Jēkabpils pilsētas DOMES SĒDES
DARBA KĀRTĪBA
30.08.2018. plkst. 10:00, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī
1. Par darba kārtību
2. Izpilddirektora informācija
3. 352. Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikumā
4. 353. Par izglītības programmu licencēm
5. 354. Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saskaņošanu
6. 355. Par zemes platības apstiprināšanu
7. 356. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
8. 357. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
9. 358. Par adreses piešķiršanu
10. 359. Par grozījumu domes 2018. gada 8.marta lēmumā Nr.96
11. 360. Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 28.07.2016. lēmumā Nr.211
12. 361. Par līdzekļu piešķiršanu rijas (ratnīcas) atjaunošanai
13. 362. Par papildus līdzekļu piešķiršanu zāles pļaušanai pilsētas teritorijā
14. 363. Par palīgēkas demontāžu un finansējuma piešķiršanu
15. 364. Par būves atpirkšanu
16. 365. Par Jēkabpils bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu
17. 366. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
18. 367. Par dzīvokļu ierakstīšanu Zemesgrāmatā
19. 368. Par piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē
20. 369. Par piedalīšanos Valsts Zivju fonda izsludinātajā projektu konkursā
21. 370. Par piedalīšanos Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta
konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām”
konkursā
22. PAPILDJAUTĀJUMS 371. Par 1.– 9.klašu skolēnu un sociālā dienesta piešķirtajām
brīvpusdienām

LĒMUMS
Jēkabpilī
30.08.2018. (protokols Nr.20, 3.§)

Nr.352

Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikumā
Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestāžu izglītības programmu īstenošanu
pieejamāku, Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors 2017.gada 2.augustā izdeva
rīkojumu Nr.38/S “Par izmaiņām iekšējos normatīvajos aktos”, paredzot grozīt iekšējos
normatīvos dokumentus, kuri nosaka pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiku.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 72.panta otro daļu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.panta pirmo un otro daļu, ņemot
vērā Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas
16.08.2018. lēmumu (protokols Nr.15, 2.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.
Izdarīt ar 2010.gada 30.septembra Jēkabpils pilsētas domes lēmumu
Nr.459 „Par nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Jēkabpils pilsētas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikumā šādu grozījumu:
Svītrot nolikuma 9. punktu.
2.
Jēkabpils Izglītības pārvaldei 10 darbdienu laikā informēt Izglītības
kvalitātes valsts dienestu par izdarīto Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes
„Zvaniņš” nolikuma grozījumu.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības
izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

Kozlovskis 65207308

(personiskais paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
30.08.2018. (protokols Nr.20, 4.§)

Nr.353

Par izglītības programmu licencēm
1.
Adresāts: (svītrots)
Iesniedzēja prasījums: L.V. lūdz pagarināt licenci interešu izglītības programmai “Mācies
mūziku ar prieku”.
L. V. 13.07.2018. iesniedza Jēkabpils pilsētas pašvaldībā iesniegumu, reģistrēts
Izglītības pārvaldē 13.07.2018. Nr.1–10/18/145, ar lūgumu pagarināt licenci interešu
izglītības programmai “Mācies mūziku ar prieku”. Nodarbības paredzētas pirmsskolas
vecuma bērniem no 4 mēnešiem līdz 7 gadiem. Iesniegumā norādīts, ka interešu izglītības
programma tiks realizēta Tautas namā, Vecpilsētas laikumā 3, Jēkabpilī un Bebru ielā 108,
Jēkabpilī.
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 65. pantu, 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 16.08.2018. lēmumu
(protokols Nr.15, 3.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.1. Pagarināt L. V., personas kods (svītrots), dzīvojoša (svītrots), licenci uz laiku no
2018.gada 2.augusta līdz 2019.gada 1.augustam, kas apliecina tiesības Jēkabpils pilsētā
īstenot interešu izglītības programmu “Mācies mūziku ar prieku”.
1.2. Lēmuma 1.punktā noteiktajā licencē norādīt darbības vietas: Jēkabpils Tautas
nams, Vecpilsētas laikums 3, Jēkabpils un Bebru iela 108, Jēkabpils, LV–5201.
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: Biedrība “Bērnu un Jauniešu Futbola Klubs JĒKABPILS”, reģistrācijas
Nr.40008264567, juridiskā adrese Krasta iela 61–24, Jēkabpils, LV–5201.
Iesniedzēja prasījums: Biedrības “Bērnu un Jauniešu Futbola Klubs JĒKABPILS”, valdes
locekle Inga Gaidlazda lūdz pagarināt licenci interešu izglītības programmai “Futbola
apmācība”.
Biedrības “Bērnu un Jauniešu Futbola Klubs JĒKABPILS” valdes locekle Inga
Gaidlazda 02.08.2018. iesniedza Jēkabpils pilsētas pašvaldībā iesniegumu, reģistrēts
Izglītības pārvaldē 02.08.2018. Nr.1–9/18/52, ar lūgumu pagarināt licenci interešu izglītības
programmai “Futbola apmācība”. Nodarbības paredzētas bērniem vecumā no 4 līdz 10
gadiem. Iesniegumā norādīts, ka interešu izglītības programma tiks realizēta Jēkabpils Valsts

ģimnāzijas stadionā Rūdolfa Blaumaņa iela 27 un Jēkabpils 3.vidusskolas sporta zālē
Slimīcas iela 5, Jēkabpilī.
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 16.08.2018. lēmumu
(protokols Nr.15, 3.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
2.1. Pagarināt
Biedrībai “Bērnu un Jauniešu Futbola Klubs JĒKABPILS”,
reģistrācijas Nr.40008264567, juridiskā adrese Krasta iela 61–24, Jēkabpils, LV–5201,
licenci uz laiku no 2018.gada 2.augusta līdz 2019.gada 1.augustam, kas apliecina tiesības
Jēkabpils pilsētā īstenot interešu izglītības programmu “Futbola apmācība”.
2.2. Lēmuma 1.punktā noteiktajā licencē norādīt darbības vietas: Jēkabpils Valsts
ģimnāzijas stadions Rūdolfa Blaumaņa iela 27 un Jēkabpils 3.vidusskolas sporta zāle
Slimīcas iela 5, Jēkabpils, LV-5201.
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).
2.4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības
izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Skrode 65207054

(personiskais paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
30.08.2018. (protokols Nr.20, 5.§)

Nr.354

Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saskaņošanu
14.08.2018. Jēkabpils pilsētas pašvaldībā saņemts SIA “Certes.lv” Izglītības iestādes
“Apmācību centrs Certes” vadītāja L.Stafecka iesniegums ar lūgumu saskaņot pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides A programmu fizikas skolotājiem 36 astronomisko
stundu apjomā. Programmas mērķis – fizikas skolotāju zināšanu un prasmju pilnveidošana,
pieredzes papildināšana ar kvantitatīvu un kvalitatīvu uzdevumu risināšanas metodiku fizikas
mācīšanai skolā un IKT prasmju padziļināšana un pilnveidošana, interaktīvu mācību
materiālu izstrādes pamatiemaņu atstrādāšana un nostiprināšana. Programmas mērķauditorija
– fizikas skolotāji.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 21.apakšpunktu,
Izglītības likuma 14.panta 13. un 32.punktu, 48.panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2014.gada 28.oktobra noteikumu Nr.662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību
un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
15.1.apakšpunktu, Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu
saskaņošanas kārtību, kas apstiprināta ar Jēkabpils pilsētas domes 12.09.2013. lēmumu
Nr.388, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu
komitejas 16.08.2018. lēmumu (protokols Nr.15, 6.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Saskaņot SIA “Certes.lv” Izglītības iestādes “Apmācību centrs Certes” pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides A programmu fizikas skolotājiem 36
astronomisko stundu apjomā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma fizikas
skolotājiem (36 st.) uz 2 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Strapcāne 65207055

(personiskais paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
30.08.2018. (protokols Nr.20, 6.§)

Nr.355

Par zemes platības apstiprināšanu
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir saņemts Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas
Jēkabpils biroja vadītājas p.i. S.Lipčikas iesniegums, reģistrēts pašvaldībā ar Nr.5.2.3/1856, kurā
lūdz precizēt un apstiprināt zemes platību zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 5601 002 0446.
Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa ir veikusi zemes vienības salīdzināšanu
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta un telpiskajos datos, konstatēta
zemes vienības platību atšķirība Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajos datos, proti – zemes
vienībai Brīvības iela 41, Jēkabpils ar kadastra apzīmējumu 5601 002 0446 teksta datos platība
0,2157 ha, bet telpiskajos datos platība 0,1732 ha.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objektu
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.3.apakšpunktā noteikto jāapstiprina
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5601 002 0446 platība atbilstoši reģionālās nodaļas
noteiktajai platībai telpiskajos datos, t.i. 0,1732 ha, Brīvības iela 41, Jēkabpilī.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 132.3. apakšpunktu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas
16.08.2018. lēmumu (protokols Nr.15, 3.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5601 002 0446 Brīvības ielā 41,
Jēkabpilī, platību 0,1732 ha.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

Akmene 65207410

(personiskais paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
30.08.2018. (protokols Nr.20, 7.§)

Nr.356

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
2018.gada 20.jūnijā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā saņemts sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Jēkabpils PMK”, reģistrācijas numurs 45403003160, juridiskā adrese Madonas
iela 27, Jēkabpils, LV-5202, 2018.gada 19.jūnija iesniegums Nr.356 par Jēkabpils pilsētas
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Madonas ielā 31, Jēkabpilī atsavināšanu.
Nekustamais īpašums ar kadastra Nr.5601 001 3209 Madonas iela 31, Jēkabpilī sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5601 001 3209, 0,1379 ha platībā. Nekustamais
īpašums ir ierakstīts Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000465612, uz
Jēkabpils pilsētas pašvaldības vārda.
Uz zemes gabala atrodas ēku un būvju īpašums ar kadastra numuru 5601 501 0067
Madonas iela 31, kas sastāv no 1 (vienas) būves ar kadastra apzīmējumu 5601 001 3209 001.
Būvju īpašums ir ierakstīts Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000574775,
uz SIA “Jēkabpils PMK”, reģistrācijas numurs 45403003160, vārda.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu,
nekustamais īpašums nav nepieciešams 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).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma
“Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētā” 20.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, otro daļu, 5.panta
pirmo un piekto daļu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 8.panta otro un trešo daļu, 37.panta
pirmās daļas 4.punktu, 44.panta pirmo, otro un ceturto daļu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecības komitejas 16.08.2018. lēmumu (protokols Nr.15, 2.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.
Atsavināt Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
ar kadastra numuru 5601 001 3209, Madonas ielā 31, Jēkabpilī, visā tā sastāvā,
pārdodot to par brīvu cenu.
2.
Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt nekustamā īpašuma Madonas
iela 31, Jēkabpilī novērtēšanu.
3.
Apstiprināt nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu:
Priekšsēdētāja: Santa Lazare – Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja;
Locekļi:
3.1.Inese Lapiņa – Īpašumu apsaimniekošanas departamenta direktors;
3.2.Regīna Mālniece - Nekustamā īpašuma speciāliste;
3.3.Janīna Mežaraupe – Īpašumu apsaimniekošanas departamenta referents, veikt arī
sekretāres pienākumus.
4.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības
izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Lazare 65207415

(personiskais paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
30.08.2018. (protokols Nr.20, 8.§)

Nr.357

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
1.
Adresāts: (svītrots)
(svītrots)
2018.gada 8.augustā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir saņemts un reģistrēts ar
Nr.5.2.3/2378 SIA “LL Projekti” iesniegums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamo īpašumu Rīgas iela 204 (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 001 2759) un
Rīgas iela 206 (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 001 0200), Jēkabpilī robežu
pārkārtošanai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 2.9.apakšpunktā ir noteikts, ka adresācijas objekts ir
zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.7. un 2.8. apakšpunktā minētos
objektus. Atbilstoši Noteikumu 8.2.apakšpunktam, zemes ierīcības projekta izstrādes
rezultātā izveidotajām zemes vienībām (katram adresācijas objektam) piešķiramas atsevišķas
adreses – Rīgas iela 204 un Rīgas iela 206, Jēkabpilī.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta ceturto prim daļu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Zemes ierīcības likuma
8.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
"Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.6., 8., 9., 11., 14., 18., 28., 31.punktiem,
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi" 9.8. apakšpunktu, 31.punktu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības
jautājumu komitejas 16.08.2018. lēmumu (protokols Nr.15, 6.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienību Rīgas iela 204, Jēkabpilī
(zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 001 2759) un Rīgas iela 206, Jēkabpilī (zemes
vienības kadastra apzīmējums 5601 001 2759) robežu pārkārtošanai atbilstoši pielikumā
esošajam zemes ierīcības projektam “Jēkabpils pilsēta, Rīgas iela 204 un Rīgas iela 206”.
1.2. Saglabāt esošo adresi pirmajai projektētajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 5601 001 0200 (platība 827 kvadrātmetri) – Rīgas iela 206, Jēkabpils.
1.3. Noteikt zemes vienībai Rīgas iela 206, Jēkabpilī turpmākās lietošanas mērķus –
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods –
0601) – 283 kvadrātmetru platībā, komercdarbības objektu apbūves zeme (Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa kods – 0801) – 544 kvadrātmetru platībā.
1.4. Saglabāt esošo adresi otrajai projektētajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 5601 001 2759 (platība 773 kvadrātmetri) – Rīgas iela 204, Jēkabpils.
1.5. Noteikt zemes vienībai Rīgas iela 204, Jēkabpilī turpmākās lietošanas mērķi –
ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūves zeme (Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa kods – 0902) – 773 kvadrātmetru platībā.
1.6. Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības, objekta
apgrūtinājumi un to platības var tikt precizētas.
1.7. Zemes vienības shēma noteikta 1.pielikumā.
1.8. Lēmumu piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas elektroniskā veidā
nosūtīt Valsts zemes dienestam uz kac.jekabpils@vzd.gov.lv.

1.9. 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).
1.10. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības
izpilddirektoram.
Pielikumā: 1. Zemes vienības shēma uz 1 lp.
2. Zemes ierīcības projekta “Jēkabpils pilsēta, Rīgas iela 204 un Rīgas iela 206”
lieta elektroniski.
2.
Adresāts: (svītrots)
(svītrots)
2018.gada 8.augustā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir saņemts un reģistrēts ar
Nr.5.2.3/2379 SIA “LL Projekti” iesniegums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamā īpašuma Pļaujas iela 27A (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 002 0994)
sadalīšanai un nekustamo īpašumu Pļaujas iela 27 (zemes vienības kadastra apzīmējums
5601 002 0917) un Pļaujas iela 19 (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 002 0995),
Jēkabpilī robežu pārkārtošanai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 2.9.apakšpunktā ir noteikts, ka adresācijas objekts ir
zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.7. un 2.8. apakšpunktā minētos
objektus. Atbilstoši Noteikumu 8.2.apakšpunktam, zemes ierīcības projekta izstrādes
rezultātā izveidotajām zemes vienībām (katram adresācijas objektam) piešķiramas atsevišķas
adreses – Pļaujas iela 19 un Pļaujas iela 27, Jēkabpilī.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta ceturto prim daļu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Zemes ierīcības likuma
8.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
"Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.6., 8., 9., 11., 14., 18., 28., 31.punktiem,
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi" 9.8. apakšpunktu, 31.punktu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības
jautājumu komitejas 16.08.2018. lēmumu (protokols Nr.15, 6.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienības Pļaujas iela 27A, Jēkabpilī
(zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 002 0994) sadalīšanai un zemes vienību Pļaujas
iela 27, Jēkabpilī (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 002 0917) un Pļaujas iela 19,
Jēkabpilī (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 002 0995) robežu pārkārtošanai
atbilstoši pielikumā esošajam zemes ierīcības projektam “Jēkabpils pilsēta, Pļaujas iela 27,
Pļaujas iela 27A, Pļaujas iela 19”.
1.2. Saglabāt esošo adresi pirmajai projektētajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 5601 002 0995 (platība 1916 kvadrātmetri) – Pļaujas iela 19, Jēkabpils.
1.3. Noteikt zemes vienībai Pļaujas iela 19, Jēkabpilī turpmākās lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods –
0601) – 1916 kvadrātmetru platībā.
1.4. Saglabāt esošo adresi otrajai projektētajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 5601 002 0917 (platība 1165 kvadrātmetri) – Pļaujas iela 27, Jēkabpils.
1.5. Noteikt zemes vienībai Pļaujas iela 27, Jēkabpilī turpmākās lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods –
0601) – 1165 kvadrātmetru platībā.

1.6. Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības, objekta
apgrūtinājumi un to platības var tikt precizētas.
1.7. Zemes vienības shēma noteikta 2.pielikumā.
1.8. Lēmumu piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas elektroniskā veidā
nosūtīt Valsts zemes dienestam uz kac.jekabpils@vzd.gov.lv.
1.9. 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).
1.10. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības
izpilddirektoram.
Pielikumā: 1. Zemes vienības shēma uz 1 lp.
2. Zemes ierīcības projekta “Jēkabpils pilsēta, Pļaujas iela 27, Pļaujas iela 27A,
Pļaujas iela 19” lieta elektroniski.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Garde 65283886

(personiskais paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
30.08.2018. (protokols Nr.20, 9.§)

Nr.358

Par adreses piešķiršanu
Adresāts: Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Izvērtējot adresācijas datus Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, konstatēts, ka
Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5601 002
0489 Meža ielā nav piešķirta adrese.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698
„Adresācijas noteikumi”, pašvaldības domei bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto
situāciju ir tiesības mainīt un piešķirt adresi, ja tā nav noteikta. Atbilstoši iepriekš minēto
noteikumu 2.9.apakšpunktam, adresācijas objekts ir zemes vienība, kuram piešķirama viena
atsevišķa adrese.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta ceturto prim daļu, Ministru
kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”
2.9.apakšpunktu, 8., 9., 14., 18., 19., 28. punktu, Ministru kabineta 2006. gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.apakšpunktu, ņemot vērā
Attīstības un tautsaimniecības komitejas 16.08.2018. lēmumu (protokols Nr.15, 7.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.1. Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5601 002 0489 – Meža
iela 8B, Jēkabpils.
1.2. Noteikt zemes vienībai Meža iela 8B, Jēkabpilī turpmākās lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods
0601) - 291 kvadrātmetru platībā.
1.3. Zemes vienības izvietojuma shēma noteikta 1. pielikumā.
1.4. Lēmumu piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas elektroniskā veidā
nosūtīt Valsts zemes dienestam uz kac.jekabpils@vzd.gov.lv.
1.5. 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).
1.6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības
izpilddirektoram.
Pielikumā: Zemes vienības shēma uz 1 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Garde 65283886

(personiskais paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
30.08.2018. (protokols Nr.20, 10.§)

Nr.359

Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 08.03.2018. lēmumā Nr. 96
Starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Latvijas Republikas Finanšu ministriju 2015.
gada 23. novembrī ir noslēgts deleģēšanas līgums par integrētu teritoriālo investīciju projektu
iesniegumu atlases nodrošināšanu.
Ar Jēkabpils pilsētas domes 2018. gada 8.marta lēmumu Nr.96 “Par vērtēšanas
komisijas sastāva un vērtēšanas veidlapu apstiprināšanu 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa
projektu iesniegumu vērtēšanai” (protokols Nr.7, 23.§) ir apstiprināta Jēkabpils pilsētas
integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija specifiskā atbalsta
mērķa 4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību
ēkās” (turpmāk 4.2.2. SAM) projektu iesniegumu vērtēšanai (turpmāk – komisija).
Ar Jēkabpils pilsētas domes 2018. gada 21. jūnija lēmumu Nr.272 “Par grozījumu
Jēkabpils pilsētas domes 08.03.2018. lēmumā Nr.96” 4.2.2.SAM vērtēšanas komisijā no
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) ar balsstiesībām ir iekļauts
komisijas loceklis Mikus Spalviņš, aizvietotāja Kristīne Šmite.
Ar CFLA 2018. gada 25.jūlija vēstuli Nr. 39-2-60/9898 “Par izmaiņām projektu
iesniegumu vērtēšanas komisijas nozīmēto pārstāvju sastāvā” CFLA deleģē 4.2.2. SAM
vērtēšanas komisijā papildu aizvietotāju – CFLA Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases
departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecāko eksperti Vitu Soļonovu (valsts
amatpersona).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. un 27.punktu,
starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Finanšu ministriju 2015.gada 23. novembrī noslēgto
Deleģēšanas līgumu, CFLA 2018. gada 25.jūlija vēstuli Nr. 39-2-60/9898 “Par izmaiņām
projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nozīmēto pārstāvju sastāvā”, ņemot vērā Finanšu
komitejas 23.08.2018. lēmumu (protokols Nr.15, 3.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.
Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2018. gada 8. marta lēmumā Nr.96
“Par vērtēšanas komisijas sastāva un vērtēšanas veidlapu apstiprināšanu 4.2.2. specifiskā
atbalsta mērķa projektu iesniegumu vērtēšanai” šādu grozījumu:
Izteikt 1.1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.1.6. komisijas loceklis Mikus Spalviņš (valsts amatpersona; Centrālās
finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta
Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākais eksperts), aizvietotāja – Kristīne Šmite
(valsts amatpersona; Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un
projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte) vai
Vita Soļonova (valsts amatpersona; Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā
nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas
vecākā eksperte)”.
2.
Noteikt komisijas loceklei ar balsošanas tiesībām Vitai Soļonovai
valsts amatpersonas statusu.
3.
Ja Vita Soļonova vienlaikus ieņem citu amatu un šāda amatu
savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, attiecīgai
personai ir pienākums septiņu dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas rakstveidā
iesniegt amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatus.
4.
Vienas pieturas aģentūrai ar lēmumu iepazīstināt Vitu Soļonovu.
Lēmumu nosūtīt Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai un Finanšu ministrijai.

5.
Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.
6.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Finanšu departamenta direktorei.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Varika 29403402

(personiskais paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
30.08.2018. (protokols Nr.20, 11.§)

Nr.360

Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 28.07.2016. lēmumā Nr.211

Starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Latvijas Republikas Finanšu ministriju 2015.
gada 23. novembrī ir noslēgts deleģēšanas līgums par integrētu teritoriālo investīciju projektu
iesniegumu atlases nodrošināšanu.
Ar Jēkabpils pilsētas domes 2016. gada 28. jūlija lēmumu Nr.211 ir apstiprināta
Jēkabpils pilsētas integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija
specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (turpmāk – 5.6.2.SAM) projektu
iesniegumu vērtēšanai.
Ar Jēkabpils pilsētas domes 2017. gada 14.decembra lēmumu Nr. 457 “Par
grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 28.07.2016. lēmumā Nr. 211” 5.6.2. SAM vērtēšanas
komisijā no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) ar balsstiesībām ir
iekļauta komisijas locekle Agnese Rūsiņa, aizvietotāja – Santa Ozola-Tīruma.
Ar CFLA 2018. gada 25. jūlija vēstuli Nr. 39-2-60/9898 “Par izmaiņām projektu
iesniegumu vērtēšanas komisijas nozīmēto pārstāvju sastāvā” CFLA deleģē 5.6.2. SAM
vērtēšanas komisijā papildu aizvietotāju – CFLA Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases
departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecāko eksperti Ilzi Lapiņu (valsts
amatpersona).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. un 27.punktu,
starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Finanšu ministriju 2015.gada 23.novembrī noslēgto
Deleģēšanas līgumu, CFLA 2018. gada 25. jūlija vēstuli Nr. 39-2-60/9898 “Par izmaiņām
projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nozīmēto pārstāvju sastāvā”, ņemot vērā Finanšu
komitejas 23.08.2018. lēmumu (protokols Nr.15, 4.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2016. gada 28. jūlija lēmumā Nr.211 “Par Jēkabpils
pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas
sastāva un vērtēšanas veidlapu apstiprināšanu specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2.
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām” projektu iesniegumu vērtēšanai” šādu
grozījumu:
Izteikt 1.1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.1.7. komisijas locekle Agnese Rūsiņa, aizvietotājs – Santa Ozola–Tīruma vai Ilze
Lapiņa”.
2.
Noteikt komisijas loceklei ar balsošanas tiesībām Ilzei Lapiņai valsts
amatpersonas statusu.
3.
Ja komisijas locekle ar balsošanas tiesībām Ilze Lapiņa vienlaikus ieņem citu
amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas)
rakstveida atļauju, attiecīgai personai ir pienākums septiņu dienu laikā no šī lēmuma
pieņemšanas dienas rakstveidā iesniegt amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut
savienot valsts amatpersonas amatus.
4.
Vienas pieturas aģentūrai ar lēmumu iepazīstināt Ilzi Lapiņu un lēmumu
nosūtīt Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai un Finanšu ministrijai.
5.
Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.
6.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības Finanšu
departamenta direktorei.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Varika 29403402

(personiskais paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī

30.08.2018. (protokols Nr.20, 12.§)

Nr.361

Par līdzekļu piešķiršanu rijas (ratnīcas) atjaunošanai
2018.gada 14.aprīlī ugunsgrēkā tika ievērojami un neatgriezeniski bojāta Jēkabpils
pilsētas muzeja brīvdabas nodaļas “ Sēļu sēta” teritorijā izvietotā vēsturiskā rijas ēka.
Lai atjaunotu nodegušo koka celtni Jēkabpils Vēstures muzeja brīvdabas nodaļā
“Sēļu sēta”, nepieciešama autentiskās ēkas kopijas izgatavošana. Saglabājušies autentiskās
ēkas uzmērījumi gan pirms tās pārvešanas uz muzeju 20.gs. 50.gadu vidū), gan 1982.gada
uzmērījums muzejā novietotajai celtnei.
Rijas atjaunošana – kopijas izgatavošana nepieciešama, jo:
1. Celtne ir viena no galvenajām būvēm tautas celtniecības piemineklī “Sēļu sēta”, kas
kopumā veido pilnu priekšstatu par sēļu (Augšzemes) tautas celtniecības
paņēmieniem un par vidēji turīga zemnieka dzīves un saimniekošanas veidu
19.gadsimtā. Jēkabpils Vēstures muzeja Sēļu sēta ir vienīgais muzejs Latvijā, kurā
vienkopus glabājas Sēlijas tautas celtniecības paraugi.
2. Ēka ir unikāla un raksturīga liecība rijas būves vēsturiskajai attīstībai un konkrētās
celtnes būvvēsturei, jo tā sastāv no trim daļām: rijas (labības žāvēšanai), piedarba
(labības kulšanai) un nojumes. Piedarbs celts bez zāģa pielietošanas no apaļiem
baļķiem. Rijai baļķi tēsti, pakšu gali gludi apzāģēti.
Autentiskās kopijas izgatavošana ir finansiāli ietilpīga un Jēkabpils pilsētas
pašvaldības budžetā šādam nolūkam finansējums nav bijis paredzēts un nav pieejams.
Provizoriskās izmaksas autentiskās kopijas projektēšanai, autoruzraudzībai, būvuzraudzībai,
izgatavošanai, uzbūvēšanai un teritorijas labiekārtošanai ir 110473,44 euro ieskaitot PVN.
Lai varētu izsludināt iepirkumu Rijas (ratnīcas) projektēšanai, autoruzraudzībai,
būvuzraudzībai, izgatavošanai, uzbūvēšanai un teritorijas labiekārtošanai, pašvaldībai
nepieciešams rezervēt finansējumu šādiem darbiem budžetā. Iepirkumu nepieciešams veikt
2018.gada rudenī, lai iepirkuma uzvarētājs 2019.gada ziemā varētu veikt kokmateriālu
sagādi guļbūves būvniecībai. (Nepieciešami ziemā cirsti baļķi un ziemā vāktas niedres
jumtam). Reālie būvdarbi varētu notikt 2019.gada pavasarī.
Jautājums ir ticis skatīts Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības un tautsaimniecības
komitejas 2018.gada 21. jūnija sēdē un pieņemts lēmums konceptuāli atbalstīt rijas
(ratnīcas) atjaunošanu "Sēļu sētas" muzejā, Pilsētvides departamentam nodrošināt jautājuma
virzību un iesniegt izskatīšanai domes sēdē, kā arī skatīts komitejas 2018.gada 19.jūlija sēdē
un pieņemts lēmums veikt Jēkabpils pilsētas muzeja brīvdabas nodaļas “ Sēļu sēta” teritorijā
izvietotās vēsturiskās rijas ēka atjaunošanas darbus (autentiskās kopijas izgatavošana),
nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu ne mazāk kā 30 procentu apmērā un prasīt
finansējumu VARAM finanšu līdzekļu piešķiršanai no valsts budžeta programmas „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”.
Lai lūgtu finansējumu rijas atjaunošanai, pašvaldība 2019.gada janvārī atkārtoti varētu
vērsties Vides un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) ar lūgumu par finansējuma
piešķiršanu ugunsgrēkā cietušās Jēkabpils pilsētas muzeja brīvdabas nodaļas “Sēļu sēta”
teritorijā izveidotās vēsturiskās rijas ēkas atjaunošanai no valsts budžeta programmas
„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Lai VARAM vērtētu pašvaldības pieprasījumu,
pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējumu pieprasījumā minētajam objektam radīto zaudējumu
novēršanai ne mazāk kā 30 procentu apmērā no objektam radīto zaudējumu apmēra, proti,
pašvaldības līdzfinansējumam rijas atjaunošanai būtu jābūt aptuveni 33142,00 euro un pārējo
summu varētu apmaksāt VARAM. VARAM piešķirtais finansējums jāizmanto tekošā
kalendārā gada laikā. Ja finansējuma apguve netiek nodrošināta, finansējums jāatmaksā
atpakaļ Valsts budžetā.
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 5.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 23.08.2018. lēmumu
(protokols Nr.15, 6.§),

Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetā paredzēt 110474,00 euro (viens simts
desmit tūkstoši četri simti septiņdesmit četri eiro, 00 centi) ugunsgrēkā bojātās rijas ēkas
atjaunošanai, teritorijas labiekārtošanai “Jēkabpils Vēstures muzejs” Vēstures un
brīvdabas nodaļā “Sēļu sēta” Filozofu ielā 6, Jēkabpilī (ekonomiskās klasifikācijas kods
06.600.05., budžeta kods 5240), Tāme “Pašvaldības īpašumu remonts un būvniecība”.
2. Iepirkuma procedūru “Ugunsgrēkā bojātās rijas ēkas atjaunošanai, teritorijas
labiekārtošanai Jēkabpils Vēstures muzeja brīvdabas nodaļas “Sēļu sēta” Filozofu ielā 6,
Jēkabpilī” uzsākt 2018.gada septembrī, pamatojoties uz šo lēmumu par līdzekļu
piešķiršanu 2019.gadā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: “Ugunsgrēkā bojātās rijas ēkas atjaunošana, teritorijas labiekārtošana Jēkabpils
Vēstures muzeja brīvdabas nodaļas “Sēļu sēta” Filozofu ielā 6, Jēkabpilī” koptāme uz 2 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
I.Lapiņa 65207412

(personiskais paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī

30.08.2018. (protokols Nr.20, 13.§)

Nr.362

Par papildus līdzekļu piešķiršanu zāles pļaušanai pilsētas teritorijā
Jēkabpils pilsētas zaļumsaimniecībā ietilpst parki, skvēri, laukumi un citas zaļās
teritorijas, kā arī zālāji ielu un ceļu sadalošajās joslās un nomalēs, grāvju nogāzes utt.
Kopumā 2018.gada sezonā pēc saraksta ir pļaujami zālāji 991080 m² platībā, kopsummā
41202,00 euro. Zāles pļaušanu pilsētas teritorijā saskaņā ar 24.04.2018. noslēgto Līgumu
„Zāles pļaušana un nopļautās zāles savākšana Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošajās
teritorijās” nodrošina SIA „Jēkabpils pakalpojumi”. Saskaņā ar Līguma 1.3.punktu zāles
pļaušana notiek no 01.05.2018. – 01.11.2018. Pļaušanas biežums un summa par padarīto
darbu sezonā ir atkarīga no zemes gabala atrašanās vietas. Zāles pļaušana notiek saskaņā ar
Līguma Tehnisko specifikāciju. Uz 01.08.2018. visi piešķirtie līdzekļiem ir izlietoti un
augusta mēnesī paredzēto darbu apmaksai līdzekļu nav.
Lai pilsētas teritorija būtu tīra, skaista un pievilcīga ikvienam pilsētas iedzīvotājam
un apmeklētājam, augusta, septembra un oktobra mēnešos būs nepieciešama atkārtota zāles
pļaušana kopsummā par 28794,96 euro.
Noslēgtā Līguma Tehniskajā specifikācijā nav iekļauta to zemes gabalu pļaušana
147935 m² platībā, uz kuriem atrodas pašvaldībai piederošie īpašumi. Pamatojoties uz
nepieciešamību, jo zemes gabali atrodas pie centrālajām ielām, skolas u.c., zāles pļaušana ir
notikusi maija, jūnija un jūlija mēnešos kopsummā par 3043,02 euro.
Ņemot vērā minēto, pļaušanas darbu veikšanai papildus nepieciešami 31837,98 euro.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 23.08.2018. lēmumu (protokols
Nr.15, 7.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Nākošajos Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta grozījumos piešķirt 31838,00 euro
zāles pļaušanai pilsētas teritorijā, tāmē (ekonomiskās klasifikācijas kods 06.600.08, budžeta
kods 2249) “Pilsētas teritorijas uzturēšana”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Truksne 65207417

(personiskais paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
30.08.2018. (protokols Nr.20, 14.§)

Nr.363

Par palīgēkas demontāžu un finansējuma piešķiršanu
Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums Brīvības ielā
243, Jēkabpilī.
Nekustamais īpašums Brīvības ielā 243, Jēkabpilī atrodas Jēkabpils pilsētas
pašvaldības valdījumā, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu zemesgrāmatā nav
nostiprinātas. Nekustamais īpašums Brīvības ielā 243, Jēkabpilī sastāv no zemes gabala
0,0865 ha platībā un divām būvēm – dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5601 002
1888 001 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 5601 002 1888 002.
Dzīvojamā mājā ir astoņi dzīvokļu īpašumi, uz dzīvokļu īpašumiem ir noslēgti īres
līgumi. Visi dzīvokļi ir neprivatizēti.
Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas būvvaldes 27.07.2018. atzinumu par būves pārbaudi
Nr.BIS–BV–19.9-2018-6667 (62.–6.8.), Jēkabpils pilsētas būvvaldes 30.07.2018. lēmumu
Nr.47 “Par konstatētās bīstamības novēršanu”, palīgēka (šķūnis) ar kadastra apzīmējumu
5601 002 1888 002, ir bīstama drošībai. Būvinspektora atzinums: palīgēka veidota no dažāda
veida nolietotiem un satrupējušiem koka konstrukcijas elementiem un sarūsējušām metāla
jumta loksnēm. Apsekotā būve degradē vidi, bojā apkārt esošo ainavu, ir neapmierinošā
tehniskā un vizuālā stāvoklī. Ņemot vērā pielietotos materiālus un atrašanos dzīvojamās ēkas
Brīvības ielā 243, Jēkabpilī tiešā tuvumā, palīgēka (šķūnis) rada paaugstinātu
ugunsbīstamību. Būvinspektora norādījums – novērst konstatēto bīstamību – nojaucot būvi
tādā apjomā, lai tā neradītu bīstamību.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma Brīvības ielā 243, Jēkabpilī apsaimniekotāja SIA “JK
Namu pārvalde” 29.03.2018. dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko
ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2017.gadu, dzīvojamās mājas faktiskais naudas
līdzekļu atlikums ir mīnus 11080,17 euro (vienpadsmit tūkstoši astoņdesmit eiro, 17 centi).
Saskaņā ar apsaimniekotāja SIA “JK Namu pārvalde” sastādīto 03.08.2018. Tāmi
Nr.01/03-08-2018, palīgēkas demontāžas izmaksas ir 1535,83 euro (viens tūkstotis pieci
simti trīsdesmit pieci eiro, 83 centi).
Palīgēkas (šķūņa) būvniecības aptuvenās izmaksas ir 15000,00 euro (piecpadsmit
tūkstoši eiro, 00 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, Jēkabpils pilsētas domes
18.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Par Jēkabpils pilsētas budžetu 2018.gadam”,
ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 16.08.2018. lēmumu (protokols Nr.15,
4.§), Finanšu komitejas 23.08.2018. lēmumu (protokols Nr.15, 8.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
Nojaukt nekustamā īpašuma Brīvības ielā 243, Jēkabpilī, kadastra numurs 5601 002 1888,
sastāvā ietilpstošo palīgēku (šķūnis) ar kadastra apzīmējumu 5601 002 1888 002.
Piešķirt finansējumu 1535,83 euro apmērā palīgēkas (šķūņa) nojaukšanai;
Lēmuma 2.punktā minēto finansējumu paredzēt 2018.gada nākamajos budžeta
grozījumos.
Apmaksu veikt no budžeta tāmes (budžeta klasifikācijas kods 06.100.01) “Mājokļu
attīstība”, pamatojoties uz iesniegtajiem norēķinu dokumentiem.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: SIA “JK Namu pārvalde” 03.08.2018. Tāme Nr.01/03–08–2018 uz 1 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Lazare 65207415

(personiskais paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
30.08.2018. (protokols Nr.20, 15.§)

Nr.364

Par būves atpirkšanu
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā saņemts SIA “Elagro Trade”, reģistrācijas numurs
40103274387, juridiskā adrese Rubeņu ceļš 46C, Jelgava, LV-3002, 2018.gada 31.jūlija
iesniegums, kurā Jēkabpils pilsētas pašvaldībai tiek piedāvāts iegādāties būvi “Vītolnieki”,
Jēkabpilī, kadastra apzīmējums 5601 001 1717 001.
Būves kadastra apzīmējums 5601 001 1717 001, nosaukums - ceļš, galvenais
lietošanas veids – ielas, ceļi un laukumi (kods 2112), ekspluatācijas uzsākšanas gads –
1987.gads. Būves (ceļa) kopējā platība 0,4608 ha. Īpašuma tiesības uz būvi (ceļš) ar kadastra
apzīmējumu 5601 001 1717 001 ir nostiprinātas zemesgrāmatā, uz SIA “Elagro Trade”
vārda.
Būve ar kadastra apzīmējumu 5601 001 1717 001 ietilpst ēku (būvju) īpašuma ar
kadastra numuru 56015011701 “Vītolnieki”, Jēkabpilī sastāvā. Ēku (būvju) īpašums
“Vītolnieki”, Jēkabpilī ierakstīts Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.1717.
Būve atrodas uz Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala ar kadastra
numuru 5601 001 1717 “Vītolnieki”, Jēkabpilī.
Ēku (būvju) īpašums “Vītolnieki” zemesgrāmatā apgrūtināts ar hipotēkām. Aizliegts
bez AS “Swedbank” un SIA “Swedbank Līzings” rakstiskas piekrišanas nekustamo būvju
īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.
SIA “Elagro Trade” atsavināšanas ierosinājumam pievienotas notariāli apstiprinātas
AS “Swedbank” un SIA “Swedbank Līzings” rakstiskas piekrišanas būvi ar kadastra
apzīmējumu 5601 001 1717 001 no būvju īpašuma ar kadastra numuru 5601 501 1701
“Vītolnieki”, Jēkabpilī izslēgt.
SIA “Elagro Trade” piedāvā būvi iegādāties par 1,00 euro (viens eiro, 00 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, būve ar
kadastra apzīmējumu 5601 001 1717 001 “Vītolnieki”, Jēkabpilī Jēkabpils pilsētas
pašvaldībai nepieciešama funkciju veikšanai.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, 3.panta 3.puntu, ņemot vērā
Attīstības un tautsaimniecības komitejas 16.08.2018. lēmumu (protokols Nr.15, 5.§), Finanšu
komitejas 23.08.2018. lēmumu (protokols Nr.15, 9.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Pirkt būvi ar kadastra apzīmējumu 5601 001 1717 001 “Vītolnieki”, Jēkabpilī par
1,00 euro (viens eiro, 00 centi).
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “Elagro Trade”, reģistrācijas numurs
40103274387.
3. Izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
Jēkabpils pilsētas pašvaldības vārda, sedz Jēkabpils pilsētas pašvaldība, tas ir, kancelejas
nodeva zemesgrāmatā – 21,34 euro, valsts nodevas – 324,1 euro, kopā 345,44 euro.
4. Lēmuma 1.punktā minēto pirkuma summu un 3.punktā minētos izdevumus iekļaut
nākamajos Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumos, tāmē
(budžeta klasifikācijas kods 06.600.02), “Pašvaldības īpašuma uzturēšana”.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Pirkuma līgums uz 2 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

Lazare 65207415

(personiskais paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
30.08.2018. (protokols Nr.20, 16.§)

Nr.365

Par Jēkabpils bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu
Jēkabpils pilsētas pašvaldības dome ar 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.239 nolēma
izsludināt atklātu pretendentu konkursu uz Jēkabpils bāriņtiesas locekļa amatu. 2018.gada
15.jūnijā Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs izdeva rīkojumu Nr.64/S “Par
atkārtoto ārējo konkursu uz vakanto Jēkabpils bāriņtiesas locekļa amatu”. Pamatojoties uz
Jēkabpils bāriņtiesas pretendentu atlases konkursa noteikto kārtību un vērtēšanas kritērijiem,
tika organizēta pretendentu atlase saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 10.panta otrās daļas
nosacījumiem par prasībām pretendentiem bāriņtiesas locekļa amatam un 11.panta pirmās
daļas nosacījumiem. Pēc konkursa pretendentu izvērtēšanas rezultātu apkopošanas, ņemot
vērā Latvijas Republikas spēkā esošo tiesību aktu prasības par bāriņtiesas locekli, konkursa
pretendentu izvērtēšanas komisija izsaka priekšlikumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības domei
ievēlēt Jēkabpils bāriņtiesas locekļa amatā pretendentus – Daci Ozolu–Ozoliņu un Ilzi
Krastiņu.
Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmajā daļā noteikts, ka bāriņtiesas locekļus ievēlē
attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem. Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada
19.decembra noteikumu Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi” 4.punkta nosacījumiem,
bāriņtiesas locekļa pilnvaru termiņš sākas pēc tā ievēlēšanas, ja attiecīgās pašvaldības dome
nav noteikusi citu termiņu.
Jēkabpils bāriņtiesas locekļa amata konkursa pretendentu izvērtēšanas procesā ir
konstatēts, ka Dace Ozola–Ozoliņa un Ilze Krastiņa iepriekš ir ieņēmušas bāriņtiesas locekļa
amatu. Tāpēc saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 10.panta trešajā daļā noteikto, ka, ja persona par
bāriņtiesas locekli tiek ievēlēta pirmo reizi, tā sešu mēnešu laikā pēc ievēlēšanas apgūst
Bāriņtiesu likuma 10.panta ceturtajā daļā minēto mācību programmu. Mācību programma
D.Ozolai–Ozoliņai un I.Krastiņai ir jau apgūta.
Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo un piekto daļu, 10.panta otro, trešo
un ceturto daļu, 11.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
26.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 „Bāriņtiesas
darbības noteikumi” 4.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumu Nr.984
„Noteikumi par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas
locekļa mācību programmas saturu un apmācības kārtību” 2. un 5.punktu, ņemot vērā
2018.gada 7.augusta Jēkabpils pilsētas pašvaldības komisijas pretendentu izvērtēšanai
Jēkabpils bāriņtiesas locekļa amatu protokolu Nr.22 un 2018.gada 14.augusta Jēkabpils
pilsētas pašvaldības komisijas pretendentu izvērtēšanai Jēkabpils bāriņtiesas locekļa amatu
protokolu Nr.25, ņemot vērā Finanšu komitejas 23.08.2018. lēmumu (protokols Nr.15,
10.§)
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.
Ievēlēt Daci Ozolu–Ozoliņu (personas kods (svītrots)) Jēkabpils bāriņtiesas
locekļa amatā uz pieciem gadiem, sākot ar 2018.gada 22.novembri.
2.
Ievēlēt Ilzi Krastiņu (personas kods (svītrots)) Jēkabpils bāriņtiesas locekļa
amatā uz pieciem gadiem, sākot ar 2018.gada 6.decembri.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības
izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Liepiņa 65207302

(personiskais paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
30.08.2018. (protokols Nr.20, 17.§)
Nr.366
Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
1.

Adresāts: (svītrots)
Iesniedzēja prasījums: J. Ž. 16.08.2018. iesniegums.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir saņemts J. Ž., personas kods (svītrots), iesniegums par
viņa īrētā dzīvokļa īpašuma Dārzu iela 7 - 41, Jēkabpilī atsavināšanu.
Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, starp J. Ž. un SIA “JK Namu
pārvalde” 2016.gada 17.augustā ir noslēgts dzīvojamās telpas pārjaunojuma īres līgums.
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 23.08.2018. lēmumu
(protokols Nr.15, 11.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Atļaut atsavināt dzīvokļa īpašumu Dārzu iela 7 - 41, Jēkabpilī, pārdodot to par
brīvu cenu.
2. Pašvaldības īpašumu nodaļai nodrošināt dzīvokļa īpašuma Dārzu iela 7 - 41,
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. Janīna Mežaraupe – Īpašuma apsaimniekošanas departamenta referents,
pilda arī sekretāres pienākumus,
3.2.2. Santa Lazare – Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja;
3.2.3. Gita Kalniete – Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja.
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: (svītrots)
Iesniedzēja prasījums: O. M. 02.08.2018.iesniegums.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir saņemts O. M., personas kods (svītrots), iesniegums par
viņas īrētā dzīvokļa īpašuma Draudzības aleja 24 - 38, Jēkabpilī atsavināšanu. Saskaņā ar
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, starp O. M. un SIA “JK Namu
pārvalde””2008.gada 31.oktobrī ir noslēgts dzīvojamās telpas pārjaunojuma īres līgums.
Tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.
Nekustamais īpašums Draudzības aleja 24, Jēkabpilī, kadastra Nr.5601 5022 2904,

sastāv no vienas dzīvojamās ēkas ar 84 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 23.08.2018. lēmumu
(protokols Nr.15, 11.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Atļaut atsavināt dzīvokļa īpašumu Draudzības aleja 24 - 38, Jēkabpilī, pārdodot to
par brīvu cenu.
2. Pašvaldības īpašumu nodaļai nodrošināt dzīvokļa īpašuma Draudzības aleja 24 38, 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. Janīna Mežaraupe – Īpašuma apsaimniekošanas departamenta referents,
pilda arī sekretāres pienākumus,
3.2.2. Santa Lazare – Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja;
3.2.3. Gita Kalniete – Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja.
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: (svītrots)
Iesniedzēja prasījums: E. B. 14.08.2018.2018. iesniegums.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir saņemts E.B., personas kods (svītrots), iesniegums par
viņas īrētā dzīvokļa īpašuma Palejas iela 9 - 11, Jēkabpilī atsavināšanu. Saskaņā ar likuma
„Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, starp E. B. un SIA “JK Namu pārvalde” 2004.gada
24.augustā ir noslēgts dzīvojamās telpas pārjaunojuma īres līgums. Tiesā nav celta prasība
par īres līguma izbeigšanu.
Nekustamais īpašums Palejas iela 9, Jēkabpilī, kadastra Nr.5601 0012 770, sastāv no
vienas dzīvojamās ēkas ar 55 dzīvokļu īpašumiem un viena zemesgaba, 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 23.08.2018. lēmumu
(protokols Nr.15, 11.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Atļaut atsavināt dzīvokļa īpašumu Palejas iela 9 - 11, Jēkabpilī, pārdodot to par
brīvu cenu.
2. Pašvaldības īpašumu nodaļai nodrošināt dzīvokļa īpašuma Palejas iela 9 - 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. Janīna Mežaraupe – Īpašuma apsaimniekošanas departamenta referents,
pilda arī sekretāres pienākumus,
3.2.2. Santa Lazare – Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja;
3.2.3. Gita Kalniete – Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja.
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

(personiskais paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
30.08.2018. (protokols Nr.20, 18.§)

Nr.367

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, Civillikuma
994.pantu, Zemesgrāmatu likuma 56.¹ panta pirmās daļas 4.punktu, 56.² panta pirmās daļas
3.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 23.08.2018. lēmumu (protokols Nr.15, 12.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.

2.

Piekrist ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldības bilancē esošus dzīvokļus:
1.1. Palejas iela 9 – 11, Jēkabpils;
1.2. Dārzu iela 7 – 41, Jēkabpils;
1.3. Draudzības aleja 24 – 38, Jēkabpils.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Mālniece 65207416

(personiskais paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
30.08.2018. (protokols Nr.20, 19.§)
Nr.368
Par piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē
Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā atrodas nekustamais īpašums, kadastra
numurs 5601 001 1468, Ķieģeļu iela 13C, Jēkabpilī. Nekustamais īpašums sastāv no zemes
gabala, dzīvojamās ēkas ar 60 dzīvokļu īpašumiem. Nekustamo īpašumu Ķieģeļu iela 13C,
Jēkabpilī pašvaldība deleģējusi apsaimniekot SIA "JK Namu pārvalde."
Dzīvojamās mājas 50 dzīvokļu īpašumi ir neprivatizēti un pašvaldībai piekrītoši.
Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Ķieģeļu iela 13C–16, Jēkabpils ir nostiprinātas
zemesgrāmatā uz Aksanas Beinarovičas vārda.
Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Šnepsts rīko Aksanai Beinarovičai piederošā
nekustamā īpašuma izsoli. Nekustamais (dzīvokļa) īpašums atrodas Ķieģeļu iela 13C–16,
Jēkabpilī, kadastra numurs 5601 900 7501, kopējā platība 59,5 kv.m., 595/26327 domājamās
daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums – 800,00 euro
(astoņi simti eiro, 00 centi). Izsoles sākuma datums 22.08.2018., izsoles noslēguma datums
21.09.2018. plkst.13:00. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa
10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, tas ir, 80,00 euro (astoņdesmit eiro, 00
centi) apmērā, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Šnepsta reģ.Nr.23067611159, depozīta kontā
Nr.LV22TREL9199103001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot
piešķirtā rēķina numuru.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 8.panta nosacījumiem, publiskai personai un kapitālsabiedrībai aizliegts iegādāties
īpašumā vai lietošanā mantu vai arī pasūtīt pakalpojumus vai darbus par acīmredzami
paaugstinātu cenu. Ņemot vērā šos nosacījumus, tiek noteikts limits, kuru Jēkabpils pilsētas
pašvaldība nedrīkst pārsniegt, piedaloties izsolē.
Lai realizētu dzīvokļu koncepciju Jēkabpils pilsētā un veidotu sociālos dzīvokļus
mājā Ķieģeļu ielā 13C, Jēkabpilī, ir nepieciešams, lai pašvaldībai piederētu visi dzīvokļi šajā
mājā.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 8.pantu, ņemot vērā Finanšu komitejas 23.08.2018. lēmumu (protokols
Nr.15, 13.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Piedalīties nekustamā (dzīvokļa) īpašuma ar kadastra numuru 5601 900 7501
Ķieģeļu iela 13C–16, Jēkabpilī izsolē. Izsoles sākumcena 800,00 euro (astoņi simti
eiro, 00 cent).
2. Līdz izsoles dienai iemaksāt nodrošinājuma summu 80,00 euro (astoņdesmit
eiro, 00 centi) apmērā, kas sastāda 10% no nekustamā (dzīvokļa) īpašuma novērtējuma.
3. Pilnvarot Pašvaldības īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciālisti Regīnu
Mālnieci pārstāvēt Jēkabpils pilsētas pašvaldību izsolē un veikt nepieciešamās darbības
pirms izsoles, nepārsniedzot Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā paredzamo limitu šim
mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības
izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Mālniece 65207416

(personiskais paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
30.08.2018. (protokols Nr.20, 20.§)

Nr.369

Par piedalīšanos Valsts Zivju fonda izsludinātajā projektu konkursā
Zivju fonda padomes 2018.gada 19.aprīļa sēdē (protokols Nr.4.1–28e/4/2018, 2.1.14.
apakšpunkts) pieņemts lēmums par Jēkabpils pilsētas pašvaldības projekta „Zivju resursu
aizsardzības un uzraudzības pasākumi Radžu ūdenskrātuvē” daļēju atbalstīšanu, piešķirot
finansējumu 6371,60 euro apmērā binokļa, drona, motorlaivas dzinēja un eholotes iegādei. Ir
noslēgti līgumi par minētā aprīkojuma iegādi.
Zivju fonds ir izsludinājis atkārtotu pieteikšanos uz Valsts atbalsta pasākumu
zivsaimniecības attīstībai „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas
kārtējos izdevumus)”. Projekta ietvaros ir plānots iegādāties zivju nelegālās zvejas kontrolei
Radžu ūdenskrātuvē nepieciešamo aprīkojumu – motorlaivu.
Projekta kopējās izmaksas ir 4864,20 euro, no tiem 972,84 euro ir jāparedz kā
pašvaldības līdzfinansējums. Projekta apstiprināšanas gadījumā pēc motorlaivas iegādes par
projektu atbildīgajām institūcijām tiks iesniegti uz projektu attiecināmo izmaksu
attaisnojošie dokumenti un finanšu līdzekļi 3891,36 euro apmērā tiks atgriezti Jēkabpils
pilsētas pašvaldības budžetā. Projektam nepieciešamie līdzekļi paredzami no Jēkabpils
pilsētas pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
“Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, Dabas resursu nodokļa likuma 29.panta pirmo daļu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 23.08.2018. lēmumu (protokols Nr.15, 14.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Piedalīties Valsts Zivju fonda izsludinātajā projektu konkursā “Zivju resursu
aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju
resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā paredzēt 4864,20 euro finansējumu (avansa
iemaksa), tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums – 972,84 euro zivju resursu aizsardzībai
Radžu ūdenskrātuvē.
3. Lēmuma 2.punktā minēto finansējumu iekļaut nākamajos budžeta grozījumos un
apmaksu veikt no Jēkabpils pilsētas pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta
līdzekļiem (budžeta klasifikācijas kods 05.600.11, ekonomiskās klasifikācijas kods 5239),
pamatojoties uz iesniegtajiem norēķinu dokumentiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības
izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Truksne 65207417

(personiskais paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
30.08.2018. (protokols Nr.20, 21.§)

Nr.370

Par piedalīšanos Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām”
Emisijas kvotu izsolīšanas instruments (EKII) ir Latvijas Republikas valsts budžeta
programma. EKII mērķis ir mazināt klimata pārmaiņas un nodrošināt pielāgošanos klimata
pārmaiņām.
Konkursa mērķis ir ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas, kas
samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas. Projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas
pašvaldība vai tās iestāde, vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kas iesaistīta pārvaldes
uzdevumu veikšanā.
Viedā pilsētvides tehnoloģija ir pilsētvidē uzstādāma iekārta vai iekārtu sistēma, kas
aprīkota ar lietu interneta (interneta tīklā savienotas elektroniskas ierīces, kas pārraida
informāciju uz mākoņdatnēm un viena otrai) viedajām ierīcēm, kuras saņem un sūta datus,
un ir attālināti kontrolējamas ar komunikāciju tehnoloģiju palīdzību, un kas tiek izmantota
enerģijas ražošanai, lai nodrošinātu tehnoloģiju darbību, un siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanu, vai kas tiek izmantota pilsētvides tehnoloģijas patērētā enerģijas apjoma
samazināšanai, lai optimizētu vai padarītu efektīvākus procesus un samazinātu
siltumnīcefekta gāzu emisijas.
Konkursa ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums (turpmāk –
finansējums) ir 8 000 000 euro, tai skaitā: atjaunojamos energoresursus izmantojošu viedo
pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšanai – 2 000 000 euro (konkursa ietvaros vienam projektam
pieejamais finanšu instrumenta finansējums no 30 000 līdz 300 000 euro (ieskaitot));
energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešanai – 6 000 000 euro
(konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais finanšu instrumenta finansējums no 30 000
līdz 1 500 000 euro (ieskaitot)).
Konkursa ietvaros apstiprinātā projekta īstenošanas periods ir ne vairāk kā divi gadi.
Projektu īsteno Latvijas Republikas apdzīvotās vietās, kurām piešķirts pilsētas statuss
atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam.
Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte
nepārsniedz 70 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
Jauna viedās pilsētvides tehnoloģija ietver preci un pakalpojumu, kas ir pilnīgi jauna
vai kurai ražotājs ir kompleksi uzlabojis to funkcionālās īpašības (piemēram, uzlaboti
tehniskie parametri, sastāvdaļas un materiāli, pievienota programmatūra tehnoloģijas
darbības optimizācijai). Par jaunu viedās pilsētvides tehnoloģiju netiek uzskatīta viedās
pilsētvides tehnoloģija, kurai bez saskaņojuma ar ražotāju ir pievienota programmatūra
tehnoloģijas darbības optimizācijai vai tajā veikti uzlabojumi.
Konkursa ietvaros Jēkabpils pilsētā plānots nomainīt 122 DRL tipa gaismekļus, 6
kvēlspuldzes, 162 ML tipa gaismekļus, 1125 nātrija tipa gaismekļus pret 1415 LED
gaismekļiem ar jaudu 37W, 48W, 60W, 62W un 120W. Projekta kopējās izmaksas
1 283 874,00 euro (ieskaitot PVN); finansējums no EKII konkursa 894 538,00 euro
(ieskaitot PVN); Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansējums 389 336 euro (ieskaitot PVN)
(summu var sadalīt uz 2 gadiem); projekta atmaksāšanās laiks 3,5 gadi.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Ministru kabineta 12.jūnija noteikumus Nr.333
“Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām" nolikums, Jēkabpils
pilsētas domes 2017.gada 9.marta lēmumu Nr.75 “Par sertificētas energopārvaldības

sistēmas ieviešanu Jēkabpils pilsētas pašvaldībā”, Attīstības un tautsaimniecības komitejas
10.05.2018. lēmumu (protokols Nr.9, 8.§), Finanšu komitejas 23.08.2018. lēmumu
(protokols Nr.15, 15.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Piedalīties Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātā
konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides
tehnoloģijām”.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projektam nepieciešamo
pašvaldības līdzfinansējumu 389 336 euro (trīs simti astoņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti
trīsdesmit seši eiro, 00 centi) 2019. un 2020.gada pašvaldības budžetā vai ņemot aizņēmumu
Valsts kasē (budžeta klasifikācijas kods 04.740.04) .
3. Lēmums zaudē spēku, ja projekts netiek apstiprināts. A.Gulbinskim projekta
neapstiprināšanas gadījumā jāiesniedz Finanšu ekonomikas nodaļā to apstiprinoši
dokumenti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: 1. Ielas apgaismojuma klases izvēles pamatojums uz 4 lp.;
2. Pilsētas ieguvumi uz 1 lp.;
3. Ekonomijas pamatojums uz 3 lp.;
4. Projekta EKII finanses uz 7 lp.;
5. Tāme uz 1 lp.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Gulbinskis 28830207

(personiskais paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
30.08.2018. (protokols Nr.20, 22.§)

Nr.371

Par 1.–9.klašu skolēnu un sociālā dienesta piešķirtajām brīvpusdienām
Jēkabpils pilsētas dome 2017.gada 14.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 468 “Par
1.-9.klašu skolēnu un sociālā dienesta piešķirtajām brīvpusdienām”, ar kuru tika nolemts, ka
tiek apmaksātas visiem 1-9.kašu izglītojamajiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās
izglītības iestādēs pusdienas.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir noslēdzies iepirkums JPP 2018/51 “Ēdināšanas
pakalpojumu sniegšana Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”, kura
rezultātā ir noskaidrotas pusdienu izmaksas izglītojamajiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības
vispārējās izglītības iestādēs, līdz ar to ir nepieciešams pieņemt jaunu domes lēmumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, likuma “Par
pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās
daļas 11. un 21.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumu Nr.1206
“Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām
pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” 3.punktu, Jēkabpils pilsētas domes 08.11.2012.
saistošo noteikumu Nr.33 “Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas
kārtību Jēkabpils pilsētā” 22.punktu, Jēkabpils pilsētas domes 08.11.2012. saistošo
noteikumu Nr.31 “Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā” 19.punktu un
ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas
30.08.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 17.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Apmaksāt visiem 1.-9. klašu izglītojamajiem brīvpusdienas Jēkabpils pilsētas
pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs par viena izglītojamā ēdināšanu (pusdienām)
dienā, šādā apmērā:
Jēkabpils Valsts ģimnāzijā – 1,55 euro, t.sk. PVN 0,27 euro;
Jēkabpils 3.vidusskolā – 1,55 euro, t.sk. PVN 0,27 euro;
Jēkabpils 2.vidusskolā – 1,55 euro, t.sk. PVN 0,27 euro;
Jēkabpils pamatskolā – 1,55 euro, t.sk. PVN 0,27 euro.
Jēkabpils vakara vidusskolā - 1,55 euro, t.sk. PVN 0,27 euro.
Apmaksāt Jēkabpils Sociālā dienesta piešķirtās brīvpusdienas saskaņā ar Jēkabpils
pilsētas domes saistošajiem noteikumiem atbilstoši šī lēmuma 1.punktā noteiktajai
maksai par viena izglītojamā ēdināšanu (pusdienām) no Jēkabpils Sociālā dienesta
budžeta sadaļas 10.700 “Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām
personām”, 10.700.01 „Pabalsti”.
Atskaites un pieprasījumus par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu saskaņā ar Ministru
kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1206 “Kārtība, kādā aprēķina,
piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības
iestādes skolēnu ēdināšanai” jāsagatavo Jēkabpils pilsētas pašvaldības Grāmatvedības
nodaļai.
Apmaksu veikt no Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta sadaļas 09.210. “Vispārējā
izglītība”, 09.219.08 „Skolēnu ēdināšana”.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādes vadītāji vai to pilnvarotas personas ir
pilnvaroti parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktus ar ēdināšanas uzņēmumiem par 1.9.klašu izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu.
Lēmums stājas spēkā 2018.gada 3.septembrī.
Atzīt par spēku zaudējušu Jēkabpils pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumu
Nr.468 (protokols Nr.33, 31.§) “Par 1–9. klašu skolēnu un sociālā dienesta
piešķirtajām brīvpusdienām”.

8.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Elksne 65207054

(personiskais paraksts)

R.Ragainis

