JĒKABPILS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Jēkabpilī
2015.gada 22.janvārī

Nr.2

Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils.
Sēde sasaukta plkst. 11:00
Sēdi atklāj: plkst. 11:02
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis
Protokolē –Lietvedības nodaļas vadītāja Austra Boluža
Piedalās – Domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga Ģeidāne,
Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags.
Sēdē nepiedalās deputāti –
Māris Balodis, Ināra Blumberga, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Andis
Timofejevs.
Sēdē piedalās: Jēkabpils novada administrācijas darbinieki: Jānis Subatiņš, Ingrīda Feldmane, Rasma
Mazulāne, Kaspars Sēlis, Kristīne Ozola, Brigita Užule, Ligita Pētersone, pagastu pārvalžu vadītāji: Jānis
Raubiška, Maruta Cankale, Antons Tropiks, Juris Krūmiņš, laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Aija
Valdmane, laikraksta „Jaunais Vēstnesis” pārstāve L.Grišina.
Apstiprinātā domes sēdes darba kārtība:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lēmuma nosaukums
Lēmuma
numurs
2
Par Jēkabpils novada pašvaldības ceļu VM ceļš - Tomkas
3
Par nekustamā īpašuma „Tomkas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, nodošanu
atsavināšanai
4
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (Zasas pagasts, Jēkabpils novads)
5
Par zemes gabalu apvienošanu Rubenes pagastā
6
Par zemes gabalu apvienošanu Zasas pagastā
7
Par ceļa servitūta nodibināšanu
8
Par Jēkabpils novada domes 2014.gada 23.oktobra lēmuma Nr.243 „Par saistošo
noteikumu Nr.21/2014 „Par rakšanas darbu veikšanu Jēkabpils novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu” atcelšanu
9
Par īres tiesību piešķiršanu
10
Par īres tiesību piešķiršanu
11
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Lauku iela 1-18, Zasa, Zasas pagastā, Jēkabpils
novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
12
Par saistošo noteikumu Nr.1/2015 „Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada
15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Jēkabpils novada pašvaldības
nodevām” apstiprināšanu
13
Par grozījumiem 2014.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.99 „Par Jēkabpils novada
pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas un
dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu”
14
Par nedzīvojamo telpu nomu Ābeļu pagasta administratīvajā ēkā, nekustamajā
īpašumā „Pagastmāja”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā (VAS „Latvijas Pasts”,
VRNr.40003052790, Ziemeļu iela 10, Lidostā „Rīga”, Mārupes novadā, LV-1000)
15
Par Jēkabpils novada domes nolikuma „Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības
zemes iegūšanu īpašumā” apstiprināšanu
16
Par nolikuma „Darba aizsardzības sistēmas organizēšana Jēkabpils novada
pašvaldībā” apstiprināšanu
17
Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanas
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17.

18

18.
19.

19
20

20.
21.

21
22

22.

23

23.

24

24.

25

25.

26

26.

27

27.

28

28.

29

29.
30.

30
31

31.
32.
33.

32
33
34

kārtību
Par profesionālās kompetences pilnveides A programmas „Speciālās zināšanas
bērnu tiesību aizsardzības jomā” apstiprināšanu
Par Zasas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
direktoru amatalgu apstiprināšanu
Par piemaksu noteikšanu skolu direktoriem par pirmskolas grupām
Par pedagogu darba algas likmes palielināšanu Zasas vidusskolā un Ābeļu
pamatskolā
Par finansējuma iedalīšanu pirmskolas izglītības programmas no 5gadu līdz 6gadu
vecuma bērniem īstenošanai
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.janvāra līdz 2015.gada
31.augustam
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.janvāra līdz
2015.gada 31.augustam
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.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam
Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
izmaksu uz 1 audzēkni apstiprināšanu euro
Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām tautas mākslas kolektīvu
vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no
2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrībai „Ūsiņš” (reģ.nr.40008144409)
Lauku atbalsta dienesta LEADER projektu konkursā
Par administratīvā akta apstrīdēšanu
Par Latvijas Nacionālās Operas solista Armanda Siliņa un biedrības „Sansusī”
sadarbības piedāvājumu
Par Bērzgala pamatskolas likvidāciju
Par īres tiesību piešķiršanu
Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Dzīvības koks” - rehabilitācijas centra
izveidei Dignājas muižā
Lēmums Nr.2
Par Jēkabpils novada pašvaldības ceļu VM ceļš - Tomkas
__________________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumi 2009.gada 15.septembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1052 „Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 3.11.punktu, 5.3.punktu;
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3 punktu, 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 15. panta pirmās daļas b punktu un 24.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā
2015.gada 15.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
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1. Izslēgt pašvaldības ceļu „VM ceļš – Tomkas” 0.23 km garumā no Jēkabpils novada pašvaldības C
grupas ceļu saraksta.
2. Izslēgt no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem inženierbūvi „VM ceļš
– Tomkas”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums Nr.3
Par nekustamā īpašuma „Tomkas”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā,
nodošanu atsavināšanai
___________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un ņemot vērā 2015.gada 15.janvāra
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Tomkas”,
Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kas sastāv no zemes gabala 1.16 ha platībā, Ābeļu pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr.100000440835.
2. Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai veikt darbības nekustamā īpašuma
„Tomkas” novērtēšanai un tirgus vērtības noteikšanai.
Lēmums Nr.4
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
(Zasas pagasts, Jēkabpils novads)
___________________________________________________________
A.Vanags, 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 15.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas
ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ziediņi”, Zasas pagasts, zemes vienības
sadalīšanai saskaņā ar SIA „DL Dati”, reģ.Nr. 45403033305, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Ziediņi”, Zasas pagasts, zemes gabalu 0.6 ha platībā (Nr.1 zemes
ierīcības projektā) un zemes vienību – 0,9 ha platībā, un zemes vienību – 1,0 ha platībā izveidojot jaunu
īpašumu un piešķirot nosaukumu „Bērziņi”.
3. Mainīt Valsts adrešu reģistrā reģistrēto adresi no „Ziediņi”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV5239 uz „Bērziņi”, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5239.
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4. Noteikt nekustamā īpašuma „Bērziņi”, Zasas pagasts, zemes gabalam 0.6 ha platībā (Nr.1 zemes
ierīcības projektā), zemes vienībai – 0,9 ha platībā, zemes vienībai – 1,0 ha platībā, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi ar kodu - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
5. Zemes gabals 21,0 ha platībā (Nr.2 zemes ierīcības projektā), un zemes vienība – 8.5 ha platībā
paliek īpašuma „Ziediņi” sastāvā.
6. Noteikt nekustamajam īpašumam „Ziediņi”, Zasas pagasts, zemes gabalam 21,0 ha platībā (Nr.2
zemes ierīcības projektā), un zemes vienībai – 8.5 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
7. Zemes vienību platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta.
8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums Nr.5
Par zemes gabalu apvienošanu Rubenes pagastā
___________________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane
Pamatojoties 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un
19. panta ceturto daļu un 2015.gada 15.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Nekustamajam īpašumam „Vāverīšu ceļš”, kas sastāv no vienas zemes vienības – 0.2 ha platībā
pievienot nekustamo īpašumu „Vāverīšu ceļš”, Rubenes pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 0.1354 ha platībā.
2. Nekustamajam īpašumam „Vāverīšu ceļš” zemes vienībām - 0.1354 ha platībā un – 0.2 ha platībā
zemes lietošanas mērķis 1101 – zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums Nr.6
Par zemes gabalu apvienošanu Zasas pagastā
_______________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane
Pamatojoties 2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un
19. panta ceturto daļu un 2015.gada 15.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Nekustamajam īpašumam Ezerlejiņas - Līdumnieki”, Zasas pagastā, kas sastāv no vienas zemes
vienības – 1.3 ha platībā, pievienot nekustamo īpašumu „Ezerlejiņas - Līdumnieki”, Zasas pagastā, kas
sastāv no vienas zemes vienības - 0.8 ha platībā.
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2. Nekustamajam īpašumam „Ezerlejiņas - Līdumnieki” zemes vienībām - 0.8 ha platībā un – 1.3 ha
platībā zemes lietošanas mērķis 1101– zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Lēmums Nr.7
Par ceļa servitūta nodibināšanu
_________________________________________________________
A.Vanags, I.Feldmane
Pamatojoties uz Civillikuma 1130.-1131.pantiem, 10.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.263
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 105. un 106. punktiem un
19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un ņemot vērā 2015.gada 15.janvāra
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Nodibināt Jēkabpils novada pašvaldības nekustamajam īpašumam „Silastrazdi”, Ābeļu pagasts,
Jēkabpils novads, ceļa servitūtu 0.2 ha platībā, saskaņā ar pielikumu, par labu nekustamajam īpašumam
,,Buksis", Ābeļu pagastā.
2. Domes priekšsēdētājam noslēgt līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu ar Nekustamā īpašuma
,,Buksis”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, īpašnieku, par ceļa servitūtu 0.2 ha platībā nodibināšanu
Jēkabpils novada pašvaldības nekustamajam īpašumam „Silastrazdi”, Ābeļu pagasts Jēkabpils novads.
3. Uzdod juriskonsultam sagatavot ceļa servitūta nodibinājuma līgumu ar nekustama īpašuma
„Buksis”", Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, īpašnieku, par ceļa servitūta 0.2 ha platībā nodibināšanu
Jēkabpils novada pašvaldības nekustamajam īpašumam „Silastrazdi", Ābeļu pagasts Jēkabpils novads.
4. Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai reģistrēt ceļa servitūta
nodibinājumu Ābeļu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā, saskaņā ar noslēgto ceļa servitūta nodibinājuma
Līgumu.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.

Lēmums Nr.8
Par Jēkabpils novada domes 2014.gada 23.oktobra lēmuma Nr.243 „Par saistošo
noteikumu Nr.21/2014 „Par rakšanas darbu veikšanu Jēkabpils novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu” atcelšanu
___________________________________________________________
A.Vanags, J.Subatiņš, K.Ozola
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, kas piešķir tiesības
domei lemt par kārtību, kādā izpildāmas likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā minētās funkcijas, un ņemot
vērā to, ka Jēkabpils novada dome 2014.gada 23.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.243 „Par saistošo noteikumu
Nr.21/2014 „Par rakšanas darbu veikšanu Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
apstiprināšanu, bet Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 11.12.2014. ir sniegusi atzinumu
Nr.18-6/11013, kurā tika izteikti iebildumi par saistošo noteikumu pieņemšanu un ņemot vērā 2015.gada
15.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus,
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atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Atcelt Jēkabpils novada domes 2014.gada 23.oktobra lēmumu Nr.243 „Par saistošo noteikumu
Nr.21/2014 „Par rakšanas darbu veikšanu Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
apstiprināšanu.
Lēmums Nr.9
Par īres tiesību piešķiršanu
__________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.

Lēmums Nr.10
Par īres tiesību piešķiršanu
_______________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.

Lēmums Nr.11
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Lauku iela 1-18, Zasa, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
______________________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un ņemot vērā
2015.gada 15.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Ierakstīt nekustamo īpašumu - dzīvokli Lauku iela 1-18, Zasā, Zasas pagastā Jēkabpils novadā,
zemesgrāmatā uz Jēkabpils novada pašvaldības vārda.
2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas
darba aizsardzības un īpašuma pārvaldīšanas speciāliste.
Lēmums Nr.12
Par saistošo noteikumu Nr.1/2015 „Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 15.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām” apstiprināšanu
_________________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, K.Ozola
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 4.punktu, 2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.480 „Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 3.punktu, un ņemot vērā 2014.gada 19.decembra
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un 2015.gada 15.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas, apvienoto
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1/2015„Grozījumi Jēkabpils
novada domes 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Jēkabpils novada pašvaldības
nodevām”” (pielikumā Nr.1 – saistošo noteikumu teksts; pielikumā Nr.2 – paskaidrojuma raksts).
2. Nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saistošos noteikumus rakstveidā un
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.
Lēmums Nr.13
Par grozījumiem 2014.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.99 „Par Jēkabpils novada pašvaldības dzīvojamo
māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas un dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu”
____________________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, R.Mazulāne, L.Pētersone
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, likumu „Par dzīvojamo telpu īri”,
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa
īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma
lietošanu” un ņemot vērā 2015.gada 15.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas, apvienoto Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – 1
balss (Anita Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt 2014.gada 25.aprīļa lēmuma Nr.99 „Par Jēkabpils novada pašvaldības dzīvojamo māju
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas un dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu” 1.punkta
Nr.p.k. 3., izsakot sekojošā redakcijā:
Nr.
p. k.
3.

Pagasts
Ābeļi

Mājas adrese
Aldaunes iela 3

Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas maksa
euro/ m2
0,34

2. Lēmuma 1. punkts stājas spēkā ar 2015.gada 1.martu.
3. Grozīt 2014.gada 25.aprīļa lēmuma Nr.99 „Par Jēkabpils novada pašvaldības dzīvojamo māju
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas un dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu” 1.punkta
Nr.p.k. 9., 10., 32., izsakot sekojošā redakcijā:
Nr.
p. k.

Pagasts

Mājas adrese

Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas maksa
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9.
10.
32.

Dignāja
Rubene

Vārpas
Veldres
Liepu gatve 5

euro/ m2
0,29
0,33
0,28

4. Grozīt 2014.gada 25.aprīļa lēmuma Nr.99 „Par Jēkabpils novada pašvaldības dzīvojamo māju
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas un dzīvojamo telpu īres maksas apstiprināšanu” 2.punkta Nr.
p.k. 5., 6., 30., un papildināt 2.punktu ar Nr. p.k. 43., 44., 45., 46., izsakot sekojošā redakcijā:
Nr.
p. k.
5.
6.
30.
43.
44.
45.
46.

Pagasts
Dignāja
Rubenes
Ābeļi
Leimaņu

Mājas adrese
Vārpas
Veldres
Liepu gatve 5
Aldaunes iela 1a - 5
Silaklāvi
Bērzgala skola
Ērmītes

Dzīvojamo māju īres
maksa euro/ m2
0,30
0,34
0,29
0.37
0,17
0,17
0,17

5. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajai
kārtībai un apmērā.
6. Lēmuma 3., 4. punkts stājas spēkā ar 2015.gada 1.jūliju.
Lēmums Nr.14
Par nedzīvojamo telpu nomu Ābeļu pagasta administratīvajā ēkā, nekustamajā īpašumā
„Pagastmāja”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā
(VAS „Latvijas Pasts”, VRNr.40003052790, Ziemeļu iela 10,
Lidostā „Rīga”, Mārupes novadā, LV-1000)
__________________________________________________________
A.Vanags, J.Subatiņš, R.Mazulāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.10.; 7.; 74.punktiem un Civillikuma saistību tiesību četrpadsmito
nodaļu (2112.-2177.p.) un 2015.gada 15.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības
komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt VAS „Latvijas Pasts”, VRNr.40003052790, juridiskā adrese Ziemeļu iela 10, Lidostā
„Rīga”, Mārupes novadā, LV-1000, koplietošanas telpu - foajē Nr.6 – telpas daļu 13.68 kv.m, darba
dienās laikā no plkst.11:00 līdz plkst.12:00, Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma „Pagastmāja”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, administratīvajā ēkā Latvijas Pasta
vajadzībām līdz 2015.gada 31.decembrim.
2. Noteikt nomas maksu par koplietošanas telpas Nr.6 - daļu 13.68 kv.m platībā EUR 10.00 (plus PVN)
mēnesī.
3. Juriskonsultei sagatavot nedzīvojamo telpu nomas līgumu.
4. Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu.”
Lēmums Nr.15
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Par Jēkabpils novada domes nolikuma
„Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā”
apstiprināšanu
______________________________________________________________
A.Vanags, K.Ozola, R.Mazulāne
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.748 „Noteikumi par lēmumu pieņemšanu
darījumiem ar lauksaimniecības zemi”, kas izdoti saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
30.1 panta ceturtās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 7. un 8.punktu un Jēkabpils novada domes 27.11.2014. lēmumu
Nr.264 „Par komisijas, darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā, izveidošanu” un ņemot
vērā 2015.gada 15.janvāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt nolikumu „Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā”
(pielikumā).
PIELIKUMS
APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes
22.01.2015. sēdes lēmumu Nr.15 (protokols Nr.2)
NOLIKUMS KOMISIJAS DARĪJUMIEM AR
LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES IEGŪŠANU ĪPAŠUMĀ
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Jēkabpils novada domes Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā (turpmāk
tekstā – Komisija) izveidota, lai izskatītu iesniegumus par darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanu
īpašumā un pieņemtu lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai atteikumu iegūt
īpašumā lauksaimniecības zemi.
1.2. Komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru Kabineta noteikumus, Domes
lēmumus un citus normatīvos aktus, kā arī šo nolikumu.
1.3. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, sadarbībā ar valsts, pašvaldības un citām institūcijām.
1.4. Komisijas locekļu darbs tiek atlīdzināts no Domes budžeta, saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu.
2. Komisijas sastāvs
2.1. Komisiju izveido ar Jēkabpils novada domes (turpmāk tekstā - Dome) lēmumu un ir pakļauta novada
domei.
2.2. Komisiju izveido 6 (sešus) locekļu sastāvā un tajā iekļauj:
2.2.1. novada domes priekšsēdētāju;
2.2.2. deputātu;
2.2.3. juriskonsultu;
2.2.4. Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāju;
2.2.5. Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas Darba aizsardzības un īpašuma
pārvaldīšanas speciālistu;
2.2.6. Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas Teritoriālās plānošanas speciālistu.
2.3. Komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju, komisijas priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru,
vai pēc nepieciešamības komisijas sekretāra pienākumus veic Lietvedības nodaļas norīkots darbinieks, kurš
nav iekļauts komisijas sastāvā.
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3. Komisijas pienākumi
3.1. Komisijas pienākums:
3.1.1. atstādināt no lēmuma pieņemšanas to komisijas locekli, kuram saskaņā ar likumu „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” rodas interešu konflikts saistībā ar vērtējamo iesniegumu
un kurš nav tiesīgs piedalīties attiecīgā lēmuma pieņemšanā;
3.1.2. informēt zemes pircēju, zemes pārdevēju un citas uzaicinātās personas par sēdes norises laiku un
darba kārtības jautājumiem ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms attiecīgās sēdes.
3.1.3. pēc pieprasījuma informēt Domi par komisijas darbību un pieņemtajiem lēmumiem.
3.1.4. reizi gadā līdz 15.oktobrim sagatavot un iesniegt Zemkopības ministrijā informāciju par to
administrēto darījumu skaitu, kuri attiecas uz lauksaimniecības zemi, kā arī saistībā ar tiem nosūtīto vēstuļu
skaitu un izdevumus apliecinošo dokumentu kopijas.
4. Komisijai ir tiesības:
4.1. Savas kompetences ietvaros pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldības institūcijām, juridiskajām un
fiziskajām personām informāciju par izskatāmajiem jautājumiem;
4.2. Komisijai ir tiesības:
10 darbdienu laikā pēc rakstveida informācijas pieprasījuma saņemt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo
informāciju no valsts informācijas sistēmu pārziņiem;
uzaicināt uz komisijas sēdi tiešās pārvaldes un citu institūciju pārstāvjus;
pieprasīt iesniedzējam triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas novērst konstatētās neprecizitātes
iesniegtajā informācijā, papildināt iesniegto informāciju vai iesniegt iztrūkstošos dokumentus, kas apliecina
personas tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi.
5. Komisijas darba kārtība
5.1. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
5.2. Komisijas sēžu lietvedību kārto Komisijas atbildīgais sekretārs.
5.3. Komisija darbu veic koleģiāli. Komisijas locekļu funkcijas un pienākumu sadali savas kompetences
ietvaros komisija nosaka patstāvīgi.
5.4. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu. Lēmumus komisija pieņem
ar balsu vairākumu. Ja balsis dalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
5.5. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Par katru komisijas sēdi noformē protokolu, ko paraksta visi
klātesošie komisijas locekļi. Katram komisijas loceklim ir tiesības pievienot protokolam savu atsevišķo
viedokli.
5.6. Komisijas sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī pašvaldības administrācijas ēkā Jēkabpilī, Rīgas
ielā 150A, Jēkabpilī, sēžu zālē.
5.7. Komisija pārbauda:
5.7.1. vai iesniegumam ir pievienoti dokumenti, ko nosaka likums „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
Ministru kabineta noteikumi (Nr.748);
5.7.2. vai ir ievēroti likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmās daļas un 28.1
panta pirmās daļas nosacījumi;
5.7.3. izvērtējot Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas datus un šo noteikumu 7.4.apakšpunktā minēto
dokumentu, pārbauda biedrību un nodibinājumu atbilstību likuma „Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” 28.panta pirmās daļas 7.punkta nosacījumiem;
5.7.4. vai ir ievēroti likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 29.panta nosacījumi attiecībā uz
īpašumā iegūstamās lauksaimniecības zemes maksimālo platību, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēmas datus;
5.7.5. un atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem izvērtē, vai iegādājamās
lauksaimniecības zemes kvalitatīvais novērtējums ir zemāks par 60 ballēm, ja personas iesniegumā norādīts,
ka zemes turpmākās izmantošanas mērķis ir zemes dzīļu izmantošana;
5.7.6. vai ir ievēroti likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1 panta pirmās daļas 1.punkta „d”
apakšpunkta vai 2.punkta „d” un „e” apakšpunkta nosacījumi attiecībā uz nodokļu samaksu nerezidentiem
un informāciju par patiesā labuma guvējiem, vadoties pēc iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos
ietvertās informācijas;
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5.7.7. vai zemes īpašnieks atsavina lauksaimniecības zemi, uz kuru pirmpirkuma tiesības atbilstoši likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.2 panta otrajai vai trešajai daļai secīgi ir atsavināmās
lauksaimniecības zemes nomniekam un Latvijas zemes fonda pārvaldītājam, un darījuma akts nav noslēgts
ar kādu no minētajām personām, pašvaldības komisija elektroniski vai papīra formā darījuma akta kopiju
nosūta atsavināmās lauksaimniecības zemes nomniekam un Latvijas zemes fonda pārvaldītājam.
5.8. Ja zemes īpašnieks atsavina lauksaimniecības zemi, uz kuru pirmpirkuma tiesības atbilstoši likuma „Par
zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.2 panta otrajai vai trešajai daļai secīgi ir atsavināmās
lauksaimniecības zemes nomniekam un Latvijas zemes fonda pārvaldītājam, un darījuma akts nav noslēgts
ar kādu no minētajām personām, pašvaldības komisija elektroniski vai papīra formā darījuma akta kopiju
nosūta atsavināmās lauksaimniecības zemes nomniekam un Latvijas zemes fonda pārvaldītājam.
(Atsavināmās lauksaimniecības zemes nomnieks un Latvijas zemes fonda pārvaldītājs savas pirmpirkuma
tiesības uz atsavināmo lauksaimniecības zemi var īstenot divu mēnešu laikā no dienas, kad saņemta
darījuma akta kopija.)
5.9. Komisija pēc dokumentu saņemšanas izvērtē iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par piekrišanu
lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, ja ir ievēroti likuma „Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” 28.panta pirmās daļas, 28.1 panta pirmās daļas un 29. panta ceturtās vai sestās daļas nosacījumi.
5.10. Komisijas lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai atteikumu to iegūt
komisija noformē izziņas veidā. Lēmumu paraksta komisijas priekšsēdētājs vai komisijas priekšsēdētāja
prombūtnes laikā – viņa vietnieks.
5.11. Lēmumu par atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā darījuma pusēm ir tiesības
pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
5.12. Komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnē priekšsēdētāja vietnieks līdz katra mēneša pēdējam
datumam iesniedz pašvaldības grāmatvedībā komisijas locekļu darba laika uzskaitījumu par kārtējo mēnesi.
6. Komisijas atbildība
6.1. Katrs Komisijas loceklis ir atbildīgs par godprātīgu Komisijas uzdevumu un pienākumu izpildi.
6.2. Par Komisijas pieņemtajiem lēmumiem ir atbildīgi visi Komisijas locekļi, kuri piedalījušies lēmumu
pieņemšanā.
7. Komisijas darba pārraudzība
7.1. Komisijas darbu pārrauga Dome, kurai ir tiesības kontrolēt un uzraudzīt komisijas un tās priekšsēdētāja
darbības atbilstību pastāvošai likumdošanai.
7.2. Domei ir tiesības:
7.2.1. atcelt, grozīt vai apturēt nelikumīgus komisijas lēmumus;
7.2.2. atcelt komisiju vai tās priekšsēdētāju, ja tie savā darbībā atkārtoti nepilda vai pārkāpj spēkā esošo
likumdošanu, Domes saistošos noteikumus vai lēmumus.
Lēmums Nr.16
Par nolikuma „Darba aizsardzības sistēmas organizēšana Jēkabpils novada pašvaldībā”
apstiprināšanu
_________________________________________________________
A.Vanags, J.Subatiņš, K.Ozola
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Darba aizsardzības
likuma 4.panta 1.daļas 6.punktu, 5.pantu, lai nodrošinātu darba aizsardzības vispārīgo principu ievērošanu
Jēkabpils novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās, kā arī, ņemot vērā 2015.gada 15.janvāra
Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Anita
Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – 2 balsis (Ieva
Jātniece, Modris Pavārs), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
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Apstiprināt nolikumu „Darba aizsardzības sistēmas organizēšana Jēkabpils novada pašvaldībā”
(pielikumā)”.
PIELIKUMS
APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes 22.01.2015.
sēdes lēmumu Nr.16 (protokols Nr.2)
DARBA AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS ORGANIZĒŠANA
JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBĀ
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēta darba aizsardzības sistēma Jēkabpils novada pašvaldībā,
turpmāk tekstā „Pašvaldība”.
2. Darba aizsardzības sistēma ietver:
2.1. darba vides iekšējo uzraudzību, tai skaitā darba vides risku novērtēšanu;
2.2. darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošanu;
2.3. konsultēšanos ar nodarbinātajiem, lai viņus iesaistītu darba aizsardzības uzlabošanā.
3. Darba vides iekšējo uzraudzību un darba vides risku novērtēšanu Pašvaldības iestādēs veic darba
aizsardzības speciālists, ar kuru ir noslēgts darba līgums un kuram darba aizsardzībā ir vismaz pamatlīmeņa
apmācība 160 (viens simts sešdesmit) stundu apjomā.
4. Darba aizsardzības organizatoriskā struktūra Pašvaldībā ietver visas pašvaldības iestādes un to
struktūrvienības un tā ir pakārtota Pašvaldības teritoriālajam dalījumam pa pagastu saskaņa ar Jēkabpils
novada pašvaldības nolikumu.
5. Atbildīgās iestādes darba aizsardzības sistēmas organizēšanā Pašvaldībā ir:
5.1. Pašvaldības administrācija - administrācijā un attiecībā uz citu Pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kuru
darba vieta, atbilstoši darba līgumam, ir Pašvaldības administratīvajā ēkā;
5.2. Pašvaldības pagastu pārvaldes:
5.2.1.pagastu pārvaldēs un to struktūrvienībās
5.2.2.bāriņtiesā, iestādēs, kuras izvietotas pagasta pārvaldes teritorijā;
5.2.3.attiecībā uz bāriņtiesu locekļiem, kuri savus darba pienākumus pilda pagasta pārvaldes teritorijā;
5.2.4.attiecībā uz Pašvaldības sociālā dienesta darbiniekiem, kuri savus darba pienākumus pilda pagasta
pārvaldes teritorijā.
6. Atbildīgās amatpersonas par darba aizsardzību:
6.1. Pašvaldībā kopumā - savas kompetences ietvaros pašvaldības izpilddirektors;
6.2. Pašvaldības administrācijā - pašvaldības izpilddirektors;
6.3. pagastu pārvaldēs - pārvaldes vadītājs;
6.4. pārējās iestādēs - iestādes vadītājs.
7. Darba aizsardzības speciālists ir tieši pakļauts:
7.1. Pašvaldības administrācijā - pašvaldības izpilddirektoram;
8. Darba aizsardzības speciālista galvenie darba pienākumi:
8.1. darba vides iekšējā uzraudzība;
8.2. darba vides risku novērtēšana;
8.3. darba aizsardzības pasākumu plāna sastādīšana un tā realizācija;
8.4. obligātās veselības pārbaudes sarakstu sastādīšana;
8.5. obligātās veselības pārbaužu karšu aizpildīšana un izsniegšana darbiniekiem, iestādes vadītājam vai
iestādes darbiniekam, kurš pilda personāla vadības jautājumus iestādē.
8.6. veikt ievadapmācību
8.7. Veikt darba aizsardzības instruktāžu darba vieta (sākotnēja, atkārtotā, neplānotā, mērķa)
9. Obligātās veselības pārbaudes kartes paraksta:
9.1. Pašvaldības administrācijas darbiniekiem, bāriņtiesu priekšsēdētājiem un pārējo pašvaldības iestāžu
vadītājiem - Pašvaldības izpilddirektors;
9.2. pagastu pārvalžu darbiniekiem - pārvaldes vadītājs;
9.3. izglītības iestāžu pedagogiem - iestādes vadītājs (direktors);
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9.4. bāriņtiesu locekļiem un sekretāriem - bāriņtiesas priekšsēdētājs;
9.5. sociālā dienesta darbiniekiem - dienesta vadītāja
10. Obligātās veselības pārbaužu kartiņas glabājas darbinieku personas lietās vai lietā saskaņā ar lietu
nomenklatūru.
11. Darba aizsardzības speciālists:
11.1. pilda darba pienākumus saskaņā ar darba līgumu un amatu aprakstu, kas ir neatņemama darba līguma
sastāvdaļa;
11.2. regulāri veic darba aizsardzības instrukciju izstrādāšanu, atjaunošanu, papildināšanu;
11.3. veic nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un veic to uzskaiti;
11.4. veic nodarbināto apmācību darba aizsardzības jautājumos, tai skaitā veic ievadapmācību, instruktāžu
darba vietā (to var veikt arī iestādes, struktūrvienības vadītājs vai cits darbinieks, kuram ir atbilstoša
pieredze attiecīgajā amatā (darbā) un kuru ir apmācījis darba aizsardzības speciālists), tematisko apmācību
par konkrētu darba aizsardzības jautājumu;
11.5. atsevišķu jautājumu izklāstam, ja nepieciešams, pieaicina attiecīgos speciālistus;
11.6. sadarbojas ar darba devēja pārstāvjiem un uzticības personām, kā arī ar citiem darba devējiem, ja tas ir
nepieciešams vai ja to uzliek par pienākumu šis nolikums vai Pašvaldības domes priekšsēdētāja vai citas
augstākstāvošas Pašvaldības amatpersonas rīkojums.
12. Darba vides iekšējo uzraudzību, tai skaitā darba vides risku novērtēšanu veic, sastāda obligāto veselības
pārbaužu sarakstus un izsniedz obligātās veselības pārbaužu kartes:
12.1. pašvaldības darba aizsardzības speciālists;
12.2. vispārējās izglītības iestādēs - pašvaldības darba aizsardzības speciālists
12.3. Jēkabpils novada bāriņtiesā - pašvaldības darba aizsardzības speciālists;
12.4. sociālās aprūpes iestādēs - pašvaldības darba aizsardzības speciālists;
12.5. sociālajiem darbiniekiem, bāriņtiesu locekļiem un darbiniekiem, kuru tiešā darba vieta ir pagasta
pārvalde - pašvaldības darba aizsardzības speciālists;
12.6. Pašvaldības administrācijas darbiniekiem, tai skaitā arī citu/pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kuru
tiešā darba vieta ir administrācijas ēka - administrācijas darba aizsardzības speciālists.
13. Darba aizsardzības instrukcijas apstiprina tās iestādes vadītājs, kuras darbinieku darba drošību
reglamentē konkrētā instrukcija. Iestāžu vadītāji līdzdarbojas darba drošības instrukciju izstrādē.
14. Šis nolikums stājas spēkā ar 2015.gada 1.februāri.

Lēmums Nr.17
Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides
A programmu saskaņošanas kārtību
______________________________________________________________
E.Meņķis, E.Ūbele

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 21.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.pantu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 24.punktu, 48.panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2014.gada 28.oktobra noteikumu Nr.662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un
profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 15. un 17.punktu un
ņemot vērā 2015.gada 15.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un
Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanas kārtību
(pielikumā).
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PIELIKUMS
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes
22.01.2015. sēdes lēmumu Nr.17 (protokols Nr.2)
Pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides A programmu saskaņošanas kārtība
Izdots saskaņā ar 28.10.2015.. Ministru kabineta noteikumiem Nr.662
„Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību
un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides kārtību” 15. un 17..punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 24.punktu,
48.panta pirmo daļu,

I Vispārīgie jautājumi
1.1
1.2

Kārtība nosaka, kā tiek saskaņotas pedagogu profesionālo nevalstisko organizāciju un izglītības
iestāžu profesionālās kompetences pilnveides A programmas (turpmāk tekstā - A programmas)
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.
Jēkabpils novada pašvaldībā tiek saskaņotas profesionālās kompetences pilnveides A programmas.

II A programmu saskaņošanas procedūra
Lai saskaņotu pašvaldībā A programmas, izglītības iestāde vai pedagogu profesionālā nevalstiskā
organizācija iesniedz Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldē A programmu, norādot
programmas mērķi, uzdevumu, plānoto rezultātu, uzņemšanas prasības saskaņā ar programmas
īstenošanas veidu, īstenošanas plānu (norādot apjomu stundās), plānotos tematus, to apguves
organizācijas formas un metodes.
2.2
Izglītības un kultūras pārvalde gatavo lēmuma projektu izskatīšanai Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejai, kas izvērtē iesniegtās profesionālās kompetences pilnveides A programmas
izglītības iestādēm vai profesionālajām nevalstiskajām organizācijām.
2.3
Lēmumu par A programmu saskaņošanu vai atteikumu saskaņot programmu pieņem Jēkabpils
novada dome.
2.4
Dome ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu saskaņot A programmu, ja:
2.4.1 iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
2.4.2 ir sniegtas nepatiesas ziņas.
2.5
Jēkabpils novada domes lēmums par A programmas saskaņošanu vai atteikumu saskaņot
programmu tiek izsniegts A programmas iesniedzējam - izglītības iestādei vai pedagogu
profesionālajai nevalstiskajai organizācijai.
2.1

Lēmums Nr.18
Par profesionālās kompetences pilnveides A programmas „Speciālās zināšanas bērnu tiesību
aizsardzības jomā” apstiprināšanu
___________________________________________________________
E.Meņķis, E.Ūbele
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumu
Nr.662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 15.1. punktu un Jēkabpils Tālākizglītības un informāciju
tehnoloģiju centra (turpmāk – Jēkabpils TITC) direktora J.Līča iesniegumu un ņemot vērā 2015.gada
15.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju
ierosinājumus,
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atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Jēkabpils TITC iesniegto pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu
„Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” 8 stundas.
Lēmums Nr.19
Par Zasas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
_______________________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, E.Ūbele
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, Vispārējās izglītības likuma 9.pantu, Zasas vidusskolas
direktores iesniegumu un ņemot vērā 2015.gada 15.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zasas vidusskolas nolikumu (pielikums).
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 15.oktobrī Jēkabpils novada domes sēdē (protokols
Nr.8,27.§) apstiprināto Zasas vidusskolas nolikumu.
PIELIKUMS
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes
22.01.2015. sēdes lēmumu Nr.19 (protokols Nr.2)

Zasas vidusskolas nolikums
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 15.panta 12.punktu
un 22.panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 9.pantu.
I.Vispārīgie jautājumi
1. Zasas vidusskola (turpmāk - Skola) ir Jēkabpils novada pašvaldības (turpmāk - Dibinātājs) dibināta
iestāde, kas īsteno vispārējās izglītības un interešu izglītības programmas.
2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti,
Dibinātāja apstiprināts nolikums.
3. Skolai ir sava simbolika, zīmogs ar papildinātā mazā valsts un ģerboņa attēlu, kā arī noteikta parauga
veidlapas. Skola, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, izmanto valsts simboliku.
4. Skolas juridiskā adrese: Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5239.
5. Skolā ir izveidota struktūrvienība - pirmsskola, kuru realizē pēc adreses: Zasas pagasta pārvalde, „Astras”,
Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5239.
II. Darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi
6. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu
valsts pamatizglītības standarta un valsts vispārējās vidējās izglītības standarta noteikto mērķu sasniegšanu.
7. Skolas darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darbība.
8. Skolas uzdevumi ir:
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8.1 nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un
attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
8.2 veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt
veselīga dzīvesveida paradumus;
8.3 sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras
savdabību;
8.4 izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai
karjeras izvēlei;
8.5 sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu izglītības ieguvi visiem izglītojamajiem;
8.6 izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
8.7 racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.
III. Īstenojamas izglītības programmas
9. Skola īsteno šādas izglītības programmas:
9.1 vispārējās pirmsskolas izglītības programmu ( kods 0101 11 11);
9.2 pamatizglītības programmu (kods 2101 11 11 );
9.3 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena izglītības programmu (kods 3101 10 11);
9.4 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena izglītības programmu (kods 3101 10 13);
9.5 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 2101 56 11).
10. Skola īsteno arī interešu izglītības programmas, kuru finansēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets
un dibinātājs.
IV. Izglītības procesa organizācija
11. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un uz to
pamata izdotie ārējie normatīvie akti, kā arī šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējie kārtības
noteikumi, Skolas padomes reglaments, Pedagoģiskās padomes reglaments un citi iekšējie normatīvie akti.
12. Skolotājiem ir tiesības patstāvīgi noteikt pedagoģiski pamatotas mācību formas, līdzekļus un metodes un
veidojot tematiskos plānus. Skolotājs ir tiesīgs izstrādāt mācību priekšmetu programmas atbilstoši mācību
priekšmeta standartam un Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajam mācību priekšmetu programmas
paraugam. Izstrādātās mācību priekšmetu programmas izvērtē Skolas metodiskās komisijas, un apstiprina
Skolas direktors. Skolotājs ir atbildīgs par sava darba gala rezultātiem.
13. Skolēnu zināšanu, prasmju un iemaņu līmenis tiek vērtēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Vērtējumu
mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens, apliecina sertifikāts.
14. Skola realizē skolvadības sistēmu „E-klase.”
15. Mācību organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums ir 40 minūtes.
16. Mācības notiek latviešu valodā 5 dienas nedēļā.
17. Maksimālo skolēnu mācību slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums.
18. Skolēnu uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē Skolā notiek atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai
kārtībai.
19. Skola var organizēt pagarinātās dienas grupas, to darba kārtību nosaka Pagarinātās dienas grupas
reglaments.
20. Skola līdz 10 mācību dienām gadā var izmantot mācību ekskursiju, olimpiāžu, projektu nedēļu, sporta
pasākumu un citu ar mācību un audzināšanas procesu saistītu pasākumu organizēšanai.
21. 1.-12.klašu skolēniem, kuri slimības dēļ ilgstoši nevar apmeklēt Skolu, var organizēt mājas apmācību
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
22. 1.-8.klašu un 10.-11.klašu skolēniem divas reizes gadā katra semestra pēdējā mācību dienā tiek
izsniegtas liecības ar atbilstošiem ierakstiem par apgūtajiem mācību priekšmetiem un zināšanu prasmju un
iemaņu vērtējumu. Otrā semestra beigās liecībā tiek ierakstīts arī zināšanu, prasmju un iemaņu vērtējums
gadā. Liecības 9.klases un 12.klases skolēniem izdod pirmā semestra pēdējā mācību dienā.
23. Dokumentu par pamatizglītības programmas apguvi saņemšanas kārtību nosaka Vispārējās izglītības
likums.
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24. Beidzot 12.klasi, skolēniem jākārto valsts pārbaudes darbi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai
kārtībai. Dokumentu par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi saņemšanas kārtību nosaka
Vispārējās izglītības likums.
25. Ja 10.-11.klases skolēns pietiekamā līmenī nav apguvis mācību vielu un neattaisnoti kavē Skolu,
pedagoģiskā padome var izskatīt jautājumu par skolēna atskaitīšanu, par to iepriekš rakstiski informējot
vecākus. Lēmumu par atskaitīšanu pieņem Skolas direktors.
26. Mācību stundas notiek pēc direktora apstiprināta mācību priekšmetu stundu saraksta, kas veidots saskaņā
ar atbilstošo izglītības programmu.
27.Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī
izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets.
28. Fakultatīvajām nodarbībām paredzētās stundas tiek izmantotas padziļinātai mācību priekšmetu apguvei
vai ārpusstundu nodarbību organizēšanai.
29. Metodisko komisiju vadītājus apstiprina Skolas direktors. Metodisko komisiju sastāvu un kompetenci
nosaka Metodiskās padomes reglaments.
V. Skolas vadības, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
30. Skolas darbu vada Skolas direktors. Skolas direktoru ieceļ amatā un atbrīvo Dibinātājs likumdošanā
noteiktajā kārtībā. Skolas direktors ir atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu un struktūrvienības
vadīšanu.
31. Skolas direktora kompetenci nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, darba līgums un
amata apraksts.
32. Direktora vietnieku pienākumus nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, darba līgums un
amata apraksts.
33. Pedagogu tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums un tie ir noteikti katra pedagoga darba līgumā
un amata aprakstā.
34. Skolas citu darbinieku pienākumi un tiesības noteikti konkrēto darbinieku darba līgumos un amata
aprakstos.
35. Visi normatīvajos aktos noteiktie pienākumi un tiesības, kas attiecināmi uz skolu darbiniekiem, ir jāzina
un jāpilda katram Skolas darbiniekam.
36. Pēc Skolā izstrādātiem noteikumiem, ņemot vērā pedagoga ieguldījumu izglītības procesa
nodrošināšanā, ar Skolas direktora rīkojumu var veikt materiālo stimulēšanu atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai.
VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi
37. Vispārīgās izglītojamā tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības
likumā, skolas iekšējās kārtības noteikumos un citos ārējos normatīvajos aktos.
38. Izglītojamā pienākums ir ievērot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
VII. Skolas padome
39. Skolas padome darbojas atbilstoši Skolas Vispārējās izglītības likumā noteiktajam. Tā nodrošina skolas
pedagogu, izglītojamo, izglītojamo vecāku (aizbildņu), pašvaldības un sabiedrības sadarbību.
40. Skolas padomes kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un Skolas padomes reglaments.
VIII. Skolas pedagoģiskā padome
41.Skolā darbojas pedagoģiskā padome, kas veic padomdevēja funkcijas Skolas direktoram.
42. Pedagoģiskās padomes funkcijas nosaka Vispārējās izglītības likums un Skolas direktora apstiprināts
Pedagoģiskās padomes reglaments.
IX. Skolas izglītojamo pašpārvalde
43. Skolēnu pašpārvalde ir sabiedriska un demokrātiska institūcija. Skolēnu pašpārvaldi izveido skolēni, lai
pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu Skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicinātu
mācību procesa efektivitāti.
44. Skolēnu pašpārvalde darbojas atbilstoši pašpārvaldes reglamentam.
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X. Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība
45. Skola saskaņā ar Skolas nolikumu un citiem normatīvajiem dokumentiem patstāvīgi izstrādā Skolas
iekšējo kārtību reglamentējošos dokumentus, kurus izdod Skolas direktors.
46. Skolas attīstības plānu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Dibinātāju;
47. Skolas izglītības programmas, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Dibinātāju un licencē Izglītības
kvalitātes valsts dienests. Grozījumus skolas izglītības programmās apstiprina direktors;
48. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar arodbiedrības vietējo
komiteju;
49. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas padomi un
Skolēnu pašpārvaldi.
50. Skolas padomes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas padomi un
Dibinātāju;
51. Pedagoģiskās padomes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko
padomi;
52. Skolēnu pašpārvaldes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolēnu
pašpārvaldi;
53. Metodisko komisiju reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko
padomi;
54. Skolas bibliotēkas reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors;
55. Reglamentu par arhīvu un grozījumus tajā apstiprina direktors;
56. Interešu izglītības programmas izstrādā Skolas pedagogi, un apstiprina direktors;
57. Gada darba plānu un grozījumus tajā apstiprina direktors un Dibinātājs, saskaņojot ar Pedagoģisko
padomi un Skolas padomi.
58. Mācību stundu un nodarbību sarakstus un grozījumus tajā apstiprina direktors;
59. Pagarinātās dienas grupas reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors;
60. Skolas lietu nomenklatūru un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Arhīvu pārvaldi.
61. Drošības instrukcijas izstrādā atbildīgais darbinieks par darba drošību saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem un apstiprina Skolas direktors. Skola ir tiesīga izdot arī citus Skolas iekšējo kārtību
reglamentējošos dokumentus.
XI. Finansēšanas avoti un saimnieciska darbība
62. Skolas finansējuma avoti ir:
62.1. valsts budžeta līdzekļi;
62.2. Dibinātāja budžeta līdzekļi;
62.3. papildu finanšu līdzekļi.
63. Papildu finanšu līdzekļus Skola var saņemt:
63.1 no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājuma veidā;
63.2 sniedzot izglītības maksas pakalpojumus;
63.3 kā ieņēmumus par nomu (īri).
64. Skolas finansiālie līdzekļi atrodas pilnā tās rīcībā.
65. Skolas finanšu līdzekļu apriti un uzskaiti nodrošina Dibinātāja grāmatvedība, kura veic kontroli par
skolas līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmei un darījuma būtībai.
66. Pedagoģisko, tehnisko un citu darbinieku darba samaksa tiek noteikta normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
67. Skola var piedāvāt mācību, ārpusstundu nodarbības, kultūras u.c. pakalpojumus, kas veicina skolēnu
intelektuālo attīstību vai uzlabo skolēnu un darbinieku veselības un darba apstākļus.
68. Skola tās rīcībā esošo līdzekļu ietvaros var iegādāties vai īrēt nepieciešamās iekārtas, inventāru, mācību
līdzekļus u.c. materiālos resursus, kā arī izmantot organizāciju un iestāžu, privātpersonu pakalpojumus.
69. Skolas direktoram ir tiesības slēgt līgumus Dibinātāja noteiktajā kārtībā.
70. Skolas direktors organizē un nodrošina Skolas darbību budžetā paredzēto un Skolas tāmē apstiprināto
līdzekļu ietvaros, atbild par to racionālu un efektīvu izmantošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
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XII. Skolas reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
71. Skolu reorganizē un likvidē Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.
XIII. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
72. Skolas nolikumu apstiprina Dibinātājs.
73. Grozījumus Skolas nolikumā var veikt pēc Skolas direktora, Skolas pedagoģiskās padomes, Skolas
padomes priekšlikuma un Dibinātāja norādījuma.
74. Grozījumus nolikumā apstiprina Dibinātājs.
XIV. Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana
75. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina Skolas direktors.
76. Skolas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt direktoram.
77. Skolas direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersonas var apstrīdēt
Dibinātājam.
XV. Noslēguma jautājumi
78. Lietvedība un arhīvs tiek kārtoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
79. Obligātā dokumentācija tiek kārtota atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām un Skolas
nomenklatūrai.
80. Atbilstoši Centrālās Statistiskas pārvaldes noteikto pārskatu formām Skola noteiktā laikā un pēc
noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Dibinātājam,
81. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu Skola veic saskaņā ar
bibliotēkas reglamentējošajiem dokumentiem.
82. Veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanu darbam un mācībām Skola nodrošina ar darba
aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošanu.
83. Skola savā darbībā ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus.
84. Ugunsdrošības ievērošanu Skola nodrošina atbilstoši normatīvajiem dokumentiem.
85. Skola lieto elektroniskos reģistrus: pārskatus VS-1, informāciju par Skolas skolēniem, darbiniekiem un
citu Skolu un pašvaldību interesējošo informāciju.
Ar šī nolikuma stāšanos spēkā, zaudē spēku Zasas vidusskolas nolikums, kas apstiprināts ar Jēkabpils
novada domes 2009.gada 15.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.8,27.§), „Par Zasas vidusskolas nolikuma
apstiprināšanu”.

Lēmums Nr.20
Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru amatalgu apstiprināšanu
_____________________________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, L.Pētersone
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” un ņemot vērā 2015.gada 15.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt izglītības iestāžu direktoru mēneša amatalgu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada
31.augustam sekojoši:
Nr.p.k. Nosaukums
1
2
3
4
5
6

Amatalgas
likme EUR

Ābeļu pamatskolas direktors
Bērzgala pamatskolas
direktore
Dignājas pamatskolas
direktore
Dunavas pamatskolas
direktors
Rubeņu pamatskolas
direktore
Zasas vidusskolas direktore

715.70
299.00

Pašvaldības
finansējums
EUR
121.00

559.00
381.53

Kopā EUR
715.70
420.00
559.00

38.47

420.00

700.05

700.05

737.05

737.05

2. Pašvaldības finansējumu nodrošināt no plānotajiem līdzekļiem izglītības iestādēm.
Lēmums Nr.21
Par piemaksu noteikšanu skolu direktoriem par pirmskolas grupām
_______________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, L.Pētersone
Ņemot vērā 2015.gada 15.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Direktoriem par pirmskolas grupām:
Mācību iestāde

direktors

Bērnu skaits
pirmskolā
11

Piemaksa EUR

Dignājas
pamatskola
Dunavas
pamatskola
Rubeņu
pamatskola
Zasas vidusskola
Kopā

Anda Ķiploka
Uģis Vārslavāns

6

42.00

Ināra Kantāne

12

84.00

Olita Spēka

18

126.00
329.00

77.00

2. Finansējumu skolu direktoru piemaksām nodrošināt no plānotajiem līdzekļiem izglītības iestādēm.
Lēmums Nr.22
Par pedagogu darba algas likmes palielināšanu Zasas vidusskolā
un Ābeļu pamatskolā
___________________________________________________________
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E.Meņķis, J.Subatiņš, L.Pētersone
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu
2015.gadam”, Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”
un ņemot vērā 2015.gada 15.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un
Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Noteikt pamatizglītības programmu pedagogu darba algas likmi Zasas vidusskolā un Ābeļu
pamatskolā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam sekojoši:
- pedagoģiskā darba stāžs mazāks par 5 gadiem EUR 446.00
- pedagoģiskā darba stāžs no 5 gadiem līdz 10 gadiem EUR 454.00
- pedagoģiskā darba stāžs lielāks par 10 gadiem EUR 462.00
Lēmums Nr.23
Par finansējuma iedalīšanu pirmskolas izglītības programmas
no 5gadu līdz 6gadu vecuma bērniem īstenošanai
_________________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, L.Pētersone
Pamatojoties uz Likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu, likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam” un ņemot vērā 2015.gada 15.janvāra Jēkabpils novada
domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Lai nodrošinātu izglītības programmu no piecu līdz sešu gadu vecuma bērnu apmācībai, no
2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam nepieciešamo finansējumu EUR 5824 iekļaut 2015.gada
budžeta projektā un sadalīt sekojoši:
Finansējums EUR
Izglītības iestāde
Bērzgala pamatskola
Dignājas pamatskola
Dunavas pamatskola
Kopā

1744.00
1838.00
2242.00
5824.00

Lēmums Nr.24
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.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam
_________________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, L.Pētersone
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Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, likumu par „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par
valsts budžetu 2015.gadam”, Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi 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” un
ņemot vērā 2015.gada 15.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un
Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, 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.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam EUR 405576 apjomā un sadalīt to sekojoši:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nosaukums
Ābeļu pamatskola
Bērzgala pamatskola
Dignājas pamatskola
Dunavas pamatskola
Rubeņu pamatskola
Zasas vidusskola

Summa EUR
111361
19884
42731
31644
62650
137306

Lēmums Nr.25
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.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam
___________________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, L. Pētersone
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, likumu par „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par
valsts budžetu 2015.gadam”, Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumi 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” un
ņemot vērā 2015.gada 15.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un
Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
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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.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam EUR 25112 apjomā un sadalīt to sekojoši:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nosaukums
Ābeļu pamatskola
Bērzgala pamatskola
Dignājas pamatskola
Dunavas pamatskola
Rubeņu pamatskola
Zasas vidusskola
Novada pašvaldība - nesadalītie līdzekļi

Summa EUR
4704
777
2312
2192
4852
8824
1451

Lēmums Nr.26
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.janvāra līdz
2015.gada 31.augustam
___________________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, L. Pētersone
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Interešu izglītības
programmu un sporta skolu mērķdotāciju sadalīšanas komisijas lēmumu (07.01.2015. protokols Nr.1) un
ņemot vērā 2015.gada 15.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un
Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt sekojošu stundu skaitu interešu izglītības programmās:
Ābeļu pamatskolā:
1.1.
1.-4.klašu koris 2 stundas
Vokālais ansamblis 2 stundas
Folkloras kopa „Mikālēni” 3 stundas
Tautisko deju kolektīvs 3.-4.klase 2 stundas
Mazpulki 2 stundas
Interešu izglītības sporta metodiķis 0.1 slodze
Kopā: 11 stundas
1.2.

Dignājas pamatskolā:
Folkloras kopa „Dignojīši” 4 stundas
Mazpulki 3.-9.klase 1 stundas
Skatuves runas pulciņš 1.-9.klase 1 stundas
Kopā: 6 stundas

1.3.

Dunavas pamatskolā:
Vokālais ansamblis 1.-9.klase 1 stunda
Sporta pulciņš 5.-9.klase 2 stunda
Vizuālās mākslas pulciņš 1 stunda
Skatuves runas pulciņš 1 stunda
Novadpētniecība 5.-9.klase 1.stunda
Kopā: 6 stundas
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1.4.

Bērzgala pamatskolā:
Sporta pulciņš 2.-5.klase 1 stunda
Vokālais ansamblis 3.-9.klase 1 stunda
Dramatiskais pulciņš 1.-9.klase 1 stunda
Tautas deju pulciņš 1 stunda
Kopā: 4 stundas

1.5.

Rubeņu pamatskolā:
Vokālisti 1.-9.klase 1 stunda
Koris 1.-4.klase 1 stundas
Zēnu vokālais ansamblis 1.-4.klase 1 stunda
Sporta pulciņš 2 stundas
Kokapstrādes pulciņš 2 stundas
Jauno satiksmes dalībnieku pulciņš 2 stundas
Skatuves mākslas pulciņš 1.-9.klase 1 stunda
Vizuālā noformēšana 1.-9.klase 1 stunda
Tautas deju kolektīvs 1.-4.klase 3 stundas
Dabas pētnieku pulciņš (sākumskola) 1 stunda
Kopā: 15 stundas

1.6.

Zasas vidusskolā:
Tautisko deju pulciņš 1.-2.klase 3 stundas
Tautisko deju pulciņš 3.-5..klase 3 stundas
Tautisko deju pulciņš 6.-7.klase 3 stundas
Tautisko deju pulciņš 8.-9..klase 3 stundas
Tautisko deju pulciņš 10.-12.klase 3 stundas
Koris 1.-2.klase 1 stunda
Koris 3.-4.klase 1 stunda
Vokālais ansamblis 5.-9..klase 2 stundas
Mūsdienu dejas 1 stunda
Kopā: 20 stundas
Kopā novadā 62 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.janvāra līdz
2015.gada 31.augustam EUR 12927 apjomā un sadalīt to sekojoši:
Nr.

Nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ābeļu pamatskola
Bērzgala pamatskola
Dignājas pamatskola
Dunavas pamatskola
Rubeņu pamatskola
Zasas vidusskola

Summa
EUR
2621
766
1225
1210
3053
4052

Lēmums Nr.27
Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izmaksu uz 1
audzēkni apstiprināšanu euro
________________________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, L. Pētersone
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Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu”
16.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldības
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un
ņemot vērā 2015.gada 15.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un
Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – 1
balss (Anita Lemaka), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Jēkabpils novada izglītības iestāžu izmaksas uz vienu audzēkni, kas aprēķinātas
2014.gadā pēc naudas plūsmas, pamatojoties uz aprēķinu:
Nr.

Nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ābeļu pamatskola
Bērzgala pamatskola
Dignājas pamatskola
Dunavas pamatskola
Rubeņu pamatskola
Rubeņu pamatskolas struktūrvienība „Zelta sietiņš”
Zasas vidusskola

Izmaksas uz
1 audzēkni EUR
62.94
162.21
75.02
56.41
108.93
144.99
73.04

Lēmums Nr.28
Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2015.gada 1.janvāra līdz
2015.gada 31.decembrim
______________________________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, L. Pētersone

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, likumu par „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par
valsts budžetu 2015.gadam”, Ministru kabineta 25.09.2012. noteikumi Nr.670 „Kārtība, kādā tiek aprēķināta
un sadalīta valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un ņemot vērā 2015.gada 15.janvāra Jēkabpils
novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt piešķirto mērķdotāciju pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2015.gadā EUR 5814 un sadalīt to sekojoši:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nosaukums
Ābeļu pagasta pārvalde
Dignājas pagasta pārvalde
Dunavas pagasta pārvalde
Leimaņu pagasta pārvalde
Rubenes pagasta pārvalde
Zasas pagasta pārvalde
Novada administrācija

Kolektīvu
skaits
2
1
1
1
4
1
1

Summa
EUR
969
323
646
646
1938
646
646
25

Lēmums Nr.29
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrībai „Ūsiņš” (reģ.Nr.40008144409) Lauku atbalsta
dienesta LEADER projektu konkursā
____________________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, B.Vaivode
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu; 18.03.2010. sēdes lēmums
protokols Nr.3,7.§ noteikumiem Nr.2 „Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts biedrībām un nodibinājumiem”
un ņemot vērā 2015.gada 15.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un
Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt iesniegšanai Lauku atbalsts dienestā LEADER projekta konkursā biedrības „Ūsiņš”
projektam „Jāšanas sporta centra izveidošana Biedrībā „Ūsiņš”” pašvaldības līdzfinansējuma garantiju EUR
700.
2. Atbalstīto līdzekļu apjomu iekļaut 2015.gada budžetā plānoto līdzekļu projektu līdzfinansējumiem
apjomā.
Lēmums Nr.30
Par administratīvā akta apstrīdēšanu
______________________________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, K.Ozola

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvā procesa
likuma 81.panta otrās daļas pirmo punktu, un ņemot vērā 2015.gada 15.janvāra Jēkabpils novada domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Gints Audzītis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga Ģeidāne, Anita
Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – 2 balsis (Uldis
Auzāns, Modris Pavārs), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Noraidīt B.S., iesniegumu.
2. Atstāt negrozītu Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja 2014.gada 1.decembra lēmumu Nr.223/1137, ar kuru atteikts piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzējam B.S., nepilngadīgās E.U. uzraudzībai.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.31
Par Latvijas Nacionālās Operas solista Armanda Siliņa un
biedrības „Sansusī” sadarbības piedāvājumu
___________________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš, B.Vaivode
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu; 18.03.2010. sēdes lēmums
protokols Nr.3,7.§ noteikumiem Nr.2 „Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts biedrībām un nodibinājumiem”
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un ņemot vērā 2015.gada 15.janvāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un
Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Neatbalstīt Latvijas Nacionālās Operas solista Armanda Siliņa un biedrības „Sansusī” sadarbības
piedāvājumu.
2. Aicināt biedrību „Sansusī” piedalīties Jēkabpils novada NVO projektu konkursā 2015.gada
pavasarī, ja tas skar Jēkabpils novada teritoriju.
Lēmums Nr.32
Par Bērzgala pamatskolas likvidāciju
_______________________________________________________________
E.Meņķis, E.Ūbele, J.Subatiņš
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 17.
panta 3. punkta pirmo daļu, 23. panta 2. un 5. punktu un 2015.gada 15.janvāra Jēkabpils novada domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus,
atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Gints Audzītis, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Anita Lemaka, Edvīns
Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – 2 balsis (Uldis
Auzāns, Daiga Ģeidāne), Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 31.jūliju likvidēt Bērzgala pamatskolu, izglītības iestādes reģistrācijas
Nr.1012900268, adrese: „Bērzgala skola”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5223.
2. Uzdot Bērzgala pamatskolas direktorei Lolitai Kakstei par iestādes likvidāciju informēt Bērzgala
pamatskolas darbiniekus un izglītojamo vecākus.
3. Lēmumu par Bērzgala pamatskolas likvidāciju 10 (desmit) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas
dienas nosūtīt Izglītības iestāžu reģistram un saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram.
Lēmums Nr.33
Par īres tiesību piešķiršanu
_______________________________________________________
A.Vanags, R.Mazulāne
Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama.

Lēmums Nr.34
Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Dzīvības koks”
- rehabilitācijas centra izveidei Dignājas muižā
_____________________________________________________
E.Meņķis, J.Subatiņš
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 18.03.2010. sēdes
lēmums protokols Nr.3,7.§ noteikumiem Nr.2 „Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts biedrībām un
nodibinājumiem”
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atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ieva Jātniece, Daiga
Ģeidāne, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka, Modris Pavārs, Aivars Vanags), PRET – nav balsis,
ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Piešķirt finansējumu biedrībai „Dzīvības koks” EUR 500.00 (pieci simti euro 00 centi)
rehabilitācijas centra izveidei Dignājas muižā no līdzekļiem NVO atbalstam.
Nākamās sēdes:
Apvienotā komiteju sēde notiks 2015.gada 16.februārī plkst.13:00
Komiteju sēdes notiks 2015.gada 19.februārī
Nākamā domes sēde notiks 2015.gada 26.februārī.
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