vokālais ansamblis 1.-4.klase 2 stundas
Sporta pulciņš 2 stundas
Kokapstrādes pulciņš 2 stundas
Jauno satiksmes dalībnieku pulciņš 2 stundas
Skatuves mākslas pulciņš 1.-9.klase 2 stundas
Vizuālā noformēšana 1.-9.klase 1 stunda
Tautas deju kolektīvs 1.-4.klase 3 stundas
Kopā: 15 stundas
1.5. Zasas vidusskolā:
Tautisko deju pulciņš 1.-3.klase 3 stundas
Tautisko deju pulciņš 4.-6.klase 3 stundas
Tautisko deju pulciņš 7.-8.klase 4 stundas
Tautisko deju pulciņš 9.-12..klase 3 stundas
Koris 1.-2.klase 1 stunda
Koris 3.-4.klase 1 stunda
Vokālais ansamblis 5.-9.klase 2 stundas
Skolas avīze „Baltais ceļš” 1 stunda
Mūsdienu dejas 1 stunda
Kopā: 19 stundas
Kopā novadā 60 stundas
0,1slodze
2. Apstiprināt mērķdotāciju pašvaldībām – interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu
daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2015.gada
1.septembra līdz 2015.gada 31.decembrim EUR 6460 apjomā un sadalīt to sekojoši:
Nr.
Nosaukums
Summa EUR
1.
Ābeļu pamatskola
1443
2.
Dignājas pamatskola
836
3.
Dunavas pamatskola
623
4.
Rubeņu pamatskola
1567
5.
Zasas vidusskola
1991
12. §
Lēmums Nr.231
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu maksātnespējīgai SIA „Indriķis”
___________________________________________________________________________
E.Meņķis, A.Liepiņa, K.Ozola
Pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7.punktu, trešo un
ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un ņemot vērā 2015.gada
17.septembra Finanšu komitejas ierosinājumu (protokols nr.8, 12.§),
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atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (E.Meņķis, A.Vanags, G.Audzītis, U.Auzāns, A.Bikaunieks, I.Blumberga,
A.Kokins, D.Ģeidāne, I.Jātniece, S.Vecumniece), PRET - 2 balsis (A.Lemaka, M.Pavārs), ATTURAS –
nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:

1. Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Indriķis” nekustamā īpašuma nodokļa parādu
summā EUR 5568,74 (pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi euro 74 centi).
2. Publicēt Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv internetā informāciju par
Lēmuma 1.punktā dzēsto nekustamā īpašuma nodokļa parādu.
3. Lēmuma izpildi veic Jēkabpils novada pašvaldības vecākā nodokļu administratore Airīte Liepiņa.
13. §
Lēmums Nr.232
Par finansējuma piešķiršanu Rubeņu pamatskolas skolēnu pārvadājumu autobusa remontam
___________________________________________________________________________
E.Meņķis, L.Pētersone, I.Feldmane
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, ņemot vērā 2015.gada
17.septembra Finanšu komitejas ierosinājumu
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, A.Vanags, G.Audzītis, U.Auzāns, A.Bikaunieks, I.Blumberga,
A.Kokins, D.Ģeidāne, A.Lemaka, I.Jātniece, M.Pavārs, S.Vecumniece), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt Rubeņu pamatskolas skolēnu autobusa Mercedes Benz Sprinter (valsts reģ. Nr. HO 5652)
aizmugurējā tilta remontam EUR 3000 no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

2. Summa, kas novirzāma no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz Rubeņu pamatskolas izdevumu
tāmi, tiek precizēta pēc faktiski izpildīto darbu apjoma un pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu
kopsummas, nepārsniedzot EUR 3000.
3. Lēmuma izpildi un finansējuma kontroli nodrošina Finanšu un ekonomikas nodaļa.

14. §
Lēmums Nr.233
Par dalību un līdzfinansējuma nodrošināšanu LIFE programmas projektā „Inovatīvie risinājumi
un pakalpojumi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās novados”
___________________________________________________________________________
E.Meņķis, I.Feldmane
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, Jēkabpils novada Attīstības
programmu 2012.-2018.g., ņemot vērā 2015.gada 17.septembra Attīstības un tautsaimniecības komitejas
un Finanšu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, A.Vanags, G.Audzītis, U.Auzāns, A.Bikaunieks, I.Blumberga,
A.Kokins, D.Ģeidāne, A.Lemaka, I.Jātniece, M.Pavārs, S.Vecumniece), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:

1. Piedalīties kā partnerim projekta „Inovatīvie risinājumi un pakalpojumi ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmās novados” iesniegšanā.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu EUR 27823.
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15. §
Lēmums Nr.234
Par saistošo noteikumu Nr.10/2015 „Grozījumi 2015.gada 26.maija saistošajos noteikumos
Nr.8/2015 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam”” apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
E.Meņķis, L.Pētersone, I.Feldmane
Pamatojoties uz likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā 2015.gada 17.septembra Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas, Attīstības un tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, A.Vanags, G.Audzītis, U.Auzāns, A.Bikaunieks, I.Blumberga,
A.Kokins, D.Ģeidāne, A.Lemaka, I.Jātniece, M.Pavārs, S.Vecumniece), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.10/2015 „Grozījumi saistošajos
noteikumos Nr.8/2015 „Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam” sekojošā redakcijā:
1. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam ieņēmumos EUR 4 285 999, saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam izdevumos EUR 4 733 425, saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus EUR 447 426, saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžeta 2015.gada
grozījumiem saskaņā ar pielikumu Nr.2.

16. §
Lēmums Nr.235
Par saistošo noteikumu Nr.11/2015 „Grozījumi 2015.gada 26.maija saistošajos noteikumos
Nr.9/2015 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam”” apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
E.Meņķis, L.Pētersone, I.Feldmane
Pamatojoties uz likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, „Par
pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā 2015.gada 17.septembra Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas, Attīstības un tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, A.Vanags, G.Audzītis, U.Auzāns, A.Bikaunieks, I.Blumberga,
A.Kokins, D.Ģeidāne, A.Lemaka, I.Jātniece, M.Pavārs, S.Vecumniece), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.11/2015 „Grozījumi saistošajos
noteikumos Nr.5/2015 „Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam” sekojošā
redakcijā:
1. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam ieņēmumos EUR 275 011, saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam izdevumos EUR 404 570, saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus EUR 129 559, saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
4. Apstiprināt novada pašvaldības ziedojumus un dāvinājumus ieņēmumu daļā EUR 2235 un izdevumu
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daļā EUR 3718, izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansēšanas avotus EUR 1483, saskaņā ar
pielikumu Nr.2.
5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam
saskaņā ar pielikumu Nr.3.
17. §
Lēmums Nr.236
Par saistošo noteikumu Nr.12/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jēkabpils novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
E.Meņķis, K.Ozola
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, ar kuru pašvaldībām
noteiktas tiesības lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas, likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punktu, kur noteikts, ka ar nekustamā īpašuma
nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 un pašvaldība to
neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem saistošajiem noteikumiem, izņemot garāžas; minētā likuma
9.panta otro daļu, kas piešķir tiesības pašvaldībām, pieņemot saistošos noteikumus, noteikt nodokļa
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas
termiņa iestāšanās brīža, ņemot vērā 2015.gada 17.septembra Attīstības un tautsaimniecības komitejas un
Finanšu komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, A.Vanags, G.Audzītis, U.Auzāns, A.Bikaunieks, I.Blumberga,
A.Kokins, D.Ģeidāne, A.Lemaka, I.Jātniece, M.Pavārs, S.Vecumniece), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.12/2015 „Par nekustamā
īpašuma nodokli Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” (pielikumā Nr.1 –
saistošo noteikumu teksts; pielikumā Nr.2 – paskaidrojuma raksts).
2. Nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saistošos noteikumus elektroniskā
veidā triju dienu laikā pēc to parakstīšanas.
3. Publicēt saistošos noteikumus Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un
Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā.
4. Lēmuma izpildi veic Lietvedības nodaļa un juriskonsulte.
PIELIKUMS Nr.1
APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils novada domes
24.09.2015. sēdes lēmumu Nr.236
(protokols Nr.12)
JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12/2015
„Par nekustamā īpašuma nodokli
Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 3.punktu
un likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta otrās daļas 91 punktu, 9. panta otro daļu
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1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka ar nekustamā īpašuma nodokli
apliekamos un neapliekamos objektus Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, kā arī nosaka
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
2. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai,
izņemot garāžas, ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.
3. Maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no nodokļa
samaksas termiņa iestāšanās brīža.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
PIELIKUMS Nr.2
APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes
24.09.2015. sēdes lēmumu Nr.236 (protokols Nr.12)
Saistošo noteikumu Nr.12/2015
„Par nekustamā īpašuma nodokli Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.Saistošo noteikumu
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss satura izklāsts

3. Informācija par
plānoto saistošo
noteikumu ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto saistošo
noteikumu ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijās ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punkts;
9.panta 2.daļa.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punkts
paredz pašvaldību domēm tiesības pieņemt saistošos noteikumus par
dzīvojamo māju palīgēku neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, ja ēkas
platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas; bet minētā likuma 9.panta 2.daļa
piešķir tiesības pašvaldībām, pieņemot saistošos noteikumus, noteikt nodokļa
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus
gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža
Saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokli Jēkabpils novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā” nosaka kārtību, kādā ar nekustamā
īpašuma nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas, kā arī nosaka nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs pašvaldības budžetu.

Saistošo noteikumu projekts praktiski neietekmē uzņēmējdarbību Jēkabpils
novada administratīvajā teritorijā.

Saistošos noteikumus publicē pašvaldības mājaslapā, izdevumā „Ļaudis un
darbi” un tie tiek izlikti redzamā vietā pašvaldības ēkās.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.

18. §
Lēmums Nr.237
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
(„Piesaules”)
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___________________________________________________________________________
E.Meņķis, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un
Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
55.punktu, ņemot vērā 2015.gada 17.septembra Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, A.Vanags, G.Audzītis, U.Auzāns, A.Bikaunieks, I.Blumberga,
A.Kokins, D.Ģeidāne, A.Lemaka, I.Jātniece, M.Pavārs, S.Vecumniece), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Piesaules” Dunavas pagasts, Jēkabpils
novads, kadastra nr.--, zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā Nr.-- sadalīšanai saskaņā ar SIA „GEO
Mērniecība” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Piesaules”, Dunavas pagasts, zemes gabalu 2.6 ha platībā (Nr.2 zemes
ierīcības projektā) un zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā -- – 0,5 ha platībā, izveidojot jaunu
īpašumu un piešķirot nosaukumu „Saules Meži”.
3. Noteikt nekustamā īpašuma „Saules Meži”, Dunavas pagasts, zemes gabalam 2,6 ha platībā (Nr.2
zemes ierīcības projektā) un zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā -- – 0.5 ha platībā nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
4. Zemes gabals 17,6 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā) un zemes vienība ar apzīmējumu
kadastrā Nr.-- – 1.7 ha platībā paliek īpašuma „Piesaules” sastāvā.
5. oteikt nekustamajam īpašumam „Piesaules”, Dunavas pagasts, zemes gabalam 17,6 ha platībā (Nr.1
zemes ierīcības projektā) un zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā Nr.-- – 1,7 ha platībā nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
6. Zemes vienību platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
19. §
Lēmums Nr.238
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
(„Radžusalas”)
___________________________________________________________________________
E.Meņķis, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un
Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
55.punktu un ņemot vērā 2015.gada 17.septembra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumus, ņemot vērā 2015.gada 17.septembra Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, A.Vanags, G.Audzītis, U.Auzāns, A.Bikaunieks, I.Blumberga,
A.Kokins, D.Ģeidāne, A.Lemaka, I.Jātniece, M.Pavārs, S.Vecumniece), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Radžusalas”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.--,
zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā Nr.--, sadalīšanai saskaņā ar SIA „Metrum” izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Radžusalas”, Ābeļu pagasts, zemes gabalu 0,26 ha platībā (Nr.2
zemes ierīcības projektā), izveidoto zemes vienību pievienot pašvaldības īpašumam „Jaunrozes 16

Jēkabpils”, kadastra Nr.--.

3. Noteikt īpašuma „Jaunrozes - Jēkabpils”, kadastra Nr.--, zemes gabalam 0,26 ha platībā (Nr.2 zemes
4.
5.

6.
7.

ierīcības projektā), nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 1101 – zeme dzelzceļa
infrastruktūras nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
Zemes gabals 2,58 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma „Radžusalas” sastāvā.
Noteikt nekustamajam īpašumam „Radžusalas”, Ābeļu pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
ar kodu - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – 0,88 ha platībā un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 1000 – neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme – 1,7
ha platībā.
Zemes vienību platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

20. §
Lēmums Nr.239
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu („Ošlejas”)
___________________________________________________________________________
E.Meņķis, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un
Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 55.
punktu, ņemot vērā 2015.gada 17.septembra Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, A.Vanags, G.Audzītis, U.Auzāns, A.Bikaunieks, I.Blumberga,
A.Kokins, D.Ģeidāne, A.Lemaka, I.Jātniece, M.Pavārs, S.Vecumniece), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ošlejas”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.--,
zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā Nr.-- sadalīšanai saskaņā ar SIA „TP aģentūra”, reģ.Nr.--,
izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Ošlejas”, Ābeļu pagasts, piešķirot nosaukumu „Smiltes”, zemes
gabalu 2,0 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā);
3. Noteikt nekustamajam īpašumam „Smiltes”, Ābeļu pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar
kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Ošlejas”, Ābeļu pagasts, piešķirot nosaukumu „Priedaines”, zemes
gabalu 2,0 ha platībā (Nr.3 zemes ierīcības projektā);
5. Noteikt nekustamajam īpašumam „Priedaines”, Ābeļu pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar
kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
6. Zemes gabals 2,8 ha platībā (Nr.1 zemes ierīcības projektā) paliek īpašuma „Ošlejas” sastāvā.
7. Noteikt nekustamā īpašuma „Ošlejas”, Ābeļu pagasts, zemes gabala 2,8 ha platībā (Nr.1 zemes
ierīcības projektā) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
8. Zemes vienību platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta.
9. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
21. §
Lēmums Nr.240
Par medību tiesību piešķiršanu (Mednieku klubs „Sencis”)
___________________________________________________________________________
E.Meņķis, I.Bokāne
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta pirmās
daļas 3.punktu, likuma „Medību likums” 1.panta 9.punktu, nolikumu „Medību tiesību piešķiršanas kārtība
Jēkabpils novada pašvaldībā”, ņemot vērā 2015.gada 17.septembra Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, A.Vanags, G.Audzītis, U.Auzāns, A.Bikaunieks, I.Blumberga,
A.Kokins, D.Ģeidāne, A.Lemaka, I.Jātniece, M.Pavārs, S.Vecumniece), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt Mednieku klubam „Sencis” rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību ar apzīmējumu
kadastrā -- – 9,1 ha platībā, kas atrodas Ābeļu pagastā Jēkabpils novadā, medību tiesību nomai uz 5
gadiem no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.
2. Noteikt nomas maksu EUR 10,00 gadā, bez PVN.
PIELIKUMS
APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils novada domes
24.09.2015. sēdes lēmumu Nr.240
(protokols Nr.12)
Izkopējums no Jēkabpils novada Ābeļu pagasta kadastra kartes
Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu Nr.-Kopplatība 9,1ha

Sagatavoja I.Bokāne
22. §
Lēmums Nr.241
Par objektu atlases kritēriju noteikšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. līdz
2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros un par
sanāksmju rīkošanu ar Jēkabpils novada uzņēmējiem un lauksaimniekiem par lauku ceļu
infrastruktūras attīstību
___________________________________________________________________________
E.Meņķis, Dz.Nartiša
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktu, Ministru
kabineta noteikumu Nr. 475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”,
ņemot vērā 2015.gada 17.septembra Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (E.Meņķis, A.Vanags, G.Audzītis, U.Auzāns, A.Bikaunieks, A.Kokins,
D.Ģeidāne, A.Lemaka, I.Jātniece, M.Pavārs, S.Vecumniece), PRET - nav, ATTURAS – 1 balss
(I.Blumberga), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt atlases kritērijus objektiem, kas nepieciešami lauksaimniecības produkcijas ražotājiem,
pārstrādei un ir nozīmīgi uzņēmējdarbības veicināšanai (pielikums Nr.1)
2. Uzdot teritoriālās plānošanas speciālistei Dz.Nartišai sadarbībā ar pagastu pārvalžu vadītājiem līdz
2015.gada 31.oktobrim organizēt vietējo uzņēmēju un lauksaimnieku sanāksmi, kuras laikā
nepieciešams vienoties par pagasta uzņēmējdarbībā nozīmīgāko pašvaldības rekonstruējamo grants
ceļu sarakstu prioritārā secībā. Informāciju par plānotās sanāksmes norises vietu, laiku, darba kārtību
izvietot uz ziņojuma dēļiem pagasta teritorijā vismaz piecas darba dienas pirms plānotās sanāksmes
datuma.
3. Informāciju par plānotās sanāksmes norises vietu, laiku, darba kārtību nosūtīt informācijas un
sabiedrisko attiecību speciālistam Kasparam Sēlim uz e-pastu kaspars.selis@gmail.com ievietošanai
novada mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv vismaz piecas darba dienas pirms plānotās sanāksmes
datuma.
4. Apkopotos priekšlikumus par prioritāro pašvaldības rekonstruējamo grants ceļu sarakstu iesniegt
domei uz apstiprināšanu.
PIELIKUMS
Apstiprināts
ar Jēkabpils novada domes
24.09.2015. sēdes lēmumu Nr.241
(protokols Nr.12)
Atlases kritēriji objektiem, kas nepieciešami lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, pārstrādei
un ir nozīmīgi uzņēmējdarbības veicināšanai

1. Kvota pagastam, nosakot finansējuma apjomu remontējamajiem ceļiem”
• Pagasta kopējais ceļu garums – 40%;
• Kopējais dzīvnieku skaits – 30%;
• Kopējā l/s zemes platība – 30%.
2. Atlases kritēriji:
• Ceļš, kas ved uz lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un integrēta
tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi uzņēmējdarbības objektiem
apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā” (pasākuma kods – 4.3.);
• Ceļš vai ceļa posms pēc nozīmīguma – apzinot cik daudz uzņēmēju izmanto šo ceļu vai ceļa
posmu;
• Ceļš, kas savienojas ar augstākas kategorijas ceļu;
• Ceļš vai ceļa posms, ko izmanto skolēnu pārvadājumu veikšanai vai sabiedriskā transporta
maršrutiem.
23. §
Lēmums Nr.242
Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
___________________________________________________________________________
E.Meņķis, I.Bokāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvokļa īpašuma
likuma 6.panta pirmo daļu, ņemot vērā 2015.gada 17.septembra Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, A.Vanags, G.Audzītis, U.Auzāns, A.Bikaunieks, I.Blumberga,
A.Kokins, D.Ģeidāne, A.Lemaka, I.Jātniece, M.Pavārs, S.Vecumniece), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
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1. Ierakstīt nekustamo īpašumu – dzīvokli Aldaunes ielā 5-12, Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā,
kas saistīts ar zemes gabalu ar kadastra Nr. --, zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda.
2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas īpašuma
pārvaldīšanas speciāliste.
24. §
Lēmums Nr.243
Par maksas noteikšanu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu
vai Satversmes grozījumu projektu bāriņtiesā vai pašvaldības institūcijā
___________________________________________________________________________
E.Meņķis, I.Feldmane
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punka g) apakšpunktu un
likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 22.panta trešo daļu,
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (E.Meņķis, A.Vanags, G.Audzītis, U.Auzāns, A.Bikaunieks, I.Blumberga,
A.Kokins, D.Ģeidāne, A.Lemaka, I.Jātniece, M.Pavārs, S.Vecumniece), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1.

Noteikt maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai
Satversmes grozījumu projektu bāriņtiesā vai pašvaldības institūcijā sekojošā apmērā:
Cena ar
Cena bez
PVN
Nr.
Pakalpojuma veids
Mērvienība
PVN
PVN euro)
(euro)
(euro)
1.
Paraksta apliecināšana saistībā ar
parakstu vākšanu par likumprojektu vai 1 vienība
1,40*
Satversmes grozījumu projektu

* Ar PVN neapliekams pakalpojums saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto
daļu”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoram.
25. §
Lēmums Nr.244
Par finansējuma piešķiršanu ziemas gaisa balonu festivālam LOVE CUP 2016
___________________________________________________________________________
E.Meņķis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.5.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, kā arī klātesošo ierosinājumiem, sēdes vadītājs aicina balsot par lēmuma projektu,
piešķirt finansējumu EUR 500,00 biedrībai „Sky Amazones” gaisa balonu festivāla LOVE CUP 2016
norises organizēšanai,
atklāti balsojot: PAR – 4 balsis (E.Meņķis, I.Blumberga, U.Auzāns, A.Vanags), PRET - 7 balsis
(G.Audzītis, , A.Bikaunieks, A.Kokins, D.Ģeidāne, A.Lemaka, I.Jātniece, M.Pavārs), ATTURAS – 1 balss
(S.Vecumniece), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Atteikt piešķirt finansējumu biedrībai „Sky Amazones” gaisa balonu festivāla LOVE CUP 2016 norises
organizēšanai.
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