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LĒMUMS
Jēkabpilī
13.09.2018. (protokols Nr.21, 3.§)

Nr.372

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
2018.gada 2.augustā Jēkabpils pilsētas domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.317 “Par saistošo noteikumu
apstiprināšanu”. 2018.gada 8.augustā lēmums tika nosūtīts atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM). 2018.gada 27.augustā VARAM sniedza atbildi, norādot,
ka pašvaldības saistošajos noteikumos par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu, kas izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.punktu, var noteikt prasības pilsētas un ainaviski vērtīgās
teritorijās esošo būvju fasādei un citu ārējo konstrukciju tehniskajam stāvoklim un ārējam izskatam. Kā
rezultātā normai par žogu sakopšanu, lai tiktu nodrošināta pilsētvides sakoptība un novērstu personu veselības
un dzīvības apdraudējumus, kas varētu rasties žogu nesakoptības dēļ, nav ietverama 2013.gada 24.oktobra
saistošo noteikumu Nr.51 "Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumos".
Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumu 7.32.apakšpunktā tiek noteikts, ka par pārvietošanos ar
motorizētiem un citiem peldlīdzekļiem Radžu ūdenskrātuvē no 1.janvāra līdz 31.maijam, uzliek naudas sodu no
7 līdz 70 euro, turpretī Jēkabpils pilsētas domes 2016.gada 1.septembra saistošo noteikumu Nr.26 "Jēkabpils
pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikums" 7.1.apakšpunktā noteikts, ka
makšķerēšana no laivas vai citiem ūdens transporta līdzekļiem atļauta no 15.maija līdz pirmajam ledum (līdz
Radžu ūdenskrātuves aizsalšanai). Ņemot vērā, ka makšķerēšana no laivas ir atļauta no 15.maija, nepieciešams
datumu precizēt sabiedriskās kārtības noteikumos.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas
2.punktu, 5.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 431.panta pirmo daļu, 45.panta otro, trešo, ceturto, piekto,
sesto un septīto daļu, ņemot vērā Finanšu komitejas 26.07.2018. lēmumu (protokols Nr.13, 4.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.
Apstiprināt Jēkabpils pilsētas domes 13.09.2018. saistošos noteikumus Nr.24 "Grozījums Jēkabpils
pilsētas domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.51 "Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi""
un paskaidrojuma rakstu saskaņā ar pielikumu.
2.
Nosūtīt saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas
Vēstnesis.
4.
Publicēt saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā
internetā.
5.
Atcelt 2018.gada 2.augusta Jēkabpils pilsētas domes lēmumu Nr.317 “Par saistošo noteikumu
apstiprināšanu”.
6.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Jēkabpils pilsētas domes 13.09.2018. saistošie noteikumi Nr.24 "Grozījums Jēkabpils pilsētas domes
2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.51 "Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi""
un paskaidrojuma raksts uz 2 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Šinkarjuka 65283780

(paraksts)

R.Ragainis

APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils pilsētas domes
13.09.2018. lēmumu Nr.372
(protokols Nr.21, 3.§)
Saistošie noteikumi Nr.24

13.09.2018.

Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.51 "Jēkabpils
sabiedriskās kārtības noteikumi"
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 4., 5., 6., 9., 10., 11. un 13.punktu,
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17.panta piekto daļu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.51 "Jēkabpils sabiedriskās
kārtības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr.46; 2015, Nr.133, 2015, Nr.234, 2016, Nr.160, 2018, Nr.70) šādu
grozījumu:
Aizstāt saistošo noteikumu 7.32. apakšpunktā skaitli un vārdu "31.maijam" ar skaitli un vārdu "15.maijam".
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

(paraksts)

R.Ragainis

Jēkabpils pilsētas domes 00.00.2018. saistošo noteikumu Nr.24 "Grozījums Jēkabpils pilsētas domes
2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.51
"Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi""
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Jēkabpils pilsētas domes 2016.gada 1.septembra saistošie noteikumi Nr.26
"Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas un
vēžošanas nolikums" paredz, ka makšķerēšana no laivas ir atļauta no
15.maija. Lai novērstu pretrunu saistošajos noteikumos, nepieciešams
precizēt datumu 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.51
"Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi".

2. Īss projekta satura izklāsts

Precizēts datums.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi Nav plānota ietekme uz pašvaldības budžetu.
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Jēkabpils
pilsētas pašvaldībā.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

LĒMUMS
Jēkabpilī
13.09.2018. (protokols Nr.21, 4.§)

Nr.373

Par izglītības programmu licencēm
1.
Adresāts: I. Z., dzīvo (adrese)
Iesniedzēja prasījums: I. Z. lūdz izsniegt licenci interešu izglītības programmai “Tautas dejas 3–7 gadus veciem
bērniem”.
I. Z. 16.08.2018. iesniedza Jēkabpils pilsētas pašvaldībā iesniegumu (reģ. Nr.5.2.2/2380) ar lūgumu
izsniegt licenci interešu izglītības programmai “Tautas dejas 3–7 gadus veciem bērniem”. Nodarbības paredzētas
pirmsskolas vecuma bērniem no 3 līdz 7 gadiem. Iesniegumā norādīts, ka interešu izglītības programma tiks
realizēta Palejas iela 15A, Jēkabpils– pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcītis”, Dūmu iela 2, Jēkabpils –
pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” un Jaunā iela 39I, Jēkabpils – pirmsskolas izglītības iestāde “Bērziņš”.
Dokumenti iesniegti saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 02.07.2015. saistošo noteikumu
Nr.17 “Saistošie noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”
2.punktu un iesniegtie dokumenti ir iesniegti pilnā apjomā un atbilst normatīvo aktu prasībām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 11.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Izglītības likuma 47.panta trešo daļu, Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, Jēkabpils
pilsētas domes 02.07.2015. saistošo noteikumu Nr.17 “Saistošie noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanu” 2., 3., 4. un 6.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras,
sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 30.08.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 4.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.1. Izsniegt I. Z., personas kods (svītrots), dzīvo (adrese), licenci uz laiku no 2018.gada 1.septembra līdz
2019.gada 31.augustam, kas apliecina tiesības Jēkabpils pilsētā īstenot interešu izglītības programmu “Tautas
dejas 3–7 gadus veciem bērniem”.
1.2. Lēmuma 1.punktā noteiktajā licencē norādīt darbības vietas: Palejas iela 15A, Jēkabpils –
pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcītis”, Dūmu iela 2, Jēkabpils – pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” un
Jaunā iela 39I, Jēkabpils – pirmsskolas izglītības iestāde “Bērziņš”.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).
1.4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
2.
Adresāts: IK “SONGS and DREAMS”, reģistrācijas Nr.45402020479, juridiskā adrese Gulbju iela 8, Jēkabpils,
LV-5201. Elektroniskā pasta adrese (svītrots)
Iesniedzēja prasījums: IK “SONGS and DREAMS” dibinātāja Diāna Kļepikova lūdz pagarināt licenci interešu
izglītības programmai “Angļu valoda pirmsskolas vecuma bērniem”.
IK “SONGS and DREAMS”, reģistrācijas Nr.45402020479, juridiskā adrese Gulbju iela 8, Jēkabpils,
LV–5201, dibinātāja Diāna Kļepikova 20.08.2018. iesniedza Jēkabpils pilsētas pašvaldībā iesniegumu,
reģistrācijas Nr.5.2.3/2477, ar lūgumu pagarināt licenci interešu izglītības programmai “Angļu valoda
pirmsskolas vecuma bērniem”. Nodarbības paredzētas pirmsskolas vecuma bērniem no 3 līdz 7 gadu vecumam.
Iesniegumā norādīts, ka interešu izglītības programmas tiks realizēta pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaigznīte”,
Meža iela 12 un Jaunā iela 43, Jēkabpils, un pirmsskolas izglītības iestādē “Bērziņš”, Jaunā iela 39I, Jēkabpils.
Dokumenti iesniegti saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 02.07.2015. saistošo noteikumu Nr.17 “Saistošie
noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” 2.punktu un
iesniegtie dokumenti ir iesniegti pilnā apjomā un atbilst normatīvo aktu prasībām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 11.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Izglītības likuma 47.panta trešo daļu, Jēkabpils pilsētas domes 02.07.2015. saistošo noteikumu Nr.17
“Saistošie noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” 2., 3., 4.

un 6.punktu, Administratīvā procesa likuma 65.pantu, 79.panta pirmo daļu, ņemot vērā Sociālo, izglītības,
kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 30.08.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 4.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
2.1. Pagarināt IK “SONGS and DREAMS”, reģistrācijas Nr.45402020479, juridiskā adrese Gulbju iela 8,
Jēkabpils, LV-5201, licenci uz laiku no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam, kas apliecina
tiesības Jēkabpils pilsētā īstenot interešu izglītības programmu “Angļu valoda pirmsskolas vecuma bērniem”.
2.2. Lēmuma 1.punktā noteiktajā licencē norādīt darbības vietas: pirmsskolas izglītības iestādē
„Zvaigznīte”, Meža iela 12 un Jaunā iela 43, Jēkabpils, un pirmsskolas izglītības iestādē “Bērziņš”, Jaunā iela
39I, Jēkabpils.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).
3.4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
3.
Adresāts: SIA “Buru zivis”, reģistrācijas Nr.45403046920, juridiskā adrese Lauku iela 3-2, Zasa, Zasas pagasts,
Jēkabpils novads, LV-5239.
Iesniedzēja prasījums: SIA “Buru zivis” treneris Indars Mucenieks lūdz izsniegt licenci interešu izglītības
programmai “Peldēšanas nodarbības”.
SIA “Buru zivis” treneris Indars Mucenieks 20.08.2018. iesniedza Jēkabpils pilsētas pašvaldībā
iesniegumu, reģistrācijas Nr.5.2.3/2474, ar lūgumu izsniegt licenci interešu izglītības programmai “Peldēšanas
nodarbības”. Nodarbības paredzētas bērniem un jauniešiem vecumā no 4 līdz 16 gadiem. Iesniegumā norādīts, ka
interešu izglītības programma tiks realizēta Citrus SPA, Kurzemes iela 8, Jēkabpils.
Dokumenti iesniegti saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 02.07.2015. saistošo noteikumu Nr.17 “Saistošie
noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” 2.punktu un
iesniegtie dokumenti ir iesniegti pilnā apjomā un atbilst normatīvo aktu prasībām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 11.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Izglītības likuma 47.panta trešo daļu, Jēkabpils pilsētas domes 02.07.2015. saistošo noteikumu Nr.17
“Saistošie noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” 2., 3., 4.
un 6.punktu, Administratīvā procesa likuma 65.pantu, 79.panta pirmo daļu, ņemot vērā Sociālo, izglītības,
kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 30.08.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 4.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
3.1. Izsniegt SIA “Buru zivis”, reģistrācijas Nr.45403046920, juridiskā adrese Lauku iela 3-2, Zasa, Zasas
pagasts, Jēkabpils novads, LV-5239, licenci uz laiku no 2018.gada 5.septembra līdz 2019.gada 4.septembrim, kas
apliecina tiesības Jēkabpils pilsētā īstenot interešu izglītības programmu “Peldēšanas nodarbības”.
3.2. Lēmuma 1.punktā noteiktajā licencē norādīt darbības vietu: Citrus SPA, Kurzemes iela 8, Jēkabpils,
LV-5202.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).
3.4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
4.
Adresāts: S. S., dzīvo (adrese)
Iesniedzēja prasījums: S. S. lūdz pagarināt licenci interešu izglītības programmai “Attīstošā vingrošana”.
S. S. 28.08.2018. iesniedza Jēkabpils pilsētas pašvaldībā iesniegumu, reģistrācijas Nr.5.2.2/2521, ar
lūgumu pagarināt licenci interešu izglītības programmai “Attīstošā vingrošana”. Nodarbības paredzētas bērniem
vecumā no 3 līdz 7 gadiem. Iesniegumā norādīts, ka interešu izglītības programma tiks realizēta: Meža iela 9,
Jēkabpils - pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” un Dūmu iela 2, Jēkabpils - pirmsskolas izglītības iestāde
“Auseklītis”.

Dokumenti iesniegti saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 02.07.2015. saistošo noteikumu Nr.17 “Saistošie
noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” 2.punktu un
iesniegtie dokumenti ir iesniegti pilnā apjomā un atbilst normatīvo aktu prasībām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 11.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Izglītības likuma 47.panta trešo daļu, Jēkabpils pilsētas domes 02.07.2015. saistošo noteikumu Nr.17
“Saistošie noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” 2., 3., 4.
un 6.punktu, Administratīvā procesa likuma 65.pantu, 79.panta pirmo daļu, ņemot vērā Sociālo, izglītības,
kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 30.08.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 4.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
4.1. Pagarināt S. S., personas kods (svītrots), dzīvo (adrese), licenci uz laiku no 2018.gada 1.septembra
līdz 2019.gada 31.augustam, kas apliecina tiesības Jēkabpils pilsētā īstenot interešu izglītības programmu
“Attīstošā vingrošana”.
4.2. Lēmuma 1.punktā noteiktajā licencē norādīt darbības vietas: Meža iela 9, Jēkabpils – pirmsskolas
izglītības iestāde “Zvaniņš” un Dūmu iela 2, Jēkabpils – pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”.
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).
4.4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
5.
Adresāts: I. G., dzīvo (adrese)
Iesniedzēja prasījums: I. G. lūdz pagarināt licenci interešu izglītības programmām “Zīmēšana”, “Gleznošana” un
“Kompozīcija”.
I. G.28.08.2018. iesniedza Jēkabpils pilsētas pašvaldībā iesniegumu, reģistrācijas
Nr.5.2.2/2532, ar lūgumu pagarināt licenci interešu izglītības programmām “Zīmēšana”, “Gleznošana” un
“Kompozīcija”. Nodarbības paredzētas bērniem vecumā no 6 līdz 18 gadiem. Iesniegumā norādīts, ka interešu
izglītības programmas tiks realizētas Jēkabpils mākslas skolā, Dambja iela 19, Jēkabpils.
Dokumenti iesniegti saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 02.07.2015. saistošo noteikumu
Nr.17 “Saistošie noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”
2.punktu un iesniegtie dokumenti ir iesniegti pilnā apjomā un atbilst normatīvo aktu prasībām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 11.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Izglītības likuma 47.panta trešo daļu, Jēkabpils pilsētas domes 02.07.2015. saistošo noteikumu Nr.17
“Saistošie noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” 2., 3., 4.
un 6.punktu, Administratīvā procesa likuma 65.pantu, 79.panta pirmo daļu, ņemot vērā Sociālo, izglītības,
kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 30.08.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 4.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
5.1. Pagarināt I. G., personas kods (svītrots), dzīvo (adrese), licenci uz laiku no 2018.gada 1.septembra
līdz 2019.gada 31.augustam, kas apliecina tiesības Jēkabpils pilsētā īstenot interešu izglītības programmas
“Zīmēšana”, “Gleznošana” un “Kompozīcija”.
5.2. Lēmuma 1.punktā noteiktajā licencē norādīt darbības vietu: Jēkabpils mākslas skola, Dambja iela 19,
Jēkabpils.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).
5.4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Skrode 65207054

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
13.09.2018. (protokols Nr.21, 5.§)

Nr.374

Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 24.09.2015. lēmumā Nr.275 "Par piedalīšanos projektā "PROTI un
DARI!""
Jēkabpils pilsētas dome 24.09.2015. pieņēma lēmumu Nr.275 "Par piedalīšanos projektā "PROTI un
DARI!"". Tika nolemts piedalīties Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET
jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta "PROTI un DARI!" īstenošanā, sākot ar 2016.gada
1.maiju. Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu, un nav
reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tajā skaitā
aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Lai nodrošinātu Jēkabpils pilsētas domes 24.09.2015. lēmuma Nr.275 "Par piedalīšanos projektā “PROTI
un DARI!" izpildi un Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.
specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā,
NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā"
projekta "PROTI un DARI!" Nr.8.3.3.0/15/I/001 īstenošanu, efektīvu projekta ieviešanu, nepieciešams noteikt
attiecīgu pilnvarojumu Jēkabpils Sociālā dienesta vadītājam.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publisko
iepirkumu likuma 17.panta astoto daļu, Jēkabpils Sociālā dienesta nolikuma 10.10. apakšpunktu, ņemot vērā
Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 30.08.2018. lēmumu (protokols
Nr.16, 11.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.
Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 24.09.2015. lēmumā Nr.275 "Par piedalīšanos projektā "PROTI un
DARI!" šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt 3.punktā vārdus "Sociālā dienesta projekta koordinatori Santu Zvirbuli" ar vārdiem "Jēkabpils
Sociālā dienesta projekta koordinatori";
1.2. Papildināt lēmumu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:
“5.1 Pilnvarot Jēkabpils Sociālā dienesta vadītāju:
5.1 1. izskatīt Jēkabpils Sociālajā dienestā saņemtos rēķinus, rēķinus – faktūras, priekšapmaksas
(avansa) rēķinus u.c. rēķinus (turpmāk – dokumenti), kas saistīti ar projekta īstenošanu un vizēt
saņemtos oriģināla dokumentus;
5.1 2. izdot un iesniegt grāmatvedības nodaļai rīkojumus, kas nepieciešami projekta izpildei, tai skaitā
par dažādu izdevumu apmaksu projektā iesaistītajiem NEET jauniešiem;
5.1 3. piesaistīt projektā programmas vadītāju/-us, mentorus un stratēģiskos partnerus atbilstoši
Sadarbības līgumā noteiktajam;
5.1 4. nodrošināt programmas vadītāja un mentoru dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
organizētajās apmācībās;
5.1 5. nodrošināt līgumu projektu, kas nepieciešami projekta īstenošanai, sagatavošanu;
5.1 6. katru mēnesi informēt par pasākumu cikla realizācijas gaitu Jēkabpils pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieku sociālos jautājumos. Par apstākļiem, kas var kavēt šī lēmuma izpildi,
nekavējoties ziņot Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājam un Jēkabpils pilsētas pašvaldības
izpilddirektoram;
5.1 7. organizēt nepieciešamās tirgus izpētes un iepirkumus Elektronisko iepirkumu sistēmā atbilstoši
projekta iepirkumu plānam. Nodrošināt tirgus izpēti, sākot no 250,00 euro.
5.1 8. sagatavot un iesniegt saturiskās atskaites Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai par
projekta realizāciju;
5.1 9. veikt citas darbības Sadarbības līguma izpildes nodrošināšanai un uzraudzībai pēc projekta
ieviešanas.

2.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Šinkarjuka 65283780

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
13.09.2018. (protokols Nr.21, 6.§)
Par finansiālu atbalstu

Nr.375

Adresāts: SIA “Drejas”, reģistrācijas Nr.50103812011, Dagmāras iela 9–1, Rīga, LV–1007, e–pasts: (svītrots)
Iesniedzējs: SIA “Drejas” valdes loceklis A.Klimovičs
Iesniedzēja prasījums: A.Klimoviča 10.08.2018. iesniegums (reģistrēts Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 10.08.2018.
ar Nr.5.2.7/18/663)
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 10.08.2018. saņemts SIA “Drejas” vadītāja, žurnālista, producenta Ata
Klimoviča iesniegums (reģistrācijas numurs 5.2.7/18/663) ar lūgumu finansiāli atbalstīt filmu studijas “Drejas”
dokumentālās filmas “Zemessargi” izveidi, kas veltīta jaunajiem Jēkabpils zemessargiem un var kalpot par labu
piemēru citiem vēl jaunākiem pilsētas un Jēkabpils reģiona iedzīvotājiem. SIA “Drejas” lūdz finansiāli atbalstīt
šo projektu 2600,00 euro apmērā. Minētā summa tiks izmantota – 340,0 euro ārējo disku iegādei, 260,00 euro
loģistikas un transporta izdevumu segšanai filmēšanas laikā, 1000,00 euro skaņu apstrādes apmaksāšanai,
1000,00 euro krāsu jeb attēla apstrādei. Minētās summas lūdz izmaksāt – 600,00 euro uzreiz pēc līguma
noslēgšanas, savukārt 2000,00 euro līdz nākamā gada 5.martam.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4. un 5. punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 29.pantu, ņemot vērā Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra
noteikumus Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 9., 10.,
15., 16. un 17.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu
komitejas 16.08.2018. lēmumu (protokols Nr.15, 4.§), Finanšu komitejas 23.08.2018. lēmumu (protokols Nr.15,
5.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Piešķirt 600,00 euro (seši simti eiro, 00 centi) SIA “Drejas” dokumentālās filmas “Zemessargi”
realizācijas izdevumu apmaksai.
2. Atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas 18.12.2013. regulu Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas
Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam.
3. Lēmuma 1.punktā minēto summu apmaksāt pēc piestādītā rēķina no Jēkabpils pilsētas domes Finanšu
komitejas līdzekļiem (budžeta klasifikācijas kods 08.620.01., ekonomiskās klasifikācijas kods 3260).
4. SIA “Drejas” līdz 2018.gada 15.decembrim Jēkabpils pilsētas pašvaldībā iesniegt atskaiti par lēmuma
1.punktā piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu.
5. SIA “Drejas” lēmumu, tai skaitā uzskaites veidlapu par de minimis atbalsta piešķiršanu uzglabāt 10
gadus.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram un galvenajai
grāmatvedei.
Pielikumā: Uzskaites veidlapa par de minimis atbalsta piešķiršanu uz 2 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Reine 65207317

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
13.09.2018. (protokols Nr.21, 7.§)

Nr.376

Par grozījumu Kultūras pārvaldes nolikumā
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas
2.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības komitejas 30.08.2018.
lēmumu (protokols Nr.16, 6.§), Finanšu komitejas 06.09.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 3.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Izdarīt ar 2009.gada 26.novembra Jēkabpils pilsētas domes lēmumu Nr.523 "Par Kultūras pārvaldes
izveidošanu" apstiprinātajā Jēkabpils Kultūras pārvaldes nolikumā šādu grozījumu:
Papildināt nolikuma 10.14.apakšpunktu ar vārdiem "Kena parka estrāde, Jēkabpils".
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Vaidere 65207413

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
13.09.2018. (protokols Nr.21, 8.§)

Nr.377

Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 30.10.2014. lēmumā Nr.365
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta a) un g) apakšpunktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā
Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 30.08.2018. lēmumu (protokols
Nr.16, 7.§), Finanšu komitejas 06.09.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 4.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 30.10.2014. lēmumā Nr.365 "Par maksas pakalpojumu cenrādi Jēkabpils
pilsētas pašvaldības iestādēs" šādus grozījumus:
1.1. Papildināt lēmuma 1.pielikumu “Maksas pakalpojumu cenrādis vispārējās izglītības iestādēs”
1.tabulu "Jēkabpils Valsts ģimnāzijā" ar 15.-21. punktiem šādā redakcijā:
Mērvienība

Nr.
p.k.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Pakalpojuma veids
Visa futbola laukuma noma (ar ģērbtuvēm)*
Visa futbola laukuma noma (bez ģērbtuvēm)**
½ Futbola laukuma noma (ar ģērbtuvēm)*
½ Futbola laukuma noma (bez ģērbtuvēm)**
Futbola laukuma apgaismojums (2 masti)*
Futbola laukuma apgaismojums (4 masti)*
Visa sporta stadiona noma

stunda
stunda
stunda
stunda
stunda
stunda
stunda

Cena
bez
PVN
(euro)
24,79
16,53
12,40
8,27
24,79
49,59
41,32

PVN
(euro)

Cena ar
PVN
(euro)

5,21
3,47
2,60
1,74
5,21
10,41
8,68

30,00
20,00
15,00
10,01
30,00
60,00
50,00

* Cenrādi nepiemēro Jēkabpils sporta skolas audzēkņiem, Jēkabpils pilsētas izlases dalībniekiem sportā, Jēkabpils pilsētas pašvaldības
iestāžu audzēkņiem atbildīgā trenera/pedagoga vadībā treniņu un sacensību nodarbībām
** Cenrādi nepiemēro Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem

1.2.

Papildināt lēmuma 4.pielikumu “Maksas pakalpojumu cenrādis iestādē “Kultūras pārvalde”” ar
6.tabulu šādā redakcijā: “6. Kena parkā

Nr.p.k.

Mērvienība

Cena bez
PVN
(euro)
Kena parka estrādes izmantošana publiskiem pasākumiem, kurus rīko
1.
juridiskas un fiziskas personas:
komerciāliem un reklāmas pasākumiem
stunda
1.1.
41,32
bērnu
pasākumiem
stunda
1.2.
20,66
labdarības un citiem nekomerciāliem
stunda
1.3.
pasākumiem
8,27
Samaksa par elektroenerģijas piegādi tiek aprēķināta atsevišķi pēc
elektroenerģijas skaitītāja rādījumiem
Pakalpojuma veids

PVN
(euro)

Cena ar
PVN
(euro)

8,68
4,34

50,00
25,00

1,74

10,01

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Vaidere 65207413

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
13.09.2018. (protokols Nr.21, 9.§)

Nr.378

Par atbalstāmajām ārstniecības speciālistu specialitātēm
Jēkabpils pilsētas dome 2015.gada 10.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.252 “Par atbalstāmajām
ārstniecības specialitātēm”, ar kuru tika noteiktas atbalstāmās ārstniecības speciālistu specialitātes ārstniecības
speciālistu stipendijas piešķiršanai.
2018.gada 22.augustā Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir saņēmusi SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”
iesniegumu ar ierosinājumu papildināt atbalstāmo ārstniecības speciālistu specialitātes ar oftolmologu,
otolaringologu un laboratorijas ārstu. SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” tāpat arī lūdz mainīt jau noteikto
atbalstāmo speciālistu skaitu.
Ņemot vērā, ka Jēkabpils pilsētas domes 2015.gada 10.septembra lēmumā Nr.252 “Par atbalstāmajām
ārstniecības specialitātēm” jau vairākkārtīgi ir izdarīti grozījumi, lietderīgi ir izdot jaunu lēmumu, ar kuru tiktu
noteiktas atbalstāmās ārstniecības speciālistu specialitātes.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Jēkabpils pilsētas domes 2015.gada 17.decembra saistošo noteikumu Nr.35 “Saistošie noteikumi par
pašvaldības stipendiju piešķiršanu” 19.punktu, ņemot vērā SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” 2018.gada
22.augusta iesniegumu Nr.8-1/311, Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu
komitejas 30.08.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 8.§), Finanšu komitejas 06.09.2018. lēmumu (protokols Nr.16,
5.§),
Jēkabpils pilsētas 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.
1.12.
1.13.
1.14.
2.

3.
4.

Noteikt šādas atbalstāmās ārstniecības speciālistu specialitātes un speciālistu skaitu ārstniecības speciālista
stipendijas piešķiršanai:
ķirurgs/traumatologs – viens speciālists;
ķirurgs – trīs speciālisti;
internists – divi speciālisti;
kardiologs – viens speciālists;
anesteziologs/reanimatologs – viens speciālists;
pediatrs – divi speciālisti;
urologs – viens speciālists;
neirologs – trīs speciālisti;
sporta ārsts – viens speciālists;
dermatologs venerologs – viens speciālists;
radiologs - diagnosts – viens speciālists;
oftamologs – viens speciālists;
otolaringologs – viens speciālists;
laboratorijas ārsts – viens speciālists.
Stipendiju izmaksai nepieciešamo finansējumu 70 800,00 euro (septiņdesmit tūkstoši astoņi simti eiro, 00
centi) paredzēt pašvaldības 2019.gada budžetā tāmē Veselības jautājumi un pakalpojumi (budžeta
klasifikācijas kods 07.620.02).
Atzīt par spēku zaudējušu Jēkabpils pilsētas domes 2015.gada 10.septembra lēmumu Nr.252 “Par
atbalstāmajām ārstniecības specialitātēm”.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

Gluha 65207310

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
13.09.2018. (protokols Nr.21, 10.§)

Nr.379

Par Pārvaldības plāna 2018.-2023.gadam Strūves ģeodēziskā loka punktiem Latvijā apstiprināšanu
2018.gada 11.maijā tika izveidota Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padome. Tā ir
sabiedriska konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt valsts institūciju un pašvaldību sadarbību un
lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz Strūves ģeodēziskā loka aizsardzību, saglabāšanu un attīstību.
Padomi veido 17 locekļi, tajā skaitā no Jēkabpils pilsētas pašvaldības deleģētā Jēkabpils Vēstures muzeja
direktore Inese Berķe.
Padome ir izstrādājusi Pārvaldības plānu 2018. - 2023.gadam Strūves ģeodēziskā loka punktiem Latvijā ar
mērķi veicināt valsts institūciju un pašvaldību sadarbību un lēmumu pieņemšanu, kas attiecas uz Strūves
ģeodēziskā loka aizsardzību, saglabāšanu un attīstību.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas
4.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas
30.08.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 9.§), Finanšu komitejas 06.09.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 6.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Apstiprināt Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padomes izstrādāto Pārvaldības plānu
2018. - 2023.gadam Strūves ģeodēziskā loka punktiem Latvijā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Pielikumā: Pārvaldības plāns 2018. - 2023.gadam Strūves ģeodēziskā loka punktiem Latvijā uz 42 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Spodre 65207322

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
13.09.2018. (protokols Nr.21, 11.§)

Nr.380

Par finansiālu atbalstu dalībai Eiropas čempionātā
Adresāts: Latvijas Peldēšanas federācija, reģistrācijas Nr.40008029004, juridiskā adrese Ķīpsalas iela 5, Rīga,
LV-1048.
Jolanta Grugule, (adrese)
Iesniedzējs: Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents Aivars Platonovs; Jolanta Grugule.
Iesniedzēja prasījums: J.Grugules 24.08.2018. iesniegums (Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 24.08.2018. reģistrēts ar
Nr.5.2.2/2488).
Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents A.Platonovs lūdz sniegt finansiālu atbalstu Jēkabpils veterānu
kluba sportistes, Jēkabpils sporta centra treneres Jolantas Grugules dalībai LEN Eiropas čempionātā veterāniem
(peldēšanā), kas notiks 02.09.-07.09.2018., Slovēnijā. Ceļa, uzturēšanās izdevumi un dalības maksa kopā sastāda
900,00 euro.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Sociālo,
izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 30.08.2018. lēmumu (protokols Nr.16,
10.§), Finanšu komitejas 06.09.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 7.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Piešķirt 450,00 euro (četri simti piecdesmit eiro un 00 centi) Jēkabpils veterānu kluba sportistes,
Jēkabpils sporta centra treneres Jolantas Grugules dalībai LEN Eiropas čempionātā veterāniem (peldēšanā), kas
notiks 02.09.-07.09.2018., Slovēnijā.
2. Jēkabpils sporta centram 1.punktā minētos izdevumus 450,00 euro apmērā apmaksāt no saviem budžeta
līdzekļiem.
3. Finanšu ekonomikas nodaļai nākošajos budžeta grozījumus pārcelt 450,00 euro no Finanšu komitejas
līdzekļiem (budžeta klasifikācijas kods 08.620.01., ekonomiskās klasifikācijas kods 2239) uz Sporta centra tāmi
Sporta darbs (budžeta klasifikācijas kods 08.100.01.,ekomomiskās klasifikācijas kods 2122).
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram un galvenajai
grāmatvedei.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

Spodre 65207322

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
13.09.2018. (protokols Nr.21, 12.§)

Nr.381

Par piekrišanu struktūrvienības reģistrācijai
Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumu Nr.537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un
nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” (turpmāk – Noteikumi Nr.537)
4.2.6.apakšpunktā ir noteikts, ka Valsts ieņēmumu dienests nodokļu maksātāju reģistrā reģistrē subjektus, kas
nav reģistrējami Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā: nodokļu maksātāju struktūrvienības (t. sk. tīmekļvietņu
struktūrvienības), kas nav filiāles.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir noslēdzies iepirkums JPP 2018/51 “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana
Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”, kura rezultātā ir noskaidroti ēdināšanas
pakalpojuma sniedzēji vispārējās izglītības iestādēs. Ar SIA “Margret”, reģistrācijas Nr. 45403025990 ir noslēgts
līgums par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Jēkabpils Valsts ģimnāzijā no 2018.gada 3.septembra. SIA
“Margret” par telpu izmantošanu Jēkabpils Valsts ģimnāzijā 2018.gada 29.augustā ir noslēdzis nomas līgumu.
SIA “Margret” 2018.gada 29.augustā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir iesniedzis lūgumu dot piekrišanu, ka
uzņēmums savu struktūrvienību “Ēdnīca Valsts ģimnāzijā” reģistrē Jēkabpils Valsts ģimnāzijas telpās, Rūdolfa
Blaumaņa ielā 27, Jēkabpils, LV-5201.
Noteikumu Nr.537 11.2.apakšpunktā ir noteikts, ka, lai reģistrētu struktūrvienību, Valsts ieņēmumu
dienestā iesniedz tajā skaitā nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka vai tiesiskā valdītāja
izsniegtu piekrišanu. Piekrišanā norāda ēkas kadastra apzīmējumu vai telpu grupas kadastra apzīmējumu,
īpašnieka, kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdu, uzvārdu un personas kodu vai nosaukumu (firmu) un
reģistrācijas numuru.
Nekustamais īpašums Rūdolfa Blaumaņa iela 27, Jēkabpils, kadastra Nr. 5601 002 1945, tajā skaitā ēka ar
kadastra apzīmējumu 5601 002 1945 001 reģistrēts Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000198844 uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2015. gada
22. septembra noteikumu Nr. 537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību
reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 11.2.apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 06.09.2018. lēmumu
(protokols Nr.16, 8.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Piekrist, ka SIA “Margret”, reģistrācijas Nr.45403025990, juridiskā adrese: Viestura iela 35,
Jēkabpils, LV-5201 reģistrē savu struktūrvienību “Ēdnīca Valsts ģimnāzijā” Jēkabpils pilsētas pašvaldības,
reģistrācijas Nr. 90000024205 īpašumā Rūdolfa Blaumaņa iela 27, Jēkabpils, kadastra Nr. 5601 002 1945, ēkas
kadastra apzīmējums 5601 002 1945 001.
2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā dotā piekrišana ir spēkā līdz brīdim, kamēr ar SIA “Margret” ir
spēkā līgums par telpu nomu Rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpils, LV-5201.
3. Uzdot iestādes “Jēkabpils Valsts ģimnāzija” direktoram nekavējoties sniegt informāciju, ja nomas
līgums par telpām Rūdolfa Blaumaņa ielā 27, Jēkabpils, LV-5201 ar SIA “Margret” zaudē spēku.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Gluha 65207310

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
13.09.2018. (protokols Nr.21, 13.§)

Nr.382

Par nodomu protokolu
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā saņemts biedrības Latvijas Sarkanais Krusts, Nr.40008002279, juridiskā
adrese Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1010 ierosinājums nākotnē pakāpeniski attīstīt savstarpēju sadarbību ar mērķi
nākotnē veikt kopējas darbības sociālo pakalpojumu un sabiedrības veselības veicināšanas jomā, sniedzot
teorētisku un praktisku palīdzību Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētām sociāli mazaizsargātām
iedzīvotāju grupām.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas
30.08.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 5.§), Finanšu komitejas 06.09.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 9.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Slēgt ar biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts", reģistrācijas Nr.40008002279, juridiskā adrese Šarlotes
iela 1D, Rīga, LV-1010 nodomu protokolu (pielikumā).
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Šinkarjuka 65283780

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
13.09.2018. (protokols Nr.21, 14.§)

Nr.383

Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 2018.gada 22.marta lēmumā Nr.110 "Par Jēkabpils pilsētas attīstības
programmas 2019.–2025.gadam izstrādes uzsākšanu"
Jēkabpils pilsētas dome 2018.gada 22.martā pieņēma lēmumu Nr.110 "Par Jēkabpils pilsētas attīstības
programmas 2019.–2025.gadam izstrādes uzsākšanu", ar kuru tika nolemts uzsākt Jēkabpils pilsētas attīstības
programmas 2019.–2025.gadam izstrādi un apstiprināts Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2019.–
2025.gadam izstrādes darba uzdevums un izpildes termiņi.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība saņēma Vides pārraudzības valsts biroja pieņemto lēmumu par
nepieciešamību veikt Jēkabpils pilsētas attīstības programmai 2019. - 2025.gadam Stratēģiskās ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras veikšanu un Vides pārskata izstrādi. Sakarā ar iepriekš minēto ir nepieciešams izstrādāt
Jēkabpils pilsētas attīstības programmai 2019.–2025.gadam Vides pārskatu. Šāda pārskata sagatavošanai ir
nepieciešams papildus finansējums un laiks, tāpēc ir nepieciešams pagarināt Jēkabpils pilsētas attīstības
programmai 2019.–2025.gadam apstiprināšanas laiku līdz 2019.gada 31. martam.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14. panta otrās daļas 1.punktu un 21. panta pirmās daļas
3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo un otro daļu, 13. panta otro daļu un 22. pantu,
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, 10. pantu, Ministru kabineta 2004. gada 23.marta
noteikumu Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" otro nodaļu 2.punktu,
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem" 66., 73. un 74.punktu, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas "Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī" (apstiprināts
03.12.2014.), un ņemot vērā Finanšu komitejas 06.09.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 10.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2018.gada 22.marta lēmumā Nr.110 "Par Jēkabpils pilsētas
attīstības programmas 2019.–2025.gadam izstrādes uzsākšanu" šādus grozījus:
1.1. papildināt lēmuma pielikuma "Darba uzdevums" noteiktās paredzētās Jēkabpils pilsētas attīstības
programmas sadaļas ar 7.punktu šādā redakcijā:
"7. Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras veikšana un Vides pārskata izstrāde. "
1.2. Papildināt lēmuma pielikuma "Darba uzdevums" noteiktos Jēkabpils pilsētas attīstības
programmas 2019.–2025.gadam izstrādes uzdevumus ar 11.punktu šādā redakcijā:
"11. Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras veikšana un Vides pārskata izstrāde. "
1.3. Izteikt lēmuma pielikuma "Darba uzdevums" nodaļu "Attīstības programmas saturs un
noformēšana" jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2. Paredzēt Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetā finansējumu tāmē 04.740.01 Jēkabpils
pilsētas attīstības programmas 2019.–2025.gadam izstrādes galīgo norēķinu veikšanai 6800,00 euro apmērā un
Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras veikšanas un Vides pārskata izstrādes veikšanai
finansējumu 2348,00 euro apmērā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Attīstības programmas saturs un noformēšana uz 2 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

Gogule 65234590

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
13.09.2018. (protokols Nr.21, 15.§)

Nr.384

Par finansiālu atbalstu
Adresāts: Biedrība "4.maija Deklarācijas klubs", reģistrācijas Nr.40008036415, juridiskā adrese Mazā Trokšņu
iela 2, Rīga, LV–1050.
Iesniedzējs: Biedrības "4.maija Deklarācijas klubs" prezidente Velta Čebotarenoka.
Iesniedzēja prasījums: V.Čebotarenokas 26.06.2018. iesniegums (reģistrēts Jēkabpils pilsētas pašvaldībā
03.09.2018. ar Nr.5.2.7/769).
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 03.09.2018. saņemts biedrības "4.maija Deklarācijas klubs" prezidentes
Veltas Čebotarenokas iesniegums ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu 120,00 – 200,00 euro un nodrošināt
transportu, apmaksāt kafijas pauzes un pusdienas konferences "Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu un
demokrātisku Latviju. LTF 30" dalībniekiem, Konference notiks 08.10.2018. Dailes teātrī, Rīgā un to organizē
biedrība "4.maija Deklarācijas klubs", Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome sadarbībā ar Latvijas Nacionālo
vēstures muzeju par godu Tautas frontes dibināšanas 30 gadadienai.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 29.pantu, ņemot vērā Finanšu komitejas 06.09.2018. lēmumu
(protokols Nr.16, 11.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Piešķirt 200,00 euro (divi simti eiro un 00 centi) biedrībai "4.maija Deklarācijas klubs" konferences "Latvijas
Tautas fronte par neatkarīgu un demokrātisku Latviju. LTF 30" organizēšanas izdevumu apmaksai.
2. Lēmuma 1.punktā minēto summu ieskaitīt biedrības "4.maija Deklarācijas klubs", reģistrācijas
Nr.40008036415, Mazā Trokšņu iela 2, Rīga, LV-1050, kontā LV11UNLA0002022469037.
3. Apmaksu veikt no Jēkabpils pilsētas domes Finanšu komitejas līdzekļiem (budžeta klasifikācijas
kods 08.620.01., ekonomiskās klasifikācijas kods 3260).
4. Biedrībai "4.maija Deklarācijas klubs" līdz 2018.gada 15.decembrim Jēkabpils pilsētas pašvaldībā
iesniegt atskaiti par lēmuma 1.punktā piešķirtā finansējuma izlietojumu.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses
vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības galvenajai grāmatvedei.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Spodre 65207322

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
13.09.2018. (protokols Nr.21, 16.§) Nr.385
Par finansiālu atbalstu bīskapa vizitācijas organizēšanai
Adresāts: Jēkabpils Romas katoļu draudze, reģistrācijas Nr.90001097437, juridiskā adrese Brīvības iela 105,
Jēkabpils, LV–5201
Iesniedzējs: Jēkabpils Romas katoļu draudzes prāvests Viktors Siļčonoks
Iesniedzēja prasījums: V.Siļčonoka 30.08.2018. un 11.09.2018. iesniegumi (Jēkabpils pilsētas pašvaldībā
30.08.2018. reģistrēts ar Nr.5.2.3/2626 un 11.09.2018. reģistrēts ar Nr.5.2.3/2755)
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 30.08.2018. saņemts Jēkabpils Romas katoļu draudzes prāvesta Viktora Siļčonoka
iesniegums ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu 150,00 euro apmērā bīskapa Edvarda Pavlovska vizitācijas
organizēšanai, kas notiks 08.09.2018. Jēkabpils Romas katoļu baznīcā, kuras laikā bīskaps piešķirs
Iestiprināšanas sakramentu draudzes locekļiem.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 11.09.2018. saņemts Jēkabpils Romas katoļu draudzes prāvesta Viktora Siļčonoka
iesniegums ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu 240,00 euro apmērā transporta pakalpojuma nodrošināšanai, lai
varētu piedalīties pāvesta Franciska vadītajā dievkalpojumā Aglonā 24.09.2018.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
ņemot vērā Tradicionālo konfesiju konsultatīvās komisijas 04.09.2018. lēmumu (protokols Nr.3, 2.§), Finanšu
komitejas 06.09.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 12.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.
Piešķirt 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) bīskapa Edvarda Pavlovska vizitācijas
organizēšanai, kas notiks 08.09.2018. Jēkabpils Romas katoļu baznīcā.
2.
Piešķirt 240 euro (divi simti četrdesmit euro un 00 centi) Jēkabpils Romas katoļu draudzei transporta
pakalpojuma nodrošināšanai braucienam uz Aglonu sakarā ar pāvesta Franciska vizīti 24.09.2018.
3.
Lēmuma 1.punktā un 2.punktā minēto summu ieskaitīt Jēkabpils Romas katoļu draudzes, reģistrācijas
Nr.90001097437, juridiskā adrese Brīvības iela 105, Jēkabpils, LV-5201, kontā LV22PARX00127100000.
4.
Apmaksu veikt no Jēkabpils pilsētas domes Finanšu komitejas līdzekļiem (budžeta klasifikācijas kods
08.620.01., ekonomiskās klasifikācijas kods 3260).
5.
Jēkabpils Romas katoļu draudzei līdz 2018.gada 15.decembrim Jēkabpils pilsētas pašvaldībā iesniegt
atskaiti par lēmuma 1.punktā piešķirtā finansējuma izlietojumu.
6.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).
7.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības galvenajai grāmatvedei.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Spodre 65207322

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
13.09.2018. (protokols Nr.21, 17.§)

Nr.386

Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanas noraidīšanu
1.
Adresāts: V. B., personas kods (svītrots)
Iesniedzēja prasījums: V. B. 21.08.2018. iesniegums (Reģ. Nr. 5.2.2./2433).
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir saņemts V. B., personas kods (svītrots), iesniegums par viņas īrētā
dzīvokļa Pils rajons 201-50, Jēkabpilī atsavināšanu.
V. B., pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības Dzīvokļu sadales komisijas 2008.gada 15.decembra
lēmumu Nr.78, atbilstoši likumam “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, Jēkabpils pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (apstiprināti
27.02.2002., protokols Nr.4, 2.§) tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldības
īpašumā esošo dzīvokli Pils rajons 201-50, Jēkabpilī.
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pants nosaka ierobežojumus privatizēt un
atsavināt dzīvojamās telpas, paredzot, ka “šajā likumā paredzētajos gadījumos un noteiktā kārtībā izīrētās
dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai, tās nevar iegūt īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un
tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām.”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas
3.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu, ņemot vērā Finanšu komitejas
06.09.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 13.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj :
1. Noraidīt V. B., personas kods (svītrots), iesniegumu par dzīvokļa Pils rajons 201-50, Jēkabpilī
atsavināšanu.
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona - pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
2.
Adresāts: V. K., personas kods (svītrots)
Iesniedzēja prasījums: V. K. 09.08.2018. iesniegums (Reģ. Nr.5.2.2./2326).
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir saņemts V. K., personas kods (svītrots), iesniegums par viņas īrētā
dzīvokļa Rīgas iela 227-2, Jēkabpilī atsavināšanu.
V. K., pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības Dzīvokļu sadales komisijas 2004.gada 21.jūnija
lēmumu Nr.38, atbilstoši likumam “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, Jēkabpils pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (apstiprināti
27.02.2002., protokols Nr.4, 2.§) tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldības
īpašumā esošo dzīvokli Rīgas iela 227-2, Jēkabpilī.
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pants nosaka ierobežojumus privatizēt un
atsavināt dzīvojamās telpas, paredzot, ka “šajā likumā paredzētajos gadījumos un noteiktā kārtībā izīrētās
dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai, tās nevar iegūt īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un
tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām.”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas
3.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu, ņemot vērā Finanšu komitejas
06.09.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 13.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj :
1. Noraidīt V. K., personas kods (svītrots), iesniegumu par dzīvokļa Rīgas iela 227-2, Jēkabpilī

atsavināšanu.
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona - pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Mālniece 65207416

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
13.09.2018. (protokols Nr.21, 18.§)

Nr.387

Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
1.
Adresāts: J. G., personas kods (svītrots)
Iesniedzēja prasījums: J. G. 30.07.2018. iesniegums.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir saņemts J. G., personas kods (svītrots), iesniegums par viņa īrētā dzīvokļa
īpašuma Dārzu iela 7-12, Jēkabpilī atsavināšanu. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu starp J.G.
un SIA “JK Namu pārvalde” 2018.gada 23.augustā ir noslēgts dzīvojamās telpas pārjaunojuma īres līgums.
Dzīvo no 1979.gada. Tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.
Nekustamais īpašums Dārzu iela 7, Jēkabpilī, kadastra Nr.5601 001 2774, sastāv no vienas dzīvojamās
ēkas ar 41 dzīvokļu īpašumu, vienas neapdzīvojamās telpas un viena zemesgabala, ir ierakstīts Zemesgrāmatā uz
Jēkabpils pilsētas pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo otro un piekto daļu, 8.panta otro daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 06.09.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 13.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Atļaut atsavināt dzīvokļa īpašumu Dārzu iela 7-12, Jēkabpilī, pārdodot to par brīvu cenu.
2. Pašvaldības īpašumu nodaļai nodrošināt dzīvokļa īpašuma Dārzu iela 7-12, Jēkabpilī, novērtēšanu
atsavināšanai.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu:
3.1. priekšsēdētājs: Regīna Mālniece – Pašvaldības īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciālists;
3.2. Locekļi:
3.2.1. Santa Lazare – Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja;
3.2.2. Gita Kalniete – Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja.
3.3.3. Janīna Mežaraupe – Īpašuma apsaimniekošanas departamenta referents, pilda sekretāres
pienākumus.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona - pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
2.
Adresāts: S. D., personas kods (svītrots)
Iesniedzēja prasījums: S.D. 20.08.2018. iesniegums.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir saņemts S.D., personas kods (svītrots), iesniegums par viņa īrētā dzīvokļa
īpašuma Viesītes iela 18A-18, Jēkabpilī atsavināšanu. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, starp
S. D. un SIA “JK Namu pārvalde” 1997.gada 3.oktobrī ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. Tiesā nav celta
prasība par īres līguma izbeigšanu.
Nekustamais īpašums Viesītes iela 18A, Jēkabpilī, kadastra Nr.5601 502 2719, sastāv no vienas
dzīvojamās ēkas ar 45 dzīvokļu īpašumiem, ir ierakstīts Zemesgrāmatā uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo otro un piekto daļu, 8.panta otro daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 06.09.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 13.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Atļaut atsavināt dzīvokļa īpašumu Viesītes iela 18A-18, Jēkabpilī, pārdodot to par brīvu cenu.
2. Pašvaldības īpašumu nodaļai nodrošināt dzīvokļa īpašuma Viesītes iela 18A-18, Jēkabpilī, novērtēšanu
atsavināšanai.

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu:
3.1. priekšsēdētājs: Regīna Mālniece – Pašvaldības īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciālists;
3.2. Locekļi:
3.2.1. Santa Lazare – Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja;
3.2.2. Gita Kalniete – Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja.
3.3.3. Janīna Mežaraupe – Īpašuma apsaimniekošanas departamenta referents, pilda sekretāres
pienākumus.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona - pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
3.
Adresāts: R. L., personas kods (svītrots)
Iesniedzēja prasījums: R. L.23.08.2018.iesniegums.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir saņemts R. L., personas kods (svītrots), iesniegums par viņas īrētā
dzīvokļa īpašuma Viestura iela 41-13, Jēkabpilī atsavināšanu. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
5.pantu starp Rasmu Larnovsku un SIA “JK Namu pārvalde” 2000.gada 11.oktobrī ir noslēgts dzīvojamās telpas
īres līgums. Tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.
Nekustamais īpašums Viestura iela 41, Jēkabpilī, kadastra Nr. 5601 002 2597, sastāv no vienas
dzīvojamās ēkas ar 70 dzīvokļu īpašumiem un viena zemesgabala, ir ierakstīts Zemesgrāmatā uz Jēkabpils
pilsētas pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo otro un piekto daļu, 8.panta otro daļu, 45.panta trešo daļu un ceturto daļu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 06.09.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 13.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Atļaut atsavināt dzīvokļa īpašumu Viestura iela 41-13, Jēkabpilī, pārdodot to par brīvu cenu.
2. Pašvaldības īpašumu nodaļai nodrošināt dzīvokļa īpašuma Viestura 41-13, Jēkabpilī, novērtēšanu
atsavināšanai.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu:
3.1. priekšsēdētājs: Regīna Mālniece – Pašvaldības īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciālists;
3.2. Locekļi:
3.2.1. Santa Lazare – Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja;
3.2.2. Gita Kalniete – Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja.
3.3.3. Janīna Mežaraupe – Īpašuma apsaimniekošanas departamenta referents, pilda sekretāres
pienākumus.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona - pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
4.
Adresāts: J. K., personas kods (svītrots)
Iesniedzēja prasījums: J. K. 28.08.2018. iesniegums.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir saņemts J. K., personas kods (svītrots), iesniegums par viņas īrētā dzīvokļa
īpašuma Palejas iela 9-21, Jēkabpilī atsavināšanu. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu starp J. K.
un SIA “JK Namu pārvalde” 2012.gada 17.februārī ir noslēgts dzīvojamās telpas pārjaunojuma īres līgums.
Dzīvoklī dzīvo no 1997.gada. Tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.
Nekustamais īpašums Palejas iela 9, Jēkabpilī, kadastra Nr. 5601 001 2770, sastāv no vienas dzīvojamās
ēkas ar 55 dzīvokļu īpašumiem un viena zemesgabala, ir ierakstīts Zemesgrāmatā uz Jēkabpils pilsētas
pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo otro un piekto daļu, 8.panta otro daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu,

ņemot vērā Finanšu komitejas 06.09.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 13.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Atļaut atsavināt dzīvokļa īpašumu Palejas iela 9-21, Jēkabpilī, pārdodot to par brīvu cenu.
2. Pašvaldības īpašumu nodaļai nodrošināt dzīvokļa īpašuma Palejas iela 9-21, Jēkabpilī, novērtēšanu
atsavināšanai.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu:
3.1. priekšsēdētājs: Regīna Mālniece – Pašvaldības īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciālists;
3.2. Locekļi:
3.2.1. Santa Lazare – Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja;
3.2.2. Gita Kalniete – Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja.
3.3.3. Janīna Mežaraupe – Īpašuma apsaimniekošanas departamenta referents, pilda sekretāres
pienākumus.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona - pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
5.
Adresāts: H. P., personas kods (svītrots)
Iesniedzēja prasījums: H. P. 28.08.2018.iesniegums.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir saņemts H. P., personas kods (svītrots), iesniegums par viņas īrētā dzīvokļa
īpašuma Neretas iela 35-28, Jēkabpilī atsavināšanu. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu starp E.
P. un DzĪKS “Neretieši” 2012.gada 28.janvārī ir noslēgts dzīvojamās telpas pārjaunojuma īres līgums. Dzīvoklī
dzīvo no 1999.gada. Tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.
2018.gada 28.augustā pie zvērinātas notāres Evas Igaunes - Sēles ir noslēgta vienošanās, ka dzīvokļa
vienīgais īpašnieks būs H. P.
Nekustamais īpašums Neretas iela 35, Jēkabpilī, kadastra Nr. 5601 502 0102, sastāv no vienas dzīvojamās
ēkas ar 80 dzīvokļu īpašumiem, ir ierakstīts Zemesgrāmatā uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo otro un piekto daļu, 8.panta otro daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 06.09.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 13.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Atļaut atsavināt dzīvokļa īpašumu Neretas iela 35-28, Jēkabpilī, pārdodot to par brīvu cenu.
2. Pašvaldības īpašumu nodaļai nodrošināt dzīvokļa īpašuma Neretas iela 35-28, Jēkabpilī, novērtēšanu
atsavināšanai.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu:
3.1. priekšsēdētājs: Regīna Mālniece – Pašvaldības īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciālists;
3.2. Locekļi:
3.2.1. Santa Lazare – Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja;
3.2.2. Gita Kalniete – Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja.
3.3.3. Janīna Mežaraupe – Īpašuma apsaimniekošanas departamenta referents, pilda sekretāres
pienākumus.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona - pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
6.
Adresāts: G. D., personas kods (svītrots)
Iesniedzēja prasījums: G. D. 31.08.2018.iesniegums.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir saņemts G. D., personas kods (svītrots), iesniegums par viņas īrētā dzīvokļa

īpašuma Viesītes iela 41-14, Jēkabpilī atsavināšanu. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu starp G.
D. un SIA “JK Namu pārvalde” 2017.gada 4.jūlijā ir noslēgts dzīvojamās telpas 1997.gada 14.maija
pārjaunojuma īres līgums. Dzīvoklī dzīvo no 1997.gada. Tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.
Nekustamais īpašums Viesītes iela 41, Jēkabpilī, kadastra Nr.5601 502 2502, sastāv no vienas dzīvojamās
ēkas ar 90 dzīvokļu īpašumiem, ir ierakstīts Zemesgrāmatā uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo otro un piekto daļu, 8.panta otro daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 06.09.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 13.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Atļaut atsavināt dzīvokļa īpašumu Viesītes iela 41-14, Jēkabpilī, pārdodot to par brīvu cenu.
2. Pašvaldības īpašumu nodaļai nodrošināt dzīvokļa īpašuma Viesītes iela 41-14, Jēkabpilī, novērtēšanu
atsavināšanai.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu:
3.1. priekšsēdētājs: Regīna Mālniece – Pašvaldības īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciālists;
3.2. Locekļi:
3.2.1. Santa Lazare – Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja;
3.2.2. Gita Kalniete – Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja.
3.3.3. Janīna Mežaraupe – Īpašuma apsaimniekošanas departamenta referents, pilda sekretāres
pienākumus.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona - pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
7.
Adresāts: V. K., personas kods (svītrots)
Iesniedzēja prasījums: V. K. 31.08.2018.iesniegums.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir saņemts V. K., personas kods (svītrots), iesniegums par viņa īrētā dzīvokļa
īpašuma Viesītes iela 41-11, Jēkabpilī atsavināšanu. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu starp V.
K. un SIA “JK Namu pārvalde” 2017.gada 4.jūlijā ir noslēgts dzīvojamās telpas pārjaunojuma īres līgums.
Dzīvoklī dzīvo no 1990.gada. Tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.
Nekustamais īpašums Viesītes iela 41, Jēkabpilī, kadastra Nr.5601 502 2502, sastāv no vienas dzīvojamās
ēkas ar 90 dzīvokļu īpašumiem, ir ierakstīts Zemesgrāmatā uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo otro un piekto daļu, 8.panta otro daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 06.09.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 13.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Atļaut atsavināt dzīvokļa īpašumu Viesītes iela 41-11, Jēkabpilī, pārdodot to par brīvu cenu.
2. Pašvaldības īpašumu nodaļai nodrošināt dzīvokļa īpašuma Viesītes iela 41-11, Jēkabpilī, novērtēšanu
atsavināšanai.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu:
3.1. priekšsēdētājs: Regīna Mālniece – Pašvaldības īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciālists;
3.2. Locekļi:
3.2.1. Santa Lazare – Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja;
3.2.2. Gita Kalniete – Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja.
3.3.3. Janīna Mežaraupe – Īpašuma apsaimniekošanas departamenta referents, pilda sekretāres
pienākumus.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona - pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Mālniece 65207416

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
13.09.2018. (protokols Nr.21, 19.§)

Nr.388

Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
1.
Adresāts: E. N., (adrese)
2018.gada 2.augustā tika pieņemts Jēkabpils pilsētas domes lēmums Nr.326 “Par dzīvokļa īpašuma
atsavināšanu”, ar kuru tika nolemts atsavināt dzīvokļa īpašumu Nameja iela 26-65, Jēkabpilī.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas
17.punktu, “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5. panta pirmo
daļu, otro daļu un piekto daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, 8.panta otro un trešo daļu, 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Jēkabpils pilsētas domes nekustamā īpašuma vērtēšanas
komisijas 29.08.2018. protokolu Nr.7, Finanšu komitejas 06.09.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 15.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.1.Noteikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības nekustamajam īpašumam Nameja iela 26-65, Jēkabpilī nosacīto
cenu 5800,00 euro (pieci tūkstoši astoņi simti eiro, 00 centi).
1.2. Atsavināt Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Nameja iela 26-65, Jēkabpilī,
kas sastāv no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 46 kv.m. (434/39571) domājamās daļas no daudzdzīvokļu
mājas un zemes gabala.
1.3. E. N. viena mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas rakstiski paziņot par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu.
1.4. Noslēgt pirkuma līgumu ar E. N.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā
īpašuma atrašanās vietas, juridiska persona - pēc juridiskās adreses).
1.6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
2.
Adresāts: M. J., (adrese)
2018.gada 2.augustā tika pieņemts Jēkabpils pilsētas domes lēmums Nr.326 “Par dzīvokļa īpašuma
atsavināšanu”, ar kuru tika nolemts atsavināt dzīvokļa īpašumu Draudzības aleja 24-41, Jēkabpilī
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas
17.punktu, “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5. panta pirmo
daļu, otro daļu un piekto daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, 8.panta otro un trešo daļu, 4. panta ceturtās daļas
5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Jēkabpils pilsētas domes nekustamā īpašuma vērtēšanas
komisijas 29.08.2018. protokolu Nr.8, Finanšu komitejas 06.09.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 15§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
2.1. Noteikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības nekustamajam īpašumam Draudzības aleja 24-41, Jēkabpilī
nosacīto cenu 5800,00 euro (pieci tūkstoši astoņi simti eiro, 00 centi).
2.2. M. J. viena mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas rakstiski paziņot par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu.
2.3. Atsavināt Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Draudzības aleja 24-41,
Jēkabpilī, kas sastāv no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 45,2 kv.m. (452/43859) domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas.
2.4. Noslēgt pirkuma līgumu ar M. J.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā
īpašuma atrašanās vietas, juridiska persona- pēc juridiskās adreses).

2.6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
3.
Adresāts: K. V., (adrese)
2018.gada 2.augustā tika pieņemts Jēkabpils pilsētas domes lēmums Nr.326 “Par dzīvokļa īpašuma
atsavināšanu”, ar kuru tika nolemts atsavināt dzīvokļa īpašumu Viestura iela 14B-2, Jēkabpilī.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas
17.punktu, “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5. panta pirmo
daļu, otro daļu un piekto daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, 8.panta otro un trešo daļu, 4. panta ceturtās daļas
5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Jēkabpils pilsētas domes nekustamā īpašuma vērtēšanas
komisijas 29.08.2018. protokolu Nr.6, Finanšu komitejas 06.09.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 15.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
3.1. Noteikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības nekustamajam īpašumam Viestura iela 14B-2 , Jēkabpilī
nosacīto cenu 4900,00 euro (četri tūkstoši deviņi simti eiro, 00 centi).
3.2. K. V. viena mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas rakstiski paziņot par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu.
3.3. Atsavināt Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Viestura iela 14B-2,
Jēkabpilī, kas sastāv no vienisistabas dzīvokļa ar kopējo platību 33 kv.m. (330/29534) domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala.
3.4. Noslēgt pirkuma līgumu ar K. V.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā
īpašuma atrašanās vietas, juridiska persona- pēc juridiskās adreses).
3.6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Mālniece 65207416

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
13.09.2018. (protokols Nr.21, 20.§)

Nr.389

Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma
6.panta pirmo daļu, Zemesgrāmatu likuma 3.pantu, 56.¹ panta pirmās daļas 4.punktu, 56.² panta pirmās daļas
3.punktu, Civillikuma 994.pantu, ņemot vērā Finanšu komitejas 06.09.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 16.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Piekrist ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldības bilancē esošus dzīvokļus:
1.1. Palejas iela 9 - 21, Jēkabpils;
1.2. Neretas iela 35 - 28, Jēkabpils;
1.3. Viesītes iela 41 - 14, Jēkabpils;
1.4. Viesītes iela 41 - 11, Jēkabpils;
1.5. Viestura 41 - 13, Jēkabpils;
1.6. Viesītes 18A -18, Jēkabpils;
1.7. Dārzu iela 7 - 12, Jēkabpils.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Mālniece 65207416

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
13.09.2018. (protokols Nr.21, 21.§)

Nr.390

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
Adresāts: SIA “Gaujas Koks”, Gaujas iela 24/35, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136.
2018.gada 2.augustā Jēkabpils pilsētas domē tika pieņemts lēmums Nr.337 „Par nekustamā īpašuma
atsavināšanu” par nekustamā īpašuma Zīlānu ielā 93A, Jēkabpilī, atsavināšanu, pārdodot to par brīvu cenu.
Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 56010010844 Zīlānu ielā 93A, Jēkabpilī, sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 56010010844, 12.4478 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56010010835, 3.4337 ha platībā. Nekustamais īpašums ir ierakstīts Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatā, ar
nodalījuma Nr.100000115476, uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības vārda.
Uz zemes gabala atrodas ēku (būvju) īpašums ar kadastra numuru 56015010808 Zīlānu ielā 93A, kas
sastāv no 11 būvēm. Būvju īpašums ir ierakstīts Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000195320
uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gaujas koks”, reģistrācijas numurs 40003037448, vārda.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu nekustamais īpašums Zīlānu
ielā 93A, Jēkabpilī nav nepieciešamas funkciju veikšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta ceturto daļu, pašvaldībai
piederošo zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma
daļām).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo un sesto daļu, Jēkabpils pilsētas
pašvaldības nekustamo īpašumu novērtēšanas komisija 2018.gada 28.augustā ar protokolu Nr.7/2018,
nekustamajam īpašumam Zīlānu ielā 93A, Jēkabpilī, noteica nosacīto cenu 220 000,00 euro (divi simti divdesmit
tūkstoši eiro, 00 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 8.panta otro, trešo un sesto
daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44¹.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta
01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 3. un 4.punktu, ņemot vērā
2018.gada 2.augusta Jēkabpils pilsētas domes lēmumu Nr.337 „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu”, 2018.gada
28.augusta Jēkabpils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas protokolu Nr.7/2018;
ņemot vērā Finanšu komitejas 06.09.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 21.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Atsavināt Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra numuru
56010010844 Zīlānu ielā 93A, Jēkabpilī, pārdodot to par brīvu cenu.
2. Noteikt nekustamā īpašuma Zīlānu ielā 93A, Jēkabpilī nosacīto cenu 220 000,00 euro (divi simti
divdesmit tūkstoši eiro, 00 centi).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Zīlānu ielā 93A, Jēkabpilī atsavināšanas paziņojumu (Pielikumā
Nr.1).
4. Viena mēneša laikā SIA “Gaujas koks”, reģistrācijas numurs 40003037448, juridiskā adrese Gaujas
iela 24/35, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136, nosūtīt nekustamā īpašuma Zīlānu ielā 93A, Jēkabpilī
atsavināšanas paziņojumu ar lūgumu četru mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas rakstiski paziņot par
samaksas termiņu norēķiniem par nekustamo īpašumu.
5. Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “Gaujas koks”, reģistrācijas numurs 40003037448, par nekustamā
īpašuma Zīlānu ielā 93A, Jēkabpilī atsavināšanu atbilstoši apstiprinātajam atsavināšanas paziņojumam.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu
adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Atsavināšanas paziņojums uz 1 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
(paraksts)
Lazare 65207415

R.Ragainis

