ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES
DARBA KĀRTĪBA
08.07.2021., plkst.10:00, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā
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Nr.12 "Par pārstāvi Zemgales plānošanas reģionā"
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Nr.13 "Par Jēkabpils novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

3.

Nr.14 "Par grozījumu Jēkabpils
“Jēkabpils novada ilgtspējīgas
uzsākšanu” "

4.

Nr.15 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 27.08.2020. domes lēmumā Nr.394
“Jēkabpils novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” "

5.

Nr.16 "Par finansējuma mērķa maiņu"

6.
7.

Nr.17 "Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa"
Nr.18 "Par pastāvīgām komitejām"

8.

Nr.19 "Par Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktoru"

9.

Nr.20 "Par grozījumiem 2021.gada 17.februāra Krustpils novada pašvaldības lēmumā
sēdes (protokols Nr.3., 5) “Par nomas līguma pārslēgšanu par pašvaldībai piederošu telpu
Krustpils pagastā” "

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs
Ozoliņa 65207317

pilsētas domes 27.08.2020. domes lēmumā Nr.395
attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam izstrādes

(paraksts)

Raivis Ragainis

LĒM UM S
Jēkabpils novadā
08.07.2021. (protokols Nr.3, 1.§)

Nr.12

Par pārstāvi Zemgales plānošanas reģionā
Jēkabpils novada pašvaldība 2021.gada 30.jūnijā saņēma Zemgales plānošanas reģiona
vēstuli Nr.39/1-6/2021 “Par pārstāvja deleģēšanu Zemgales plānošanas reģiona attīstības
padomei”, kurā lūdz deleģēt Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvi darbam Zemgales plānošanas
reģiona attīstības padomē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Reģionālās
attīstības likuma 5.panta pirmo un trešo daļu, 17.panta pirmo daļu, ņemot vērā Ministru kabineta
2021.gada 22.jūnija noteikumu Nr.418 “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām”
2.5. apakšpunktu,
Jēkabpils novada dome nolemj:
1.
Deleģēt kā pārstāvi no Jēkabpils novada pašvaldības darbam Zemgales plānošanas
reģiona attīstības padomē Jēkabpils novada domes priekšsēdētāju Raivi Ragaini.
2.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram G.Gogulim.

Sedes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

Gluha65207310

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpils novadā

08.07.2021. (protokols Nr.3, 2.§)

Nr.13

Par Jēkabpils novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu
Likuma “Par pašvaldībām” 45.panta piektajā daļā ir noteikts, ka novada dome pieņem
saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu un saistošos
noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā
"Latvijas Vēstnesis".
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktā ir
noteikts, ka 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo
bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos
noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz
2022.gada 1.jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot
saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025.gada 31.decembrim.
Ņemot vērā normatīvo regulējumu, ir nepieciešams Jēkabpils novada domei izdot saistošos
noteikumus, saskaņā ar kuriem tiek noteikta domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas
vieta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 45.panta
piekto daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu,
Jēkabpils novada dome nolemj:
1.
Apstiprināt Jēkabpils novada domes 08.07.2021. saistošos noteikumus Nr.2 “Par
Jēkabpils novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu” un paskaidrojuma
rakstu.
2.
Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3.
Noteikt, ka, ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija mēneša laikā
pašvaldībai nav iesniegusi atzinumu par saistošo noteikumu tiesiskumu vai atzinumā nav izteikti
iebildumi, publicēt lēmuma 1.punktā apstiprinātos saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” .
4.
Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” .
5.
Publicēt saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu pēc to stāšanās spēkā
Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā internetā un nodrošināt saistošo noteikumu un
paskaidrojuma raksta pieejamību pagasta un pilsētas pārvaldēs.
6.
Pielikumā:

Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram G.Gogulim.
Jēkabpils novada domes 08.07.2021. saistošie noteikumi Nr.2 “Par Jēkabpils
novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu” un paskaidrojuma
raksts uz 2 lp.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Gluha65207310

(paraksts)

R.Ragainis

APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils novada domes
08.07.2021. lēmumu Nr.13
(protokols Nr.3, 2.§)
08.07.2021.

Saistošie noteikum i Nr.2

P a r Jēkabpils novada domes pieņem to saistošo noteikum u publicēšanas vietu
Izdoti saskaņā ar likuma
”Par pašvaldībām ” 45.panta p iekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Jēkabpils novada domes pieņemto saistošo noteikumu
publicēšanas vietu.
2. Jēkabpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums
"Latvijas Vēstnesis".
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā
izdevumā “Latvijas Vēstnesis” .
4.

Atzīt par spēku zaudējušiem:

4.1.
Aknīstes novada domes 2016.gada 27.aprīļa saistošos noteikumus Nr.13/2016
“Par Aknīstes novada domes saistošo noteikumu publicēšanu” (Latvijas Vēstnesis, 2016, 91.nr.);
4.2.
Jēkabpils novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošos noteikumus Nr.1/2016
“Par Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu” (Latvijas Vēstnesis, 2016,
29.nr.);
4.3.
Krustpils novada domes 2016.gada 18.februāra saistošos noteikumus Nr.2016/3
“Par Krustpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” (Latvijas Vēstnesis, 2016,
43.nr.);
4.4.
Salas novada pašvaldības 2016.gada 28.aprīļa saistošos noteikumus Nr.4 “Par
Salas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu” (Latvijas Vēstnesis, 2016,
108.nr.);
4.5.
Viesītes novada domes 2015.gada 16.decembra saistošos noteikumus Nr.12/2015
“Par Viesītes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” (Latvijas Vēstnesis, 2015,
252.nr.).

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)

R.Ragainis

Jēkabpils novada domes 08.07.2021. saistošo noteikum u N r.2 “P a r Jēkabpils novada domes
pieņem to saistošo noteikum u publicēšanas vietu”
pask aid ro ju m a raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Noradāma informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 45.panta piekto daļu, saskaņā ar kuru ir noteikts
novada domei pienākums izdot saistošos noteikumus, kuros nosaka
domes izdoto saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
Tāpat Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas
noteikumu 17.punktā ir noteikts pienākums izvērtē novadu
veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un
pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Tiek noteikts, ka Jēkabpils novada domes pieņemtie saistošie
noteikumi tiek publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma
Pārejas noteikumu 10.punktu noteikts, ka par oficiālo publikāciju
pēc 2021. gada 1. janvāra maksu nepiemēro.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Publicējot saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis” tie būs ērti pieejami jebkurai personai.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Jēkabpils
novada pašvaldībā.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Nav veiktas.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)

R.Ragainis

LĒM UM S
Jēkabpilī
08.07.2021. (protokols Nr.3, 3.§)

Nr.14

Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 27.08.2020. lēmumā Nr.395 “Par Jēkabpils novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam izstrādes uzsākšanu”
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktā ir
noteikts, ka ar 2021.gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes vai ar atsevišķu
likumu ieceltas pagaidu administrācijas pirmo sēdi izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju
pilnvaras. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Ņemot vērā, ka no 2021.gada ljū lija Jēkabpils novada
pašvaldība pārņem novadā iekļauto pašvaldību (Jēkabpils pilsēta, Aknīstes novads, Jēkabpils
novads, Krustpils novads, Salas novads un Viesītes novads) institūcijas, finanses, mantu, tiesības
un saistības, un izbeidzās visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras, ir nepieciešams izdarīt
grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 27.08.2020. pieņemtajā lēmumā Nr.395 “Jēkabpils novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam izstrādes uzsākšanu” .
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.
un 9.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas
24.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 13.panta otro daļu un
21.pantu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, 10.pantu, ņemot vērā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas metodiku „Metodiskie ieteikumi attīstības
programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (apstiprināta 03.12.2014.),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 27.08.2020. lēmumā Nr.395 “Par Jēkabpils novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam izstrādes uzsākšanu” šādu grozījumu:
Izteikt lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:
“3. Izveidot Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam
izstrādes vadības grupu sekojošā sastāvā:
3.1. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs;
3.2. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu
jautājumos;
3.3. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos;
3.4. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos;
3.5. Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors” .
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram G.Gogulim.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Gogule 65234590

(paraksts)

R.Ragainis

LĒM UM S
Jēkabpilī
08.07.2021. (protokols Nr.3, 4.§)

Nr.15

Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 27.08.2020. domes lēmumā Nr. 394 “Jēkabpils novada
attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.puntā ir
noteikts, ka ar 2021.gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes vai ar atsevišķu
likumu ieceltas pagaidu administrācijas pirmo sēdi izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju
pilnvaras. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Ņemot vērā, ka 2021.gada 1.jūlijā Jēkabpils novada
pašvaldība pārņem novadā iekļauto pašvaldību (Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Aknīstes novada
pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, Krustpils novada pašvaldība, Salas novada pašvaldība
un Viesītes novada pašvaldība) institūcijas, finanses, mantu, tiesības un saistības, ir
nepieciešams veikt grozījumus 27.08.2020. Jēkabpils pilsētas domes pieņemtajā lēmumā Nr.
394 “Jēkabpils novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”, jo
izbeidzās visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras.
Pamatojoties uz likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas
noteikumu 6. un 9.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21. panta
pirmās daļas 3. un 24.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo un otro
daļu, 13.panta otro daļu un 21.pantu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu,
10. pantu, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas metodiku
„Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (apstiprināta
03.12.2014.),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 27.08.2020. lēmumā Nr. 394 “Jēkabpils novada
attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” šādu grozījumu:
Izteikt lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:
“3. Izveidot Jēkabpils novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes
vadības grupu sekojošā sastāvā:
3.1. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs;
3.2. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu
jautājumos;
3.3. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos;
3.4. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos;
3.5. Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors.”
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram G.Gogulim.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Gogule 65234590

(paraksts)

R.Ragainis

LĒM UM S
Jēkabpilī
08.07.2021. (protokols Nr.3, 5.§)

Nr.16

Par finansējuma mērķa maiņu
2020.gada 2.septembrī Jēkabpils pilsētas pašvaldībā tika noslēgts līgums par telpiska
vides objekta izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu Rīgas ielā 103B, Jēkabpilī. Lai varētu veikt
izgatavotās skulptūras uzstādīšanu, nepieciešama teritorijas labiekārtošana un būvdarbu veikšana
saskaņā ar izstrādāto paskaidrojuma rakstu objektā “Vides objekta un teritorijas labiekārtojuma
jaunbūve Rīgas ielā 103B, Jēkabpilī” .
Iepriekšminēto darbu veikšanai nepieciešams finansējums 7987,36 euro apmērā, ko
iespējams novirzīt no plānotā pasākuma “Kena parka labiekārtošanas darbi (strūklakas
uzstādīšana parka dīķī, krastu labiekārtošana, zāliena atjaunošana, gājēju celiņu izbūve, šūpoļu
un vides objekta "Gredzeni" uzstādīšana)”, jo ir izveidojusies finansējuma rezerve pašvaldības
budžeta tāmē “Pilsētas noformējums un labiekārtošana” (budžeta klasifikācijas kods 06.600.06).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu un 30.pantu,
Jēkabpils novada dome nolemj:
1.
Piešķirt finansējumu 7988,00 euro (septiņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit
astoņi eiro, 00 centi) apmērā būvdarbu veikšanai objektā “Vides objekta un teritorijas
labiekārtojuma jaunbūve Rīgas ielā 103B, Jēkabpilī” .
2.
Nākošajos 2021.gada budžeta grozījumos iekļaut lēmuma 1.punktā minēto
finansējumu tāmē “Pilsētas noformējums un labiekārtošana” (budžeta klasifikācijas kods
06.600.06), novirzot to no plānotā pasākuma “Kena parka labiekārtošanas darbi” .
3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram G.Gogulim.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Konstantinova 65207421

(paraksts)

R.Ragainis

LĒM UM S
Jēkabpilī
08.07.2021. (protokols Nr.3, 6.§)

Nr.17

Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
Jēkabpils novada pašvaldībā 05.07.2021. saņemts deputāta Jāņa Ščerbicka iesniegums
par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.
Saskaņā ar Pašvaldības domes deputāta statusa likuma (turpmāk - Likums) 3.panta trešo
daļu deputāts var iesniegt personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu jebkura
iemesla dēļ.
Likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktā ir noteikts, ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms
termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar
deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.
Saskaņā ar Likuma 3.panta ceturto daļu lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms
termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes
priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru
nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas
seko attiecīgajai domes sēdes dienai.
Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisija, saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas
kārtību, kādā nosakāms deputāta kandidāts bijušā deputāta vietā (apstiprināta ar Centrālās
vēlēšanu komisijas 2013.gada 6.marta protokola lēmumu Nr.6) 06.07.2021. pieņēma lēmumu
par deputāta kandidātu, kurš uzaicināms stāties deputāta Jāņa Ščerbicka vietā. Saskaņā ar
Jēkabpils novada 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātu protokolu, nākamais
kandidāts kurš ieguvis lielāko balsu skaitu no kandidātu saraksta “Latvijas attīstībai” ir Māris
Trušelis.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Pašvaldības
domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, trešo un ceturto daļu,
Jēkabpils novada dome nolemj:
1. Izbeigt deputāta Jāņa Ščerbicka pilnvaras Jēkabpils novada domē.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram G.Gogulim.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Upmace 65207411

(paraksts)

R.Ragainis

LĒM UM S
Jēkabpils novadā
08.07.2021. (protokols Nr.3, 7.§)

Nr.18

Par pastāvīgām komitejām
Likuma “Par pašvaldībām” 20.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka pēc domes priekšsēdētāja
ievēlēšanas no attiecīgās domes deputātiem ievēlē priekšsēdētāja vietnieku un pastāvīgās
komitejas.
Jēkabpils novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Jēkabpils novada
pašvaldības nolikums” 28.punktā ir noteikts, ka Jēkabpils novada dome ir izveidojusi šādas
pastāvīgās komitejas: Finanšu komiteju, kas sastāv no 19 locekļiem; Sociālo, izglītības, kultūras,
sporta un veselības aizsardzības jautājumu komiteju, kas sastāv no 9 locekļiem un Attīstības un
tautsaimniecības komiteju, kas sastāv no 9 locekļiem.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta Jāņa Ščerbicka personisko
iesniegumu, saskaņā ar kuru J.Ščerbickis paziņo, ka noliek deputāta pilnvaras. Saskaņā ar
Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 3.panta ceturto daļu lēmums par deputāta pilnvaru
izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz
domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru
nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas
seko attiecīgajai domes sēdes dienai. Jēkabpils novada domes 08.07.2021. izsludinātajā darba
kārtībā ir iekļauts jautājums Nr.17 “Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa”, saskaņā ar
kuru tiek nolemts izbeigt deputāta Jāņa Ščerbicka pilnvaras Jēkabpils novada domē.
Saskaņā ar Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 2.panta pirmo daļu ir noteikts, ka
deputāta pilnvaras sākas ar jaunievēlētās domes pirmās sēdes dienu vai ar brīdi, kad Pašvaldības
domes vēlēšanu likuma 43.pantā noteiktajā kārtībā iepriekšējā deputāta vietā stājas nākamais
kandidāts no attiecīgā saraksta.
Saskaņā ar Jēkabpils novada 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātu protokolu,
nākamais kandidāts kurš ieguvis lielāko balsu skaitu no kandidātu saraksta “Latvijas attīstībai” ir
Māris Trušelis. Līdz ar to pastāvīgo komiteju sastāvā ir ievēlējams Māris Trušelis, kura deputāta
pilnvaras sākas Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 2.panta pirmās daļas noteiktajā
termiņā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas
10.punktu, 54.pantu, 55.panta pirmo daļu, 58.panta pirmo daļu, Jēkabpils novada domes
2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 “Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” 28.punktu,
ņemot vērā Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 2.panta pirmo daļu,
Jēkabpils novada dome nolemj:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Ievēlēt Finanšu komiteju šādā sastāvā:
Raivis Ragainis;
Kārlis Stars;
Aivars Vanags;
Alfons Žuks;
Aija Bojāre;
Māris Dimants;
Andrejs Gavrilovs;
Daina Kalve;
Līga Kļaviņa;
Aivars Kraps;
Aigars Nitišs;

1.12. Jānis Raščevskis;
1.13. Leonīds Salcevičs;
1.14. Elīna Serkova;
1.15. Mārtiņš Svilis;
1.16. Kaspars Štolnieks;
1.17. Māris Trušelis;
1.18. Ainars Vasilis;
1.19. Daina Vītola.
2.
Ievēlēt Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komiteju
šādā sastāvā:
2.1. Aivars Vanags;
2.2. Alfons Žuks;
2.3. Aija Bojāre;
2.4. Daina Kalve;
2.5. Līga Kļaviņa;
2.6. Leonīds Salcevičs;
2.7. Elīna Serkova;
2.8. Māris Trušelis;
2.9. Daina Vītola.
3.
Ievēlēt Attīstības un tautsaimniecības komiteju šādā sastāvā:
3.1. Kārlis Stars;
3.2. Māris Dimants;
3.3. Andrejs Gavrilovs;
3.4. Aivars Kraps;
3.5. Aigars Nitišs;
3.6. Jānis Raščevskis;
3.7. Mārtiņš Svilis;
3.8. Kaspars Štolnieks;
3.9. Ainars Vasilis.
4.
Lēmuma 1.17. apakšpunkts un 2.7. apakšpunkts stājas spēkā līdz ar Māra Trušeļa deputāta
pilnvaru spēkā stāšanos.
5.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada domes priekšsēdētājam.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Gluha65207310

(paraksts)

R.Ragainis

LĒM UM S
Jēkabpilī
08.07.2021. (protokols Nr.3, 8.§)

Nr.19

Par Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktoru
Jēkabpils novada pašvaldībā 07.07.2021. saņemts Ineses Berķes iesniegums (reģ.Nr.18/21/21) ar lūgumu atbrīvot viņu no Kultūras pārvaldes direktora pienākumu izpildītāja amata.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā
un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 69.panta
pirmās daļas 1., 2. un 4.punktam pašvaldības izpilddirektors organizē normatīvo aktu izpildi,
dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem un ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no
amata pašvaldības iestāžu vadītājus.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
(turpmāk - Likums) 4.panta pirmās daļas 16.punktu publiskas personas iestādes vadītājs ir valsts
amatpersona. Saskaņā ar Likuma 4.panta piekto daļu par valsts amatpersonu uzskatāma arī
persona, kura uz laiku pilda citas valsts amatpersonas amata pienākumus. Attiecībā uz šādu
valsts amatpersonu piemērojami tie likumā paredzētie noteikumi, kuri attiecas uz valsts
amatpersonu, kuras amata pienākumus tā pilda.
Saskaņā ar Likuma 7.panta ceturto daļu publisku personu iestāžu vadītājiem ir atļauts
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās
institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
Atbilstoši Likuma 8.1 panta ceturto prim daļu, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ,
ievēlē vai apstiprina personu valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma
7.panta attiecīgās daļas noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar
citiem amatiem, pamatojoties uz personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot
amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav
nepieciešamas citas atļaujas attiecīgo amatu savstarpējai savienošanai. Šā panta piektajā daļā
minētos jautājumus izvērtē un atspoguļo lēmumā par iecelšanu, ievēlēšanu vai apstiprināšanu
amatā.
Izvērtējot Jēkabpils Tautas nama direktora amata savienošanu ar Jēkabpils Kultūras
pārvaldes direktora amata pienākumu veikšanu uz laiku, ir secināms, ka amatu savienošana
neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. un 27.punktu,
69.panta pirmās daļas 1., 2., 4.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmo daļu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punktu, 4.panta piekto daļu, 6.panta otro
daļu, 7.panta ceturtās daļas 2.punkta b) apakšpunktu, 8.1 ceturto prim daļu,
Jēkabpils novada dome nolemj:
1. Atcelt iestādes “Jēkabpils vēstures muzejs” direktori Inesi Berķi no Jēkabpils
Kultūras pārvaldes direktora pienākumu izpildītājas amata.
2. Iecelt uz laiku par Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktora pienākumu izpildītāju
Jēkabpils Kultūras pārvaldes Tautas nama direktoru Aigaru Godiņu ar 2021.gada 9.jūliju.
3. Par Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktora pienākumu izpildi noteikt Aigaram
Godiņam piemaksu 30% apmērā no tam noteiktās mēnešalgas.

4. Uzdot izpilddirektoram G.Gogulim veikt visas nepieciešamās darbības saskaņā ar
Darba likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības, lai
nodrošinātu lēmuma izpildi.
5. Vienas pieturas aģentūrai 15 dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās paziņot Valsts
ieņēmumu dienestam par grozījumiem valsts amatpersonu sarakstā.
6. Lēmuma 2.punkts ir spēkā, kamēr dome nav lēmusi citādi.
7. Atzīt par spēku zaudējušu Jēkabpils pilsētas domes 20.01.2021. lēmumu Nr.4 “Par
Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktori” .
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram G.Gogulim.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Upmace 65207411

(paraksts)

R.Ragainis

LĒM UM S
Jēkabpilī
08.07.2021. (protokols Nr.3, 9.§)

Nr.20

Par grozījumiem Krustpils novada domes 2021.gada 17.februāra lēmumā (sēdes protokols Nr.3.,
5) “Par nomas līguma pārslēgšanu par pašvaldībai piederošu telpu Krustpils pagastā”
Jēkabpils novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam
Pārejas noteikumu 6.punktam ir novadā iekļauto pašvaldību (Jēkabpils pilsēta, Jēkabpils novads,
Aknīstes novads, Krustpils novads, Salas novads, Viesītes novads) institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmēja.
Līdz 2021.gada 1.jūlijam nav izpildīts Krustpils novada domes 2021.gada 17.februāra
lēmums (protokols Nr.3.,5) “Par nomas līguma pārslēgšanu par pašvaldībai piederošu telpu
Krustpils pagastā” . Nav noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums ar ģimenes ārsti Līgu
Kalvāni un nav panākta vienošanās ar nomnieku par pašvaldības telpu nomu telpā ar adresi
“Kalmītes”, Spunģēni, Krustpils pagastā, Krustpils novadā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 14.punkta a) apakšpunktu un 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 61.panta pirmo daļu un trešo daļu, Ministru kabineta
2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 5.,
18., 21. un 120.punktu,
Jēkabpils novada dome nolemj:
1. Izdarīt Krustpils novada domes 2017.gada 17.februāra lēmumā (protokols nr. 3., 5)
“Par nomas līguma pārslēgšanu par pašvaldībai piederošu telpu Krustpils pagastā” šādus
grozījumus:
1.1. Aizstāt 1.punktā skaitli “47,5” ar skaitli “ 19,4”;
1.2. Svītrot 1.3.apakšpunktu;
1.3. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Uzdot Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai organizēt telpu nomas līguma slēgšanu ar
telpas nomnieku.”
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram R.Spēkam.

Pielikumā:
Krustpils novada domes 17.02.2021. lēmums (protokols Nr. 3., 5) “Par nomas
līguma pārslēgšanu par pašvaldībai piederošu telpu Krustpils pagastā” PDF doc.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Stupāne 65207302

(paraksts)

R.Ragainis

IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA
K R U STPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202
_______________________Tālrunis 65237635, e-pasts: novads@lcrustoils.lv_____________________
DOM ES SĒDES PRO TO K O LS
Jēkabpilī
2021. gada 17. februārī

N r. 3

[»]
5,
P a r nom as līgum a pārslēgšanu p a r pašvaldībai piederošu telp#K fustpilķļpaģāstā
Jautājums izskatīts 10.02.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un
attīstības komitejas sēdē.

Ņ

Krustpils novada pašvaldība ir 2016.gada 21,jūnijā ir noslēgusi nomas līgumu ar ģimenes
ārsti Līgu Kalvāni par pašvaldības telpu nomu telpā ar adresi “Kalmītes”, Spunģēni, Krustpils
pagastā, Krustpils novadā ar kopējo platību 47,5 m2.
Nomas līgums noslēgts saskaņā ar 2016.gada 20.jiīnija, Krustpils novada domes lēmumu
(protokols N r.l 0., 9), ir spēkā līdz 2021,gada 20.jūlijam.
Lai noslēgtu nomas līgumu par pašvaldības telpu nomu, Krustpils novada pašvaldība
pieaicināja neatkarīgu vērtētāju, iespējamās nomas maksas apmēru noteikšanai.
Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi Nr.97) 120.punktam nomas
līgumiem, kas tiek pārskatīti saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma pārejas noteikumu 11. punktu, nomas maksu nosaka, piemērojot šajos noteikumos
noteikto kārtību, izņemot šo noteikumu 101.2. apakšpunktā noteikto pienākumu nomniekam
kompensēt iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.97 18.punktam iznomātājam, ievērojot sabiedrības
intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu
(nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst
pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto
nomas līguma termiņu, izņemot gadījumu, kad nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai
deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai.
Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
6 1.panta pirmajai daļai, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, nekustamā
īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.
2009.gada 19 jūnijā noslēgtā līguma darbības termiņš ir grozāms, uz noteiktu laiku, kas nav
ilg ā k s par 30 gadiem.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.97, 21 .punktam pagarinot nomas līguma termiņu,
nomas maksu pārskata, piemērojot šajos noteikumos minēto nomas maksas noteikšanas kārtību, un
maina, ja pārskatītā nomas maksa ir augstāka par līgumā noteikto nomas maksu. Ja nomas maksu
izmanto saimnieciskai darbībai im samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts
nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu nosaka atbilstoši neatkarīga
vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai, ja tā ir augstāka nekā līgumā noteiktā nomas maksa. Ja
nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams

attiecināt uz konkrēto nomnieku, nomnieks papildus nomas maksai kompensē iznomātājam
neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu
un 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
6 l.panta pirmo daļu un trešo daļu, Ministru kabineta 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18., 21. un 120.punktu, ievērojot Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma pārejās noteikumu 20. punktu
atk lā ti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova,
Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Kornēlija Brūnina, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija
Stiebriņa), "Pret" - nav, "Atturas" - 1 (Vladimirs Golubevs), Krustpils novada dome nolemj:
1. Ar 2021.gada 21.jūliju pagarināt 2016.gada 21.jūlijā noslēgto telpu nomas līgumu, ar ģimenes
ārsti Līgu Kalvāni par nedzīvojamo telpu nomu - īpašumā ar nosaukumu “Kalmītcs”, Spunģēni,
Krustpils pagasts, Krustpils novads, ar kopējo platību 47,5 m2, uz pieciem gadiem, ievērojot
sekojošus noteikumus:
1.1 .nomas maksas apmērs mēnesī 0.55 EUR/m2 bez PVN;
1.2. nomas mērķis - ģimenes ārstes praksei;
1.3.nomnieks apmaksā neatkarīga vērtētāja atlīdzības summu;
1.4.papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā- siltumapgādes, elektrības,1
ūdensapgādes, kanalizācijas tiešās izmaksās proporcionāli aizņemtai platībai.
2. Uzdot Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai slēgt telpu nomas līgumu ar telpas nomnieku, ievērojot
lēm um a noteiktos izcenojumus, iekļaujot nomas līgumā neatkarīga vērtētāja apmaksājamo atlīdzības
summu 84,00 EUR bez PVN, līguma slēgšanu veicot pēc Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas
saskaņojuma saņemšanas.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors.
Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida
administratīvo aktu sūta p a pastu, uzskatāms, ka administratīvais alās adresātam paziņots septītajā
dienā p ēc tā nodošanas pastā.
Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Jelgavā,
Atm odas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

[-]
Sēdes vadītājs
Sēdes protokolētājs
IZ R A K ST S PA R EIZS
Krustpils novada pašvaldības
Administratīvās nodaļas
Dokumentu pārvaldības speciāliste

22 .02 .2021.

(personiska is paraksts)
(personiskais paraksts)

K, Pabērzs
D. Ivanova

D. Ivanova

