Jēkabpils pilsētas DOMES SĒDES
DARBA KĀRTĪBA
21.06.2018. plkst. 10:00, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī
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LĒMUMS
Jēkabpilī
21.06.2018. (protokols Nr.15, 3.§)

Nr.258

Par deleģēšanas līguma slēgšanu
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā saņemts Krustpils novada pašvaldības 23.03.2018. lēmums Nr.5 "Par
Krustpils novada pašvaldības funkcijas deleģējumu Jēkabpils pilsētas pašvaldībai deleģēšanas līguma
slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošās izglītības atbalsta centram" ar ko tika lemts slēgt
Deleģēšanas līgumu par Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktā noteikto Krustpils novada
pašvaldības funkcijās ietilpstošo uzdevumu deleģēšanu Jēkabpils pilsētas pašvaldībai: nodrošināt
pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Likuma "Par pašvaldībām" 10.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka pašvaldības pēc savstarpējas
vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju
izpildes nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome. Pamatojoties uz šo lēmumu, tiek noslēgts
rakstveida līgums, kurā paredzēti funkciju izpildes finansēšanas avoti.
Saskaņā ar 2018.gada 8.februāra Jēkabpils pilsētas domes lēmumu Nr.54 "Par nolikuma
apstiprināšanu" un 2018.gada 8.februāra Jēkabpils pilsētas domes lēmumu Nr.57 "Par amatu sarakstiem",
sākot ar 2018.gada 1.maiju, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde nodrošina pedagoģiski
medicīniskās komisijas darbību.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 10.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta otro daļu, 46.pantu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
19.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas
07.06.2018. lēmumu (protokols Nr.11, 5.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Slēgt deleģēšanas līgumu uz vienu gadu ar Krustpils novada pašvaldību par Krustpils novada
pašvaldības funkcijās ietilpstošā uzdevuma pieņemšanu: nodrošināt pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas darbību un pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām atbilstoši
normatīvo aktu prasībām (līgums pielikumā).
2. Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par noslēgto Deleģēšanas
līgumu.
3. Publicēt Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā 5 (piecu) darbdienu laikā no līguma
noslēgšanas dienas informāciju par deleģēto pārvaldes uzdevumu kā arī Deleģēšanas līgumu.
4.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Pielikumā: Deleģēšanas līgums uz 4 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Šinkarjuka 65283780
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R. Ragainis

Pielikums
pie Jēkabpils pilsētas domes
21.06.2018. lēmuma Nr.258
(protokols Nr.15, 3.§)
Deleģēšanas līgums
Jēkabpilī

2018.gada______________________

Krustpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009118116, adrese Rīgas iela 150A,
Jēkabpils, LV–5202, kuras vārdā saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 62.panta 4.punktu un Krustpils
novada pašvaldības nolikumu rīkojas domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs, no vienas puses, un
Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205, adrese: Brīvības iela 120,
Jēkabpils, LV–5201, kuras vārdā saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un Jēkabpils pilsētas domes
2013.gada 29.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 43 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikums"
rīkojas domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa, no otras puses, turpmāk
tekstā abi kopā un katrs atsevišķi saukti arī Puses, pamatojoties uz:
1. Krustpils novada pašvaldības domes 2018.gada 23.maija lēmumu "Par Krustpils novada
pašvaldības funkcijas deleģējumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošās izglītības atbalsta
centram";
2. Jēkabpils pilsētas domes 2018.gada 21.jūnija lēmumu Nr.258 "Par deleģēšanas līguma
slēgšanu";
3. likuma "Par pašvaldībām" 10.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta trešo
daļu, 41.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktu, 2012.gada
16.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.709 "Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām
komisijām" 6.punktu,
slēdz šādu Deleģēšanas līgumu (turpmāk – Līgums).

1.1.

1.1.1.






1. Līguma priekšmets
Krustpils novada pašvaldība deleģē Jēkabpils pilsētas pašvaldībai veikt Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 19.punktā noteikto Krustpils novada pašvaldības funkcijās ietilpstošo
uzdevumu: nodrošināt pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un pieejamību
bērniem ar speciālām vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nodrošinot šādus
komisijas pienākumus:
pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai vecāku iesniegumu vai bāriņtiesas lēmumu un
izglītojamā, vecāku vai bāriņtiesas iesniegtajiem speciālistu atzinumiem, izvērtēt Krustpils
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo izglītojamo veselības stāvokli, spējas
un attīstības līmeni un sniedz atzinumus par izglītojamajam atbilstošāko izglītības programmu:
pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu;
speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem,
smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās
traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 1. līdz 4.klasei;
vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4.klasei;
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1.1.2. ja nepieciešams, izvērtē pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo izglītojamo iespējas
turpināt izglītību atbilstoši vispārējās pamatizglītības programmai, ja attiecīgais izglītojamais
izglītojas atbilstoši speciālās pamatizglītības programmai;
1.1.3. ja nepieciešams, organizē pašvaldības komisijas izbraukuma sēdes izglītības iestādē, kurā
mācās bērns;
1.1.4. veicina pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo izglītojamo ar speciālajām vajadzībām
integrēšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās vispārējās izglītības iestādēs;
1.1.5. konsultē pedagogus, vecākus un citas personas speciālās izglītības jautājumos;
1.1.6. pamatojoties uz ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izvērtējot izglītojamā spējas,
sniedz atzinumu par pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša ilgstoši slimojoša
izglītojamā izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā no 1. līdz 12.klasei;
1.1.7. nodrošina metodisku un organizatorisku atbalstu attiecīgās pašvaldības administratīvajā
teritorijā esošajām izglītības iestādēm izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšanā, kā arī
izglītojamo ar speciālajām vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošanā;
1.1.8. ieteikt izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām no 1. līdz 4.klasei nepieciešamos atbalsta
pasākumus mācību procesa organizēšanā un valsts pārbaudes darbos, turpmāk tekstā Deleģētais
uzdevums.
1.2.
Līguma 1.1.punktā noteikto Deleģēto uzdevumu Jēkabpils pilsētas pašvaldība uzsāk pildīt no
Līguma spēkā stāšanās dienas līdz Līguma izbeigšanās dienai.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

3.1.
3.2.

2. Pušu pienākumi un tiesības
Krustpils novada pašvaldība ir atbildīga par Deleģētā uzdevuma īstenošanu kopumā.
Izbeidzoties līgumam, Krustpils novada pašvaldība nodrošina Krustpils novada pašvaldības
pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Krustpils novada pašvaldība ir tiesīga pieprasīt informāciju no Jēkabpils pilsētas pašvaldības
par Deleģētā uzdevuma izpildi.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir atbildīga par Deleģētā uzdevuma izpildes kvalitāti, sniegtās
informācijas patiesumu un citām saistībām, ko tā uzņēmusies, nodrošinot Deleģētā uzdevuma
izpildi.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība pēc Krustpils novada pašvaldības pieprasījuma nodrošina
informācijas sniegšanu. Netiek izpausta informācija, kas nav izpaužama saskaņā ar normatīvo
aktu prasībām.
Ja Jēkabpils pilsētas pašvaldības rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas Deleģētā uzdevumu
izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un zaudējumu atlīdzinājuma
prasījums tiek vērsts pret Krustpils novada pašvaldību, Jēkabpils pilsētas pašvaldība
zaudējumus Krustpils novada pašvaldībai var atlīdzināt regresa kārtībā.
Pēc Līguma izbeigšanās Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod visu dokumentāciju, kas saistīta ar
Deleģētā uzdevuma izpildi.
Krustpils novada pašvaldība sedz izdevumus Jēkabpils pilsētas pašvaldībai par Deleģētā
uzdevuma izpildi saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
Krustpils novada pašvaldība sniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībai deleģētā uzdevuma izpildei
nepieciešamo informāciju.
3. Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes termiņš
Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz vienu gadu.
Deleģēšanas līgums izbeidzas, izbeidzoties termiņam, uz kādu tas noslēgts.
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3.3.
3.4.

Līgumu var uzteikt, ja otrs līdzējs rupji pārkāpj līguma noteikumus vai arī pastāv citi svarīgi
iemesli, kas neļauj turpināt līguma attiecības.
Līgumu uzsaka, ja vairs nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi.

4. Līguma izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji un savstarpējo norēķinu kārtība
4.1.
Deleģētā uzdevuma izpilde tiek vērtēta pēc Deleģētā uzdevuma izpildes atbilstības šim
Līgumam, normatīvajiem aktiem un kvalitātei. Kā novērtējuma kritēriji ir: termiņu ievērošana,
saņemto sūdzību vai pozitīvo atsauksmju skaits.
4.2.
Krustpils novada pašvaldība par Deleģētā uzdevuma izpildi sedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībai
izdevums šādā apmērā:
4.2.1. par viena izglītojamā izpēti un pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma sniegšanu
20,00 euro;
4.2.2. par viena izglītojamā izpēti un rekomendācijas sniegšanu, ko veic psihologs 17,00 euro;
4.2.3. par viena izglītojamā izpēti un rekomendācijas sniegšanu ko veic speciālais pedagogs vai
logopēds 12,00 euro;
4.2.4. par izbraukuma sēdi skolā par viena izglītojamā izpēti un pedagoģiski medicīniskās komisijas
atzinuma sniegšanu 20,00 euro + ceļa izdevumi, par katru nākamo izglītojamā izpēti un
pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma sniegšanu 20,00 euro.
4.2.5. par individuālo izglītības plānu sagatavošanu vienam izglītojamajam 28,00 euro;
4.2.6. speciālistu konsultācijas pedagogiem, vecākiem un citām personām speciālās izglītības
jautājumos 7,00 euro;
4.2.7. konsultācijas semināra veidā par vienu semināru 150,00 euro, papildus tiek segti ceļa
izdevumi par nokļūšanu semināra vietā.
4.2.8. speciālista piedalīšanās vecāku sanāksmē 30,00 euro.
4.3.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība veic Līguma 4.2.punktā noteikto pakalpojumu uzskaiti par katru
mēnesi un līdz nākamā mēneša 10.datumam iesniedz pārskatu Krustpils novada pašvaldībai.
4.4.
Krustpils novada pašvaldība 10 (desmit) dienu laikā izskata pārskatu un pārskaita Jēkabpils
pilsētas pašvaldībai izdevums, kas uzskaitīti iesniegtajā pārskatā vai iesniedz pamatotu
pretenziju.
4.5.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība saņemot pretenziju Līguma 4.4.punktā noteiktajā gadījumā,
novērš konstatētos trūkumus un pārskatu atkārtoti iesniedz Krustpils novada pašvaldībai.

5.1.
5.2.

5. Uzraudzības kārtība un pārskatu sniegšanas kārtība
Jēkabpils pilsētas pašvaldība attiecībā uz Deleģētā uzdevuma izpildi atrodas Krustpils novada
pašvaldības pakļautībā.
Puses atbild saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pilnā apmērā par savu līgumisko
saistību pārkāpumu.
6. Strīdu izskatīšanas kārtība

6.1.
6.2.

Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risina
savstarpējo pārrunu ceļā.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumus, kas pieņemti
Deleģētā uzdevuma izpildes rezultātā apstrīdami Krustpils novada domē.
7. Citi nosacījumi
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Visi grozījumi un papildinājumi šim Līgumam stājas spēkā tikai pēc to noformēšanas rakstiski
un Pušu parakstīšanas, un tiek uzskatīti par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.2.
Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikas spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.3. Katra Līgumā iesaistītā Puse pilnvaro kontaktpersonu, kas sadarbojas šī Līguma ietvaros.
Krustpils novada pašvaldība kā kontaktpersonu izvirza Krustpils novada pašvaldības
izpilddirektoru Raimondu Spēku, mob.t. Nr. 27864336, e–pasts: raimonds.speks@krustpils.lv,
savukārt Jēkabpils pilsētas pašvaldība – Sarmīti Safronovu, Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Izglītības
pārvaldes
vadītāja
vietniece,
mob.Nr.20371543,
e-pasts:
sarmite.safronova@edu.jekabpils.lv.
7.4.
Rēķini saskaņā ar Līguma 4.3.punktā noteikto pārskatu tiek sagatavoti elektroniski bez
rekvizīta "paraksts" ar atsauci uz Līgumu kā spēkā esošu attaisnojošu dokumentu un rēķini tiek
nosūtīti uz Krustpils novada pašvaldības elektroniskā pasta adresi: novads@krustpils.lv līdz
nākamā mēneša 10.datumam.
7.5.
Pēc rēķina saņemšanas, apmaksu veic 15 dienu laikā.
7.6.
Līgums ir sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam.
7.7.
Visiem šī līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
7.1.

8. Pušu rekvizīti

Krustpils novada pašvaldība
Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV–5202
Reģistrācijas Nr. 9000009118116
Banka: AS „SEB banka”
Konta Nr.LV55UNLA0050014323075

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV–5201
Reģistrācijas Nr. 90000024205,
Banka: AS „SEB banka”
Konta Nr.LV87UNLA0009013130793

Domes priekšsēdētājs

Domes priekšsēdētāja vietniece
sociālos jautājumos

___________________________
/K. Pabērzs/

_____________________________
/L. Kļaviņa/
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LĒMUMS
Jēkabpilī
21.06.2018. (protokols Nr.15, 4.§)

Nr.259

Par finansiālu atbalstu kultūrvēsturisko objektu saglabāšanai
Jēkabpils pilsētas domē 24.05.2018. tika pieņemts lēmums Nr.231 “Par nolikuma
apstiprināšanu”, ar kuru tika izsludināts konkurss par kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu un noteikts
pieteikumu vērtēšanas komisijas sastāvs. Pieteikumu iesniegšanas termiņš bija līdz 2018.gada
5.jūnijam.
1.
Adresāts: Latvijas Pareizticīgās baznīcas Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosteris, reģistrācijas
Nr.90000429742, Brīvības iela 202, Jēkabpils, LV–5201
Iesniedzējs: Latvijas Pareizticīgās baznīcas Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klostera vadītājs Maxim
Kirillov
Iesniedzēja prasījums: M.Kirillov 29.05.2018. pieteikums (reģistrēts Jēkabpils pilsētas pašvaldībā
30.05.2018. ar Nr.5.2.3/1668
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 30.05.2016. saņemts Latvijas Pareizticīgās baznīcas Jēkabpils
Svētā Gara vīriešu klostera pieteikums konkursam “Kultūrvēsturisko objektu saglabāšana”.
Latvijas Pareizticīgās baznīcas Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosteris lūdz finansiāli atbalstīt
uzsāktos dievnama un tā apkārtnes atjaunošanas darbus 10 000,00 euro (desmit tūkstoši euro, 00 centi)
apmērā, kas nepārsniedz 30% no projekta kopējām izmaksām 2018.gadā. Projekta kopējā tāme ir 31
716,40 euro. Objekts, kuram lūdz atbalstu, ir iekļauts Jēkabpils pilsētas domes 04.03.2010. saistošo
noteikumu Nr.6 “Jēkabpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 4.pielikuma
“Aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts” sarakstā.
Pieteikums izskatīts un izvērtēts Pieteikumu (kultūrvēsturisko objektu saglabāšanas) vērtēšanas
komisijā (turpmāk – Komisija) atbilstoši Jēkabpils pilsētas domes 24.05.2018. apstiprinātajam
nolikumam “Nolikums par kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu”. Izskatot pieteikumu, Komisija
secina, ka tas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Jēkabpils pilsētas domes nolikumu “Nolikums par
kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu” (apstiprināts ar 24.05.2018. Jēkabpils pilsētas domes lēmumu
Nr.231), pieteikumu (kultūrvēsturisko objektu saglabāšanas) vērtēšanas komisijas 06.06.2018. lēmumu
(protokols Nr.1, 1.§) un Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu
komitejas 07.06.2018. lēmumu (protokols Nr.11, 9.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.1. Piešķirt 10 000,00 euro (desmit tūkstoši euro, 00 centi) Latvijas Pareizticīgās baznīcas
Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosterim uzsākto dievnama un tā apkārtnes atjaunošanas darbu
turpināšanai.
1.2. Lēmuma 1.1.apakšpunktā minēto summu pārskaitīt Latvijas Pareizticīgās baznīcas
Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosterim (reģistrācijas Nr.90000429742, Brīvības iela 202, Jēkabpils,
LV–5201) uz kontu Nr.LV72RIKO0002013183757;
1.3. Apmaksu veikt no Jēkabpils pilsētas domes 2018.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem
(budžeta klasifikācijas kods 08.400.01, ekonomiskās klasifikācijas kods 3263);
1.4. Noslēgt līgumu ar Latvijas Pareizticīgās baznīcas Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosteri
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(līgums 1.pielikumā);
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 galvenajai grāmatvedei.
2.
Adresāts: Jēkabpils Romas katoļu draudze, reģistrācijas Nr.90001097437, Brīvības iela 105, Jēkabpils,
LV–5201
Iesniedzējs: Jēkabpils Romas katoļu draudzes prāvests Viktors Siļčonoks
Iesniedzēja prasījums: V.Siļčonoka 04.06.2018. pieteikums (reģistrēts Jēkabpils pilsētas pašvaldībā
05.06.2018. ar Nr.5.2.3/1762
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 05.06.2016. saņemts Jēkabpils Romas katoļu draudzes pieteikums
konkursam “Kultūrvēsturisko objektu saglabāšana”.
Jēkabpils Romas katoļu draudze lūdz sniegt finansiālu atbalstu Baznīcas ieejas fasādes un torņa
vienkāršotam fasādes atjaunošanas projektam 10 000,00 euro (desmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā,
kas nepārsniedz 30% no projekta kopējām izmaksām 2018.gadā. Projekta kopējā tāme ir 33 266,98
euro. Objekts, kuram lūdz atbalstu, ir iekļauts Jēkabpils pilsētas domes 04.03.2010. saistošo noteikumu
Nr.6 “Jēkabpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 4.pielikuma “Aizsargājamo
kultūras pieminekļu saraksts” sarakstā.
Pieteikums izskatīts un izvērtēts Pieteikumu (kultūrvēsturisko objektu saglabāšanas)
vērtēšanas komisijā (turpmāk – Komisija) atbilstoši Jēkabpils pilsētas domes 24.05.2018.
apstiprinātajam nolikumam “Nolikums par kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu”. Izskatot pieteikumu,
Komisija secina, ka tas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Jēkabpils pilsētas domes nolikuma “Nolikums par kultūrvēsturisko
objektu saglabāšanu” (apstiprināts ar 24.05.2018. Jēkabpils pilsētas domes lēmumu Nr.231),
pieteikumu (kultūrvēsturisko objektu saglabāšanas) vērtēšanas komisijas 06.06.2018. lēmumu
(protokols Nr.1, 2.§) un Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu
komitejas 07.06.2018. lēmumu (protokols Nr.11, 9.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
2.1. Piešķirt 10 000,00 euro (desmit tūkstoši euro, 00 centi) Jēkabpils Romas katoļu draudzei
ieejas fasādes un torņa vienkāršotam fasādes atjaunošanas projektam;
2.2. Lēmuma 2.1.apakšpunktā minēto summu pārskaitīt Jēkabpils Romas katoļu draudzei
(reģistrācijas Nr.90001097437, Brīvības iela 105, Jēkabpils, LV–5201) uz kontu
Nr.LV22PARX0012710000001;
2.3. Apmaksu veikt no Jēkabpils pilsētas domes 2018.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem
(budžeta klasifikācijas kods 08.400.01, ekonomiskās klasifikācijas kods 3263);
2.4. Noslēgt līgumu ar Jēkabpils Romas katoļu draudzi (līgums 2.pielikumā);
2.5. 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);
2.6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības galvenajai grāmatvedei.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Reine 6520
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R.Ragainis

1.pielikums
pie Jēkabpils pilsētas domes
21.06.2018. lēmuma Nr.259
(protokols Nr.15, 4.§)
LĪGUMS
Jēkabpilī, 2018.gada __.jūnijs
Jēkabpils pilsētas pašvaldība, PVN Reģistrācijas Nr.90000024205, adrese Brīvības iela 120,
Jēkabpilī, tās domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos Andra Rutko personā,
turpmāk tekstā – MAKSĀTĀJS, no vienas puses un
Latvijas Pareizticīgās baznīcas Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosteris, reģistrācijas
Nr.90000429742, Brīvības iela 202, Jēkabpils, LV–5201, Maxim Kirillov personā, turpmāk tekstā
saukts – SAŅĒMĒJS, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā saukti arī Puses, ņemot vērā, ka
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 5.punktu punktu Maksātājam ir autonomā
funkcija rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu (atbalsts kultūras
pieminekļu saglabāšanai), pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas domes 24.05.2018. lēmumu Nr.231 “Par
nolikuma apstiprināšanu” un Jēkabpils pilsētas domes 21.06.2018. lēmumu Nr.259 “Par finansiālu
atbalstu kultūrvēsturiskā objekta saglabāšanai”, noslēdz Līgumu par sekojošo:
1.
MAKSĀTĀJS pārskaita SAŅĒMĒJAM 10 000,00 euro (desmit tūkstoši euro, 00 centi)
ar mērķi – projekta realizācijai. Finansējums ir paredzēts 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.3 „Par Jēkabpils pilsētas budžetu 2018.gadam” (budžeta klasifikācijas kods: 08.400.01,
ekonomiskās klasifikācijas kods: 3263).
2.
MAKSĀTĀJS Līguma 1.punktā minēto summu izmaksā pārskaitot uz SAŅĒMĒJA
kontu AS Luminor banka, konts Nr. Nr.LV72RIKO0002013183757 desmit dienu laikā pēc līguma
parakstīšanas.
3.
SAŅĒMĒJS apņemas izlietot saņemtos līdzekļus saskaņā ar piešķirtajiem un līgumā
norādītajiem mērķiem.
4.
SAŅĒMĒJS MAKSĀTĀJAM sniedz atskaiti par piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu
norādītajiem mērķiem (līguma pielikums), pievienojot attaisnojošo dokumentu kopijas. Atskaite
iesniedzama ne vēlāk kā līdz 2018.gada __._____________. SAŅĒMĒJS neizlietoto finansējuma daļu
pārskaita uz līgumā norādīto kontu MAKSĀTĀJAM. Finansējums 10 dienu laikā pēc pieprasījuma
tiek atmaksāts, ja SAŅĒMĒJS izlieto finansējumu neatbilstoši Līgumam.
5.
SAŅĒMĒJS saglabā attaisnojuma dokumentus par piešķirtā finansējuma izlietošanu
atbilstoši normatīvo aktu prasībām un uzrāda tos pēc MAKSĀTĀJA vai kontrolējošo iestāžu
pieprasījuma.
6.
MAKSĀTĀJAM netiek pielietotas soda sankcijas. SAŅĒMĒJS maksā līgumsodu 5%
apmērā no finansējuma summas, gadījumā, ja finansējums tiek izlietots pretēji līguma mērķiem
7.
Līgums ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildīšanai. MAKSĀTĀJS var vienpusēji
pārtraukt līgumu, par to rakstiski informējot SAŅĒMĒJU.
8.
Līgums sastādīts un parakstīts 2 eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai pusei.
Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
9.
Pušu paraksti
MAKSĀTĀJS:
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
PVN Reģistrācijas Nr.90000024205
Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV–5201
AS SEB banka

SAŅĒMĒJS:
Latvijas Pareizticīgās baznīcas Jēkabpils Svētā
Gara vīriešu klosteris
Reģistrācijas Nr.90000429742
Brīvības iela 202, Jēkabpils, LV–5201
AS Luminor banka
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Konta Nr.LV87UNLA0009013130793

Konta Nr.LV72RIKO0002013183757

________________________/A.Rutko/

_____________________________/M.Kirillov/

ATSKAITE
PAR PIEŠĶIRTĀ FINANSĒJUMA IZLIETOŠANU
Sastādīta 2 eksemplāros,
no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Finansējuma saņēmēja, otrs Jēkabpils pilsētas pašvaldības
grāmatvedībā.
Saskaņā ar
LĪGUMU Nr. ____________________ __________________________________
(finansējuma saņēmēja nosaukums)
1. Jēkabpils pilsētas pašvaldības (JPP) piešķirtie finanšu līdzekļi __________________euro ir izlietoti
sekojoši:
Nr. Datu
Izmaksu apliecinošā dokumenta
Summa
Par ko maksāts
p. ms
nosaukums (maksājuma uzdevuma nr.,
(euro)
k.
kases izdevumu ordera Nr., ja izmaksa
veikta avansā - avansa norēķina Nr.)
1.
2.

Pavisam kopā: _____ euro

(________________________________________________)
(summa vārdiem)

Apstiprinu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārskaitītie līdzekļi izlietoti atbilstoši likumdošanai un
finansējuma līgumā paredzētajiem mērķiem. Finanšu dokumentācija tiks saglabāta –
___________________________________________________________________________
(finansējuma saņēmēja nosaukums)
___________________________________________________________________________
(adrese, tālrunis )
5 gadus no šīs atskaites iesniegšanas Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.
________________________________________
(finansējuma saņēmēja galvenā grāmatveža paraksts)

_______________________
(vārds, uzvārds)

_______________________________________
(finansējuma saņēmēja paraksts)

______________
(vārds, uzvārds)

____.____.________
(datums)

________________________
(vieta)
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z.v.

2.pielikums
pie Jēkabpils pilsētas domes
21.06.2018. lēmuma Nr.259
(protokols Nr.15, 4.§)
LĪGUMS
Jēkabpilī, 2018.gada __.jūnijs
Jēkabpils pilsētas pašvaldība, PVN Reģistrācijas Nr.90000024205, adrese Brīvības iela 120,
Jēkabpilī, tās domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos Andra Rutko personā,
turpmāk tekstā – MAKSĀTĀJS, no vienas puses un
Jēkabpils Romas katoļu draudze, reģistrācijas Nr.90001097437, juridiskā adrese Brīvības
iela 105, Jēkabpils, LV–5201, Viktora Siļčonoka personā, turpmāk tekstā saukts – SAŅĒMĒJS, no
otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā saukti arī Puses, ņemot vērā, ka saskaņā ar likumu “Par
pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 5.punktu punktu Maksātājam ir autonomā funkcija rūpēties par
kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu (atbalsts kultūras pieminekļu
saglabāšanai), pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas domes 24.05.2018. lēmumu Nr.231 “Par nolikuma
apstiprināšanu” un Jēkabpils pilsētas domes 21.06.2018. lēmumu Nr.259 “Par finansiālu atbalstu
kultūrvēsturiskā objekta saglabāšanai”, noslēdz Līgumu par sekojošo:
1. MAKSĀTĀJS pārskaita SAŅĒMĒJAM 10 000,00 euro (desmit tūkstoši euro, 00 centi)
ar mērķi – projekta Jēkabpils Romas katoļu baznīcas ieejas fasādes un torņa vienkāršotam fasādes
atjaunošanas realizācijai. Finansējums ir paredzēts 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Jēkabpils pilsētas budžetu 2018.gadam” (budžeta klasifikācijas kods: 08.400.01, ekonomiskās
klasifikācijas kods: 3263).
2. MAKSĀTĀJS Līguma 1.punktā minēto summu izmaksā pārskaitot uz SAŅĒMĒJA
kontu AS Citadele banka, konts Nr.LV22PARX0012710000001 desmit dienu laikā pēc līguma
parakstīšanas.
3. SAŅĒMĒJS apņemas izlietot saņemtos līdzekļus saskaņā ar piešķirtajiem un līgumā
norādītajiem mērķiem.
4. SAŅĒMĒJS MAKSĀTĀJAM sniedz atskaiti par piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu
norādītajiem mērķiem (līguma pielikums), pievienojot attaisnojošo dokumentu kopijas. Atskaite
iesniedzama ne vēlāk kā līdz 2018.gada __._____________. SAŅĒMĒJS neizlietoto finansējuma daļu
pārskaita uz līgumā norādīto kontu MAKSĀTĀJAM. Finansējums 10 dienu laikā pēc pieprasījuma
tiek atmaksāts, ja SAŅĒMĒJS izlieto finansējumu neatbilstoši Līgumam.
5. SAŅĒMĒJS saglabā attaisnojuma dokumentus par piešķirtā finansējuma izlietošanu
atbilstoši normatīvo aktu prasībām un uzrāda tos pēc MAKSĀTĀJA vai kontrolējošo iestāžu
pieprasījuma.
6. MAKSĀTĀJAM netiek pielietotas soda sankcijas. SAŅĒMĒJS maksā līgumsodu 5%
apmērā no finansējuma summas, gadījumā, ja finansējums tiek izlietots pretēji līguma mērķiem
7. Līgums ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildīšanai. MAKSĀTĀJS var vienpusēji
pārtraukt līgumu, par to rakstiski informējot SAŅĒMĒJU.
8. Līgums sastādīts un parakstīts 2 eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai pusei.
Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
9. Pušu paraksti
10.
MAKSĀTĀJS:
SAŅĒMĒJS:
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils Romas katoļu draudze
PVN Reģistrācijas Nr.90000024205
Reģistrācijas Nr. 90001097437
Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV–5201
Brīvības iela 105, Jēkabpils, LV–5201
AS SEB banka
AS Citadele banka
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Konta Nr.LV87UNLA0009013130793

Konta Nr.LV22PARX0012710000001

________________________/A.Rutko/

_____________________________/V.Siļčonoks/

ATSKAITE
PAR PIEŠĶIRTĀ FINANSĒJUMA IZLIETOŠANU
Sastādīta 2 eksemplāros,
no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Finansējuma saņēmēja, otrs Jēkabpils pilsētas pašvaldības
grāmatvedībā.
Saskaņā ar
LĪGUMU Nr. ____________________ __________________________________
(finansējuma saņēmēja nosaukums)
1. Jēkabpils pilsētas pašvaldības (JPP) piešķirtie finanšu līdzekļi __________________euro ir izlietoti
sekojoši:
Nr. Datu
Izmaksu apliecinošā dokumenta
Summa
Par ko maksāts
p. ms
nosaukums (maksājuma uzdevuma nr.,
(euro)
k.
kases izdevumu ordera Nr., ja izmaksa
veikta avansā - avansa norēķina Nr.)
1.
2.

Pavisam kopā: _____ euro

(________________________________________________)
(summa vārdiem)

Apstiprinu, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārskaitītie līdzekļi izlietoti atbilstoši likumdošanai un
finansējuma līgumā paredzētajiem mērķiem. Finanšu dokumentācija tiks saglabāta –
____________________________________________________________________________
(finansējuma saņēmēja nosaukums)
____________________________________________________________________________
(adrese, tālrunis)
5 gadus no šīs atskaites iesniegšanas Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.
________________________________________
(finansējuma saņēmēja galvenā grāmatveža paraksts)

_______________________
(vārds, uzvārds)

_______________________________________
(finansējuma saņēmēja paraksts)

______________
(vārds, uzvārds)

____.____.________
(datums)

________________________
(vieta)
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LĒMUMS
Jēkabpilī
21.06.2018. (protokols Nr.15, 5.§)

Nr.260

Par nekustamā īpašuma apbūves tiesību izsoli Rīgas iela 249, Jēkabpilī
Nekustamais īpašums – kadastra numurs 56010013486 Rīgas iela 249, Jēkabpilī, sastāv no
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 56010013486, 7913 m2 platībā, reģistrēta Jēkabpils pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000208750.
Zemesgabala lietošanas mērķis visa tā platībā 0801 – komercdarbības objektu apbūve,
kadastrālā vērtība 28146.00 euro.
Atbilstoši Jēkabpils pilsētas Teritorijas plānojumam zeme vienības plānotā (atļautā)
izmantošana – darījumu iestāžu apbūves teritorija ar autoservisu un DUS.
2018.gada 19.aprīļa Jēkabpils pilsētas Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdē tika
pieņemts lēmums Nr.8, 3.§ – zemes gabalam Rīgas ielā 249, Jēkabpilī rīkot izsoli par apbūves
tiesībām.
Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs Ivars Šapkins veicis nekustamā īpašuma Rīgas ielā
249, Jēkabpilī, tirgus apbūves tiesību nomas maksas noteikšanu un noteicis apbūves tiesību nomas
maksu 0,44 euro par kvadrātmetru mēnesī, neapbūvētam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu
56010013486, platībā 7913 m2 , kas gadā ir 3500,00 euro (bez PVN).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
22.panta otro daļu, Civillikuma trešo A nodaļu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas
07.06.2018 (protokols Nr.11, 4.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Piešķirt apbūves tiesību Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošajam zemes gabalam ar
kopējo platību 7913,00 m2, kadastra apzīmējums 56010013486, Rīgas iela 249, Jēkabpilī, uz 30
(trīsdesmit) gadiem, rīkojot apbūves tiesības izsoli.
2. Apstiprināt izsoles sākumcenu 3500,00 euro (trīs tūkstoši pieci simti eiro) gadā.
3. Apstiprināt izsoles noteikumus.
4. Izsoli, pamatojoties uz izsoles noteikumiem, veikt izsoles komisijai šādā sastāvā::
4.1. priekšsēdētāja: Santa Lazare – Pašvaldības īpašuma nodaļas vadītāja,
4.2. locekļi:
4.2.1. Regīna Mālniece – nekustamā īpašuma speciāliste,
4.2.2. Daina Akmene – nekustamā īpašuma speciāliste.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Izsoles noteikumi uz 10 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Akmene 65207410

13

R.Ragainis

Pielikums
Jēkabpils pilsētas domes
21.06.2018. lēmumam Nr.260
(protokols Nr.15, 5.§)
IZSOLES NOTEIKUMI
zemes vienības Rīgas iela 249, Jēkabpilī
kadastra apzīmējums 56010013486,
apbūves tiesībai
I. Vispārīgie jautājumi
1.1.
Noteikumi nosaka zemes gabala apbūves tiesības izsoles (turpmāk - izsole) kārtību,
objektu, nosacījumus pretendentiem, pretendentu vērtēšanu un izsoles uzvarētāja noteikšanas kārtību.
1.2.
Izsoles mērķis ir noteikt izsoles objekta ieguvēju, jeb apbūves tiesīgo kurš piedāvā
finansiāli izdevīgāko piedāvājumu apbūves tiesības nodibināšanai, kas saistīta ar apbūves tiesības
izmantošanu.
1.3.
Izsoli rīko ar Jēkabpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) lēmumu izveidota izsoles
komisija (turpmāk - komisija), ievērojot šos izsoles noteikumus (turpmāk - Noteikumi). Komisija
atbild par izsoles norisi un ar to saistīto lēmumu pieņemšanu.

Izsoles publicitāte tiek nodrošināta, izvietojot paziņojumu Domes mājas lapā
www.jekabpils.lv un Domes ēkā, Brīvības iela 120, Jēkabpilī.
1.4.

1.5.
Par pretendentu var kļūt jebkura maksātspējīga juridiskā persona vai jebkura
rīcībspējīga fiziskā persona.
1.6.

Iesniedzot pieteikumu, pretendentam jābūt iemaksātai:

1.6.1.

dalības maksai - 100 EUR (viens simts eiro) apmērā;

1.6.2.

drošības naudai - 500 EUR (pieci simti eiro) apmērā.

Dalības maksa un drošības nauda ieskaitāma Domes kontā:
A/S “SEB banka” kods UNLALV2X, LV87UNLA0009013130793, ar atzīmi:
- izsoles dalības maksa 100 EUR (viens simts eiro) apmērā;
-

izsoles drošības nauda 500 EUR (pieci simti eiro) apmērā.

1.7.
Dalības maksa izsoles dalībniekiem netiek atgriezta. Izsoles dalībnieki, kuri nav
nosolījuši izsoles objektu vai izslēgti kandidātu atlasē, iesniedz Jēkabpils pilsētas domei iesniegumu
par drošības naudas atmaksāšanu. Drošības nauda tiek atmaksāta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
iesnieguma saņemšanas.
1.8.
Pretendents, kurš atbilst šo Noteikumu prasībām un piedāvā augstāko maksu par
apbūves tiesību tiek atzīts par izsoles uzvarētāju un iegūst zemes gabala apbūves tiesību uz 30
(trīsdesmit) gadiem no apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā brīža.
1.9.
Izsole notiek atklātā mutvārdu izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles solis tiek noteikts 100
EUR (viens simti eiro) apmērā. Papildus nosolītai maksai par apbūves tiesību gadā, apbūves tiesīgais
maksā likumos noteiktos nodokļus (tai skaitā nekustamā īpašuma nodokli un pievienotās vērtības
nodokli).
1.10. Ja solītājs, kurš ir nosolījis visaugstāko maksu un noteikts par uzvarētāju izsolē,
nenoslēdz apbūves tiesības līgumu Noteikumos noteiktajā termiņā, drošības nauda tam netiek
atmaksāta.
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II. Izsoles objekts

Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošās zemes vienība ar kopējo platību 7913 m2,
kadastra apzīmējums 56010013486, Rīgas ielā 249, Jēkabpilī (1.pielikums - Zemesgabala izvietojuma
shēma).
2.1.

Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam zemes vienības,
kadastra apzīmējums 56010013486, Rīgas iela 249, Jēkabpilī, plānotā (atļautā) izmantošana noteikta –
darījumu iestāžu apbūves teritorija ar autoservisu un DUS.
2.2.

2.3.

Apbūves tiesības mērķis – komercdarbības objektu būvniecība.

Apbūves tiesība ir spēkā tikai pēc apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā, tā
izbeidzas pati no sevis līdz ar zemesgrāmatā reģistrētā apbūves tiesības termiņa notecējumu (atbilstoši
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem).
2.4.

2.5.
Būvniecība jāveic būvniecības regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un objektu
jānodod ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā. Ja 3(trīs) gadu laikā netiek uzsākta
būvniecība, zemes īpašniekam ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt līgumu.
2.6.
Apbūves tiesīgajam par saviem līdzekļiem nepieciešams Zemesgabalu labiekārtot un
uzturēt kārtībā, kā arī uzturēt kārtībā tam piegulošo teritoriju.
2.7.
Zemesgabalā jānodrošina visu esošo inženiertehniskās apgādes tīklu saglabāšanu, kā
arī jānodrošina ekspluatācijas dienestu darbiniekiem iespēju brīvi piekļūt inženiertehniskās apgādes
tīkliem.
2.8.
Zemesgabala izmantošanā un apbūvē ir jāievēro Zemesgabala plānā noteiktie
apgrūtinājumi saskaņā ar Aizsargjoslu likumā noteikto un jaunbūvējamā objekta aizsargjosla nedrīkst
pārsniegt apbūvējamā Zemesgabala robežas.
2.9.
Zemesgabala apbūves tiesības izsoles sākumcena gadā ir 3 500 EUR (trīs tūkstoši
pieci simti eiro), turpmāk - maksa par apbūves tiesību. Pievienotās vērtības nodoklis jāmaksā
papildus atbilstoši Pievienotas vērtības nodokļa likumam.

III. Izsoles dalībnieki
3.1.
Par izsoles dalībnieku var kļūt juridiskā vai fiziskā persona, kura pilnībā atbilst šo
Noteikumu nosacījumiem.
3.2.

Par izsoles dalībnieku nevar būt persona:

3.2.1.

kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un/vai valsts budžetā;

3.2.2.

kura neatbilst šo Noteikumu prasībām.
IV. Pieteikuma noformēšanas kārtība

Pieteikumu kopā ar 5.1. un 5.2.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz rakstveidā.
Pieteikumam kopā ar pievienotajiem dokumentiem jābūt cauršūtam, sanumurētam un noformētam
atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība” 60.punktam. Ja pievieno dokumenta kopiju, tai jābūt apliecinātai normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
4.1.

4.2.

Pieteikumu paraksta izsoles pretendents vai tā pilnvarotā persona.

Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir svešvalodā, tam pievieno notariāli
apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Visiem iesniegtajiem dokumentiem, lai tiem būtu juridisks
spēks, jābūt noformētiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
4.3.
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Komisija nodrošina dalībnieku reģistrāciju. Ja pretendents nav iesniedzis visus pieprasītos
dokumentus, tas netiek reģistrēts izsolei.
4.4.
4.5.

Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekiem netiek atgriezti.

Ja pieteikums nav noformēts atbilstoši šajos Noteikumos un normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām, to nereģistrē un atgriež atpakaļ pretendentam.
4.6.
V.

Pieteikuma reģistrācija un iesniedzamie dokumenti

Izsoles pretendents (juridiska persona) reģistrējoties dalībai izsolē, iesniedz izsoles pieteikumu
un pievieno tam:
5.1.

5.1.1.

dalības naudas un drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu;

Uzņēmuma reģistra aktuālu izziņu, kas ietver ziņas par attiecīgās personas amatpersonu
paraksta tiesībām;
5.1.2.

pilnvaru pārstāvībai izsolē, ja personu pārstāv persona, kuras pārstāvības tiesības nav
reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.
5.1.3.

Izsoles pretendents (fiziska persona) reģistrējoties dalībai izsolē, iesniedz izsoles
pieteikumu un pievieno tam:
5.2.

5.2.1.

dalības naudas un drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu;

5.2.2.

personu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

5.2.3.

notariāli apliecinātu pilnvaru pārstāvībai izsolē, ja personu pārstāv cita persona.

5.3.

Izsoles dienu un laiku nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs.

5.4.

Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:

5.4.1.

vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;

5.4.2.

nav iesniegti visi šajos Noteikumos minētie nepieciešamie dokumenti.

Izsoles pretendenti uz Zemesgabala apbūves tiesības izsoli var reģistrēties Domē, Brīvības ielā
120, Jēkabpilī , Vienas pieturas aģentūrā paziņojumā par Zemesgabala apbūves tiesības izsoli, kas
publicēts Domes mājas lapā www.jekabpils.lv, noteiktajā termiņā.
5.5.

VI. Kandidātu atlase
6.1.

Komisija izslēdz pretendentu no dalības izsolē, ja:

pretendentam ir maksājumu parādi pašvaldības budžetā, VID administrēto nodokļu (nodevu)
parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz
150 eiro ;
6.1.1.

6.1.2.

pretendents nav iesniedzis visus šo Noteikumu 5.1. un 5.2.punktā noteiktos dokumentus;

6.1.3.

pretendents sniedzis nepatiesas ziņas.

6.2.

Pretendents, kas tiek izslēgts kandidātu atlases daļā, netiek pielaists pie izsoles.

Izsoles norise
7.1.
Izsolē piedalās tikai tie izsoles pretendenti, kuri ir izpildījuši izsoles priekšnoteikumus. Izsoles
rezultāti tiek publiski paziņoti uzreiz pēc solīšanas pabeigšanas.
VII.

16

Pirms izsoles notiek dalībnieku vai to pilnvaroto personu reģistrācija, uzrādot personu
apliecinošu dokumentu. Pilnvarotās personas papildus uzrāda pilnvaru. Izsoles dalībnieks (pilnvarotais
pārstāvis) paraksta rakstveida apliecinājumu par piekrišanu izsoles Noteikumiem.
7.2.

Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt personu apliecinošu
dokumentu (pilnvarotā persona arī pilnvaru), tiek uzskatīts, ka izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli.
Izsoles dalībniekiem tiek izsniegta kartīte ar numuru atbilstoši iesniegto piedāvājumu
reģistrācijas datiem.
7.3.
Izsoli vada un kārtību izsoles laikā nodrošina izsoles vadītājs (izsoles komisijas
priekšsēdētājs).
Izsoles vadītājs (izsoles komisijas priekšsēdētājs) paziņo par izsoles atklāšanu un īsi paskaidro
izsoles Noteikumus, atbild uz pretendentu jautājumiem, ja tādi ir.
7.4.

Gadījumā, ja kāds no pretendentiem nav ieradies (nokavējis) uz izsoli paziņojumā norādītā
laikā, izsoles vadītājam (izsoles komisijas priekšsēdētājam) ir tiesības pārcelt izsoles sākumu par 15
minūtēm vēlāk. Atkārtota izsoles sākuma pārcelšana netiek paredzēta, līdz ar to uzskatāms, ka
pretendents uz izsoli nav ieradies. Neierašanās gadījumā, samaksātā drošības nauda tiek atgriezta.
Dalības nauda netiek atgriezta.
7.5.

Uzsākot izsoli, izsoles vadītājs (izsoles komisijas priekšsēdētājs) paziņo maksas par apbūves
tiesību sākumcenu gadā, kā arī nosauc izsoles soli.
7.6.

Ja uz Zemesgabala apbūves tiesību pretendē tikai viens izsoles dalībnieks, apbūves tiesību
iegūst šis vienīgais izsoles dalībnieks par summu, ko veido Zemesgabala apbūves tiesības sākumcena,
kas pārsolīta par vienu izsoles soli.
7.7.

7.8.

Solītāji solīšanas procesā paceļ reģistrācijas kartīti. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles

solim.
Izsoles laikā izsoles vadītājs (izsoles komisijas priekšsēdētājs) nosauc piedāvāto maksu par
apbūves tiesību. Ja neviens no solītājiem nepiedāvā augstāku maksu par apbūves tiesību, izsoles
vadītājs atkārto pēdējo nosolīto augstāko maksu par apbūves tiesību un fiksē to ar āmura piesitienu trīs
reizes. Piedalīties solīšanā var līdz āmura trešajam piesitienam.
7.9.

Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu maksu par apbūves tiesību un neviens to nepārsola, tad
priekšroka dodama solītājam, kas pieteikumu iesniedzis agrāk.
7.10.
7.11.

Izsolei pilnvaroto pārstāvju darbības izsolē ir saistošas izsoles dalībniekiem.

Katrs solītājs ar parakstu apstiprina savu pēdējo solīto maksu par apbūves tiesību. Ja tas netiek
izdarīts, viņš tiek izslēgts no izsoles dalībnieku saraksta.
7.12.
7.13.

Izsoles vadītājs (izsoles komisijas priekšsēdētājs) paziņo izsoles rezultātus.

7.14.

Komisija iesniedz izsoles rezultātus Domes priekšsēdētājam apstiprināšanai.

VIII.
8.1.

Nenotikusi izsole
Izsole var tikt uzskatīta par nenotikušu:

ja nav iesniegts neviens pieteikums vai uz izsoli 15 minūšu laikā pēc izsoles sākuma nav
ieradies neviens izsoles dalībnieks;
8.1.1.

ja neviens no izsoles uzvarētājiem nenoslēdz zemesgabala apbūves tiesību līgumu noteiktajā
termiņā;
8.1.2.
8.1.3.

ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās izsolē vai ja izsolē starp
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dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi izsoles rezultātus vai tās gaitu;
8.1.4.

ja tiek konstatēts, ka apbūves tiesību iegūst persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē.

Sūdzības par izsoles komisijas darbībām
9.1.
Pretendenti var iesniegt sūdzības par izsoles komisijas darbu Domes priekšsēdētājam ne vēlāk
kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsoles. Ja sūdzība iesniegta pēc noteiktā termiņa, tā netiek izskatīta.
IX.

9.2.

Izskatot sūdzību, Domes priekšsēdētājs pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

9.2.1.

atstāt komisijas lēmumu spēkā;

9.2.2.

atcelt komisijas lēmumu, izdodot rīkojumu par jaunas izsoles rīkošanu.

9.3.

Domes priekšsēdētāja lēmums tiek paziņots visiem izsoles dalībniekiem.

X. Apbūves tiesības līguma noslēgšana
10.1.
Izsoles uzvarētājam, kurš ir nosolījis visaugstāko gada maksu par Zemesgabala apbūves
tiesību, ne vēlāk kā 3 (triju) mēnešu laikā pēc apstrīdēšanas termiņa beigām ir jānoslēdz Zemesgabala
apbūves tiesības līgums (2.pielikums),
Gadījumā, ja sūdzība ir iesniegta un ir noraidīta - Zemesgabala apbūves tiesības līgums ir
jānoslēdz triju mēnešu laikā pēc Domes priekšsēdētāja lēmuma pieņemšanas. Pēc līguma noslēgšanas,
apbūves tiesīgajam viena mēneša laikā apbūves tiesības līgums jāreģistrē Zemesgrāmatā.
10.2.

Gadījumā, ja Zemesgabala apbūves tiesības līgums netiek noslēgts Noteikumu 10.1.punktā
noteiktajā termiņā, apbūves tiesību tiek piedāvāts iegūt izsoles dalībniekam, kurš ir piedāvājis nākamo
augstāko maksu par apbūves tiesību pirms visaugstākās nosolītās maksas par apbūves tiesību.
Zemesgabala apbūves tiesības līgums ar nākamo izsoles dalībnieku ir slēdzams par viņa pēdējo izsolē
piedāvāto maksu par apbūves tiesību ne vēlāk kā 3 (triju) mēnešu laikā pēc piedāvājuma saņemšanas.
10.3.

Pielikumā:
1.pielikums - Zemesgabala izvietojuma shēma;
2.pielikums - Apbūves tiesības līguma projekts.
Domes priekšsēdētājs

R. Ragainis
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Apbūves tiesību līguma projekts
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56010013486
Rīgas iela 249, Jēkabpilī
Jēkabpilī

2018.gada _________

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205, juridiskā adrese Brīvības iela 120,
Jēkabpils, LV – 5201, kuras vārdā saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un Jēkabpils pilsētas pašvaldības
nolikumu rīkojas priekšsēdētāja vietnieks ___________ jautājumos ______________, (turpmāk tekstā –
Iznomātājs), no vienas puses, un
________________________________________________________________________ (turpmāk APBŪVES TIESĪGAIS), no otras puses, abas kopā sauktas PUSES,
pamatojoties uz 20 .gada . ____________________ zemes apbūves tiesības izsoles protokolu Nr 00 un
Jēkabpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) apbūves tiesības izsoles noteikumiem, kuri apstiprināti ar Domes
2018gada 21.jūnija lēmumu Nr. 260 noslēdz savā starpā
šāda satura apbūves
tiesības
līgumu (turpmāk - Līgums):
I. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.
ZEMES ĪPAŠNIEKS piešķir un APBŪVES TIESĪGAIS pieņem Jēkabpils pilsētas pašvaldības
īpašumā esošo zemes vienību ar kopējo platību 7913 m2, kadastra apzīmējums 56010013486, Rīgas iela 249,
Jēkabpilī (turpmāk - Zemesgabals) apbūves tiesību būvēt un lietot uz Zemesgabala nedzīvojamo ēku apbūves
tiesības spēkā esamības laikā. Apbūves tiesība tiek piešķirta par maksu, turpmāk - maksa par apbūves tiesību.
1.2.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašuma tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010013486
Rīgas ielā 249, Jēkabpilī, reģistrētas Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000208750.
1.3.
APBŪVES TIESĪGAJAM ir zināms Zemesgabala faktiskais stāvoklis dabā un APBŪVES TIESĪGAIS
apņemas turpmāk necelt šajā sakarā pretenzijas attiecībā pret ZEMES ĪPAŠNIEKU.
1.4.
APBŪVES TIESĪGAIS Zemesgabalu pieņem ar nodošanas un pieņemšanas aktu, kuru PUSES paraksta
3 (triju) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas un tas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.5.

Līguma slēgšanas brīdī Zemesgabals nav apbūvēts.

1.6.

Zemesgabala lietošanas mērķis – darījumu iestāžu būvniecība.

1.7.
Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Zemesgabala zemes robežu plāns. Zemesgabala izvietojuma robežas
APBŪVES TIESĪGAJAM dabā ierādītas un zināmas.
II.

III.

LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
Līgums stājas spēkā ar tā reģistrēšanas Zemesgrāmatā brīdi un ir spēkā 30 (trīsdesmit) gadus.
ZEMES ĪPAŠNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1.
ZEMES ĪPAŠNIEKAM ir pienākums atļaut APBŪVES TIESĪGAJAM lietot apbūvei nodoto
Zemesgabalu, ciktāl tas nepieciešams apbūves tiesības izlietošanai.
3.2.
ZEMES ĪPAŠNIEKS apņemas nepasliktināt APBŪVES TIESĪGAJAM Zemesgabala lietošanas
tiesības.
3.3.

ZEMES ĪPAŠNIEKAM ir tiesības:

3.3.1.

kontrolēt, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma nosacījumiem;

3.3.2. rakstiski nosūtot APBŪVES TIESĪGAJAM paziņojumu, vienpusēji mainīt maksu par apbūves tiesību
bez grozījumu izdarīšanas Līgumā, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par pašvaldības zemes nomas maksas
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aprēķināšanas kārtību un šādas ZEMES ĪPAŠNIEKA noteiktas izmaiņas ir saistošas APBŪVES TIESĪGAJAM
ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos;
3.3.3. prasīt APBŪVES TIESĪGAJAM nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto Līguma
nosacījumu pārkāpumu sekas un pēc apbūves tiesības izbeigšanās prasīt atlīdzināt visus radītos zaudējumus,
kurus APBŪVES TIESĪGAIS nodarījis lietojot apbūvei iznomāto Zemesgabalu;
3.3.4. vērst piedziņu pret APBŪVES TIESĪGO, ja maksājumi par apbūves tiesību tiek kavēti vairāk par 15
(piecpadsmit) dienām no maksājuma termiņa iestāšanās dienas.
3.4.
ZEMES ĪPAŠNIEKS neatlīdzina APBŪVES TIESĪGAJAM nekādus izdevumus par būvniecību un
Zemesgabalā veiktajiem ieguldījumiem.
IV.
APBŪVES TIESĪGĀ TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1.
APBŪVES TIESĪGAJAM Līguma darbības laikā ir tiesības netraucēti izmantot Zemesgabalu atbilstoši
Līguma noteiktajam mērķim, tai skaitā īstenot apbūves tiesību.
4.2.

APBŪVES TIESĪGAIS apņemas:

4.2.1.

ievērot šo Līgumu;

4.2.2.

lietot Zemesgabalu atbilstoši Līgumā noteiktajam mērķim;

4.2.3. būvniecību veikt saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un nodot objektu ekspluatācijā
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā;
4.2.4.

uzsākt būvniecību 3(trīs) gadu laikā no apbūves tiesības reģistrēšanas Zemesgrāmatā;

4.2.5. apbūves tiesību ierakstīt zemesgrāmatā (atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem) viena
mēneša laikā pēc nostiprinājuma lūguma parakstīšanas:
4.2.6.

segt ar apbūves tiesības ierakstīšanu Zemesgrāmatā saistītos izdevumus;

4.2.7. maksāt maksu par apbūves tiesību Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā. Papildus maksai par
apbūves tiesību maksāt nodokļus, kas šī Līguma darbības laikā paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos
aktos;
4.2.8. ievērot Zemesgrāmatā ierakstītus zemes lietošanas ierobežojumus un apgrūtinājumus, ja tādus nosaka
normatīvie akti vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas;
4.2.9.

nepieļaut darbību, kas pasliktina vai aizskar citu zemes lietotāju vai īpašnieku likumīgās intereses;

4.2.10. atlīdzināt kaitējumu, kas nodarīts citiem zemes lietotājiem, sabiedrībai vai dabai;
4.2.11. par saviem līdzekļiem labiekārtot Zemesgabalu un uzturēt to kārtībā, kā arī, uzturēt kārtībā tam
pieguļošo teritoriju, nepieprasot par to atlīdzību no ZEMES ĪPAŠNIEKA;
4.2.12. Zemesgabalā nodrošināt visu esošo inženiertehniskās apgādes tīklu saglabāšanu, kā arī nodrošināt
ekspluatācijas dienestu darbiniekiem iespēju brīvi piekļūt inženiertehniskās apgādes tīkliem.
4.2.13. veikt pieslēgšanos pie inženiertehniskās apgādes tīkliem par saviem līdzekļiem;
4.2.14. ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā rakstiski paziņot ZEMES ĪPAŠNIEKAM par izmaiņām
reģistrācijas vai personas datos (nosaukumā, adresē, bankas kontos, atbildīgo amatpersonu izmaiņā u.tml.). Ja
APBŪVES TIESĪGAIS paredzētajā termiņā nepaziņo minētos rekvizītus un amatpersonu maiņu, ZEMES
ĪPAŠNIEKS ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu;
4.2.15. Līgumam beidzoties, Zemesgabalu atstāt cik iespējams labā stāvoklī, kas atbilst sakārtotas vides
prasībām;
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4.2.16.
Līgumam beidzoties vai tā pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā trīs mēnešu laikā demontēt
uzbūvētās ēkas (būves) vai tās bez atlīdzības kļūst par ZEMES ĪPAŠNIEKA īpašumu.
4.3.
APBŪVES TIESĪGAJAM ir pienākums saņemt visas nepieciešamās atļaujas, licences un citus
saskaņojumus no kompetentām institūcijām, savas saimnieciskās darbības veikšanai apbūvei paredzētajā
Zemesgabalā, un patstāvīgi atbildēt par šo institūciju norādījumu ievērošanu.
4.4.

APBŪVES TIESĪGAIS nav tiesīgs apbūves tiesību atsavināt, kā arī apgrūtināt ar lietu tiesībām.

4.5.

APBŪVES TIESĪGAIS nav tiesīgs nodot Zemesgabalu trešajām personām.

V.
APBŪVES TIESĪBA
5.1.
Ar apbūves tiesības reģistrācijas brīdi Zemesgrāmatā APBŪVES TIESĪGAIS iegūst apbūves tiesību uz
Zemesgabalu.
5.2.
APBŪVES TIESĪGAJAM no apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un ir spēkā tikai pēc
apbūves tiesības ierakstīšanas Zemesgrāmatā.
5.3.
APBŪVES TIESĪGAJAM piešķirtās apbūves tiesības esamības laikā ir pienākums kā krietnam un
rūpīgam saimniekam rūpēties par apbūvei nodoto Zemesgabalu un atbildēt kā īpašniekam pret visām trešajām
personām.
5.4.
Piešķirto apbūves tiesību APBŪVES TIESĪGAIS realizē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem un būvi nodot ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.
5.5.
APBŪVES TIESĪGAIS būvniecību uzsāk 3(trīs) gadu laikā no apbūves tiesības reģistrēšanas
Zemesgrāmatā;
5.6.
Uz apbūves tiesības pamata uzceltā būve pēc apbūves tiesības izbeigšanās kļūst par Zemesgabala
būtisku daļu.
5.7.
Līguma termiņam beidzoties vai Līguma pirmstermiņa laušanas gadījumā, APBŪVES TIESĪGAJAM ir
pienākums par saviem līdzekļiem, nesaņemot nekādu izdevumu atlīdzību no ZEMES ĪPAŠNIEKA, nojaukt
visas viņam piederošās būves, atbrīvot Zemesgabalu un sakopt to atbilstoši sakārtotas vides prasībām.
5.8.
Ja APBŪVES TIESĪGAJS uzceltās būves nodot bez atlīdzības ZEMES ĪPAŠNIEKAM īpašumā,
vienlaicīgi jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti īpašumtiesību nostiprināšanai Zemesgrāmatā.
5.9.
ZEMES ĪPAŠNIEKS apņemas pēc APBŪVES TIESĪGĀ pieprasījuma veikt visas nepieciešamās
darbības un parakstīt visus nepieciešamos dokumentus, lai APBŪVES TIESĪGAIS normatīvajos aktos
noteiktajā kartībā varētu veikt būvniecību, lai attiecīgajos reģistros un valsts un pašvaldības iestādēs tiktu
veiktas atbilstošas izmaiņas sakarā ar būvniecību, kā arī saskaņot piekļuvi visām pieejamām komunikācijām.
5.10.
Pirms Zemesgrāmatā reģistrētā apbūves termiņa notecējuma apbūves tiesība izbeidzas saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
VI.
6.1.

MAKSĀJUMI
APBŪVES TIESĪGAIS maksā ZEMES ĪPAŠNIEKAM, saskaņā ar izsoles rezultātiem

maksu par apbūves tiesību ___________________________________ EUR
/
eiro
/
________________________________________________________ gadā.Pievienotāsvērtības
nodokļa
maksājumus APBŪVES TIESĪGAIS veic papildus, vienlaicīgi ar maksas par apbūves tiesību maksājumu.
APBŪVES TIESĪGAJAM maksājumi tiek aprēķināti ar dienu, kad parakstīts nodošanas - pieņemšanas akts.
Summa, ko APBŪVES TIESĪGAIS ik ceturksni ieskaita ZEMES ĪPAŠNIEKA norēķinu kontā ir
EUR
pievienotās vērtības nodokļa maksājumus veicot papildus un vienlaicīgi ar šo maksājumu. Ik ceturkšņa
maksājums tiek noapaļots līdz veselam centam uz augšu.
6.2.
APBŪVES TIESĪGAIS, papildus maksai par apbūves tiesību, par Zemesgabalu maksā nekustamā
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īpašuma nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, termiņiem un IZNOMĀTĀJĀ piestādītā
maksāšanas paziņojuma.
6.3.
Ja maksājumi tiek kavēti, APBŪVES TIESĪGAIS par katru kavējuma dienu maksā nokavējuma
procentu 0,1% apmērā no visas termiņā nesamaksātās summas. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo
APBŪVES TIESĪGO no Līguma saistību izpildes.
6.4.
Ja APBŪVES TIESĪGAJAM ir maksas par apbūves tiesību parāds, tad ZEMES ĪPAŠNIEKS kārtējo
maksājumu vispirms ieskaita nokavējuma procentu maksājumu dzēšanai un tikai pēc tam dzēš atlikušo maksas
par apbūves tiesību parādu.
6.5.
Maksa par apbūves tiesību APBŪVES TIESĪGAJAM ir jāsamaksā reizi ceturksnī ne vēlāk kā līdz 31
.janvārim par I ceturksni (no 1 .janvāra līdz 31 .martam), līdz 30.aprīlim par II ceturksni (no 1.aprīļa līdz
30.jūnijam), līdz 31.jūlijam par III ceturksni (no 1.jūlija līdz 30.septembrim), līdz 31.oktobrim par IV ceturksni
(no 1.oktobra līdz 31.decembrim).
6.6.

Maksu par apbūves tiesību ieskaita ZEMES ĪPAŠNIEKA norēķinu kontā:

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģ. Nr.90000024205, A/S SEB banka, Kods UNLALV2X, Konts
LV87UNLA0009013130793.Maksājuma mērķis: Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010013486,
Rīgas iela 249, Jēkabpilī (7913 m2) apbūves tiesību.
6.7.
Gadījumā, ja:
6.7.1. Līguma spēkā esamības laikā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem mainās pievienotās
vērtības nodokļa (PVN) likme, PUSES savstarpējos norēķinos piemēro jauno PVN likmi ar tās spēka stāšanās
datumu;
6.7.2. Līguma spēkā esamības laikā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek no jauna
ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība, maksas par apbūves
tiesību apmērs tiek koriģēts sākot ar dienu, kādā noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad
mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustama īpašuma kadastrālā vērtība.
6.8.
Maksājumi tiek uzskatīti par saņemtiem ar brīdi, kad tie ieskaitīti šī līguma 6.6.punktā norādītajā kontā.
APBŪVES TIESĪGAJAM ir jāveic maksa par apbūves tiesību 6.5.punktā norādītajā termiņā.
6.9.
PUSES vienojas, ka rēķini tiks sagatavoti elektroniskā formā, bez rekvizīta “paraksts”, ar atsauci uz
līgumu.
VII.
DROŠĪBAS NAUDA
7.1. __________________________________________________________________________
Pirms izsoles APBŪVES TIESĪGAIS ir samaksājis drošības naudu ____________________________ EUR
( ______________ eiro) apmērā.
7.2.
Izsolei iemaksātā drošības nauda tiek izmantota šā Līguma saistību nodrošināšanai.
7.3.
Drošības nauda tiek izmantota nokavēto maksājumu un nokavējuma procentu, kā arī zaudējumu
atlīdzināšanai (pilnā vai daļējā apmērā), ja zaudējumi radušies APBŪVES TIESĪGĀ vainas vai viņa rupjas
neuzmanības dēļ.
7.4.
APBŪVES TIESĪGAJAM pēc ZEMES ĪPAŠNIEKA pieprasījuma 10 (desmit) dienu laikā jāpapildina
drošības naudas summa līdz sākotnējam apmēram, ja ZEMES ĪPAŠNIEKS drošības naudu daļēji vai pilnīgi
izlietojis šajos noteikumos noteiktajā kārtība. Ja drošības nauda netiek papildināta norādītajā termiņā, ZEMES
ĪPAŠNIEKS vienpusējā kārtā izbeidz Līgumu, neatgriežot drošības naudas atlikušo daļu.
7.5.
Ja Līgums tiek izbeigts APBŪVES TIESĪGĀ vainas dēļ, drošības nauda APBŪVES TIESĪGAJAM
netiek atmaksāta.
VIII.

LĪGUMA IZBEIGŠANA
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8.1.
ZEMES ĪPAŠNIEKS tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, neatlīdzinot zaudējumus, par to brīdinot
APBŪVES TIESĪGO vienu mēnesi iepriekš ar ierakstītu vēstuli uz APBŪVES TIESĪGĀ norādīto adresi:
8.1.1.

ja APBŪVES TIESĪGAIS nepilda līguma 4.sadaļā minētos pienākumus;

8.1.2.

ja maksājumi par apbūves tiesību nav samaksāti 15 (piecpadsmit) dienu laikā;

8.1.3.

ja netiek pildīti Līguma nosacījumi vai/un uz Zemesgabala tiek konstatēta patvaļīga būvniecība.

8.2.
Uzskatāms, ka 8.1.punktā norādītājā kārtībā nosūtītais brīdinājums APBŪVES TIESĪGAJAM paziņots
septītajā dienā pēc ierakstītās vēstules nodošanas pastā.
8.3.
Ja Līgums tiek izbeigts APBŪVES TIESĪGĀ vainas dēļ, tad APBŪVES TIESĪGAIS atlīdzina ZEMES
ĪPAŠNIEKAM visus zaudējumus un izdevumus, kas ZEMES ĪPAŠNIEKAM radušies sakarā ar Līguma
izbeigšanu.
8.4.
Līgums uzskatāms par izbeigtu, ja APBŪVES TIESĪGAJAM likumā noteiktā kārtībā pasludināts
maksātnespējas process, vai ierosināts tiesiskās aizsardzības process, vai uzsākts likvidācijas process, vai
saimnieciskās darbības izbeigšana citu iemeslu dēļ.
8.5.
Pēc Līguma termiņa beigām vai gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts APBŪVES TIESĪGĀ vainas dēļ,
APBŪVES TIESĪGĀ ieguldītos līdzekļus ZEMES ĪPAŠNIEKS neatlīdzina.
8.6.
APBŪVES TIESĪGAIS ir tiesīgs vienpusējā kārtā uzteikt Līgumu, par to rakstiski paziņojot vienu
mēnesi iepriekš.
8.7.
Līgums un apbūves tiesība izbeidzas pati no sevis līdz ar Zemesgrāmatā reģistrētā apbūves tiesības
termiņa notecējumu.
8.8.
Pēc Līguma termiņa beigām vai Līguma pirmstermiņa laušanas gadījumā ZEMES ĪPAŠNIEKAM ir
tiesības vienpersoniski lūgt Zemesgrāmatai dzēst atzīmi par šo Līgumu.
IX.
NEPĀRVARAMA VARA
9.1.
Pildot saistības saskaņā ar Līgumu, tiek piemēroti vispārpieņemtie “force majeure” principi - jebkuri
civiliedzīvotāju nemieri sacelšanās, karš, streiki, ugunsgrēki, plūdi, citas stihiskas nelaimes un citi tamlīdzīgi
apstākļi, kas traucē Līguma izpildi un kurus PUSĒM nav iespējams ietekmēt.
9.2.
PUSES neatbild par Līguma saistību neizpildi vai izpildes kavējumu, ja minētā neizpilde vai
nokavējums ir saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem.
9.3.
PUSEI, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties par to jāziņo otrai PUSEI
(pievienojot paziņojumam visu tās rīcībā esošo informāciju par nepārvaramas varas gadījumu un šī gadījuma
izraisītajām sekām) un jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas. Ja minētie apstākļi
aizkavē vai pārtrauc PUSES saistību izpildi, tad tādejādi ietekmētais saistību izpildes laiks un Līguma termiņi ir
pagarināmi par laika periodu, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības periodu un laiku.
9.4.
Ja nepārvaramas varas apstākļu rezultātā PUSE nevar izpildīt no Līguma izrietošās saistības ilgāk par 6
(sešiem) kalendārajiem mēnešiem pēc kārtas, tad PUSEI ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusēji, nepiemērojot
Līgumā noteiktās sankcijas.
X.
NOBEIGUMA NOSACĪJUMI
10.1.
Attiecības, kas nav paredzētas šajā Līgumā, tiek noteiktas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un
citiem tiesību aktiem.
10.2.

Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

10.3.

Visi Līgumā izdarītie grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un apstiprināti ar
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abu līgumslēdzēju PUŠU parakstiem.
10.4.

Visi Līguma nosacījumi saistoši PUŠU saistību un tiesību pārņēmējiem.

10.5.
Domstarpības starp līgumslēdzējām PUSĒM un attiecības, kas saistītas ar šī Līguma izpildi, tiek
risinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds ir risināms Latvijas Republikas tiesā.
10.6.
Līgums sagatavots un parakstīts trijos oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens
eksemplārs - APBŪVES TIESĪGAJAM, viens - ZEMES ĪPAŠNIEKAM, viens - Zemesgrāmatai.

LĪGUMSLĒDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

XI.
ZEMES ĪPAŠNIEKS

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
PVN Reģ. Nr. LV90000024205
Brīvības iela 120,Jēkabpils, LV-5201
A/S SEB banka
Kods UNLALV2X
Konts LV87UNLA0009013130793
E-pasts: vpa@jekabpils.lv

APBŪVES TIESĪGAIS
___________________
Reģ. Nr.
Adrese:
Banka: _______________
Kods:_______________
Konts: ___________________
E-pasts:
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LĒMUMS
Jēkabpilī
21.06.2018. (protokols Nr.15, 6.§)

Nr.261

Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 2018.gada 21.maijā saņemts O. Z., personas kods (svītrots), dzīvo
(adrese), iesniegums, pašvaldībā reģistrēts ar Nr.5.2.2/1508. Iesniegumā tiek lūgts iznomāt Jēkabpils
pilsētas pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu (svītrots) (adrese), 1113,0
kvadrātmetru platībā, vēlamais nomas mērķis – dārza ierīkošana, nomas termiņš – 5 gadi ar iespēju to
izpirkt.
Nekustamais īpašums (adrese) ar kadastra Nr.(svītrots) sastāv no zemes gabala (adrese) ar
kadastra apzīmējumu (svītrots) un kopējo platību 1113,0 m2. Nekustamā īpašuma valdītājs ir Jēkabpils
pilsētas pašvaldība. Zemes gabals ir neapbūvēts.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) apakšpunktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18. punktu, 18.2.apakšpunktu, 2012.gada
08.novembra Jēkabpils pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.34 “Par neapbūvēta zemesgabala
nomas maksas aprēķināšanas kārtību Jēkabpils pilsētā” 3.1.punktu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecības komitejas 07.06.2018. lēmumu (protokols Nr.11, 2.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Nodot nomā O. Z., personas kods (svītrots), dzīvo (adrese), Jēkabpils pilsētas
pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu (adrese) ar kadastra apzīmējumu (svītrots) un kopējo platību
1113,0 kvadrātmetri.
2. Noslēgt nomas līgumu un noteikt zemesgabala (adrese) ar kadastra apzīmējumu
(svītrots), platība 1113,00 kvadrātmetri nomas maksu, 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
Nomas maksa ir 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības 2215,00 euro, tas ir, 33,23 euro
(trīsdesmit trīs eiro un 23 centi) plus PVN 21% (6,99 euro), kopā 40,22 euro (četrdesmit eiro, 22
centi) gadā.
3. Zemes nomas līguma termiņš – no 2018.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 30.jūnijam.
4. Nekustamā īpašuma iznomāšanas mērķis – sakņu dārza vajadzībām.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Zemes nomas līgums ar pielikumu uz 4 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Akmene 65207410
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R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
21.06.2018. (protokols Nr.15, 7.§)

Nr.262

Par dzīvojamās mājas Rīgas iela 137, Jēkabpilī, pārvaldīšanu
Nekustamais īpašums Rīgas iela 137, Jēkabpilī, ar kadastra numuru 5601 001 2810, ierakstīts
Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.216, sastāv no divstāvu dzīvojamās ēkas ar 3
dzīvokļu īpašumiem, vienas nedzīvojamās telpas un zemesgabala. Visi dzīvokļu īpašumi ir privatizēti.
Nedzīvojamā telpa ir privatizēta.
2018.gada 26.martā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tika lemts par īpašuma Rīgas iela 137,
Jēkabpilī, apsaimniekošanas kārtību. Par dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu tika ievēlēta A.T.
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piektajā daļā
noteiktie nosacījumi ievēroti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo, piekto un sesto daļu, ņemot vērā
Attīstības un tautsaimniecības komitejas 07.06.2018. lēmumu (protokols Nr.11, 6.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Nodot dzīvojamās mājas Rīgas iela 137, Jēkabpilī, pārvaldīšanas tiesības A.T., personas
kods (svītrots), dzīvo (adrese)..
2. Pilnvarot Jēkabpils pilsētas Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāju Santu Lazari parakstīt
dzīvojamās mājas Rīgas iela 137, Jēkabpilī nodošanas – pieņemšanas aktu ar A. T.
3. Juridiskajai nodaļai pēc Lēmuma 2.punktā noteiktā pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas izslēgt no noslēgtā līguma ar SIA “JK Namu pārvalde” par dzīvojamo māju
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu dzīvojamo māju Rīgas iela 137, Jēkabpilī.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības Īpašumu
apsaimniekošanas departamenta direktoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Mālniece 65207416
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LĒMUMS
Jēkabpilī
21.06.2018. (protokols Nr.15, 8.§)

Nr.263

Par deleģēšanas līguma slēgšanu
Jēkabpils pilsētas pašvaldība deleģē Krustpils novada pašvaldībai kā pilnvarotajai personai veikt
likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 14.punktā noteikto pašvaldības funkcijās ietilpstošo
uzdevumu – nodrošināt administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskuma kontroli objektam
"Gājēju un veloceliņa izbūve no Spuņģēniem līdz Jēkabpils pilsētai" un no Būvniecības likuma 7.panta
pirmās daļas 1.punkta a) apakšpunktā minētās kompetences izrietošo pārvaldes uzdevumu ietvaros
veicamos pienākumus.
Likuma "Par pašvaldībām" 10.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka pašvaldības pēc savstarpējas
vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par funkciju
izpildes nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome. Pamatojoties uz šo lēmumu, nepieciešams noslēgt
deleģēšanas līgumu ar Krustpils novada pašvaldību par Jēkabpils pilsētas pašvaldības funkcijās ietilpstošo
valsts pārvaldes uzdevuma izpildi: nodrošināt administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu
objektam "Gājēju un veloceliņa izbūve no Spuņģēniem līdz Jēkabpils pilsētai".
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018.gada 4.jūnijā saņēma 2018.gada 29.maija Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas atzinumu (Nr.1-13/4810), ar kuru, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 45.panta otro daļu, tiek saskaņots deleģēšanas līguma projekts.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 10.panta pirmo daļu, 15.panta pirmās daļas 14.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un trešo daļu, 41.panta
pirmo daļu 45.panta otro daļu, 46.pantu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkta a)
apakšpunktu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 07.06.2018. lēmumu (protokols Nr. 11,
9.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Slēgt deleģēšanas līgumu ar Krustpils novada pašvaldību par Jēkabpils pilsētas pašvaldības funkcijās
ietilpstošo valsts pārvaldes uzdevumu izpildi: nodrošināt administratīvās teritorijas būvniecības
procesa tiesiskumu objektam "Gājēju un veloceliņa izbūve no Spuņģēniem līdz Jēkabpils pilsētai"
(līguma projekts pielikumā).
2. Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par noslēgto deleģēšanas līgumu.
3. Publicēt Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā 5 (piecu) darbdienu laikā no līguma noslēgšanas
dienas informāciju par deleģēto pārvaldes uzdevumu kā arī deleģēšanas līgumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Deleģēšanas līgums uz 4 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Šinkarjuka 65283780
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Pielikums
pie Jēkabpils pilsētas domes
21.06.2018. lēmuma Nr.263
(protokols Nr.15, 8.§)

DELEĢĒŠANAS LĪGUMS
Jēkabpilī

2018.gada __.__________

Jēkabpils pilsētas pašvaldība (turpmāk – PAŠVALDĪBA), reģistrācijas Nr. 90000024205,
< amats, Vārds Uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils
pilsētas pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un
Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – PILNVAROTĀ persona), reģistrācijas
Nr. 90009118116, tās < amats, Vārds Uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par
pašvaldībām” un Krustpils novada pašvaldības nolikumu, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi
un abi kopā – Puse/-es, savstarpēji vienojoties, pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās
daļas 1.punkta a) apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 10.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 40.panta pirmo un trešo daļu, 41.panta pirmo daļu, 46.pantu, Jēkabpils pilsētas domes
21.06.2018. lēmumu Nr.263 “Par deleģēšanas līguma slēgšanu”, Krustpils novada domes
00.00.2018. lēmumu Nr.000 “Par”, noslēdza šādu deleģēšanas līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Deleģētais pārvaldes uzdevums
1.1.PAŠVALDĪBA deleģē PILNVAROTAJAI personai veikt likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 14.punktā noteikto PAŠVALDĪBAS funkcijās ietilpstošo uzdevumu – nodrošināt
administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskuma kontroli objektam „Gājēju un veloceliņa
izbūve no Spuņģēniem līdz Jēkabpils pilsētai” un no Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas
1.punkta a) apakšpunktā minētās kompetences izrietošo pārvaldes uzdevumu ietvaros veicamos
pienākumus, (turpmāk – Deleģētais uzdevums):
1.1.1. kontrolēt būvniecības procesu un tā atbilstību Būvniecības likuma un citu
regulējošu normatīvo aktu prasībām;
1.1.2. informēt par notiekošās būvniecības tiesisko pamatojumu un sniegt ziņas par
būvi;
1.1.3. izskatīt iesniegumu un pieņemt lēmumu par būvniecības ieceri, kā arī pārbaudīt
lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos
aktos noteiktajā apjomā;
1.1.4. par būvniecības ieceri paziņot sabiedrībai triju darba dienu laikā no attiecīgās
būvniecības ieceres iesnieguma saņemšanas dienas, publicējot attiecīgo
informāciju pašvaldības mājaslapā internetā un būvniecības informācijas
sistēmā;
1.1.5. izdot būvatļauju, ja būvniecības iecere atbilst vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumam un būvniecības iecere ir saskaņota ar zemes gabala īpašnieku;
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1.1.6. kontrolēt būvniecības procesu un tā atbilstību Būvniecības likuma un citu
būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām;
1.1.7. izskatīt būvuzraudzības plānu;
1.1.8. norīkot būvinspektoru būvniecības kontrolei objektā un noteikt obligāto
būvlaukuma apmeklējuma grafiku. Gadījumos, kad būvei nepieciešama
būvuzraudzība, minētais grafiks nosakāms, izvērtējot būvuzraudzības plānā
noteiktos galvenos būvdarbu posmus;
1.1.9. saņemot informāciju par būvlaukumā esoša būvizstrādājuma neatbilstību
normatīvo aktu prasībām, lemt par nepieciešamību uzdot būvniecības ieceres
iesniedzējam izvērtēt neatbilstības ietekmi uz būtiskām būvei izvirzītām
prasībām;
1.1.10. izskatīt alternatīvus tehniskos risinājumus vides pieejamības nodrošināšanai, ja
nepieciešams, lūdzot attiecīgās jomas nevalstisko organizāciju ekspertu viedokli
gadījumos, kad būvprojektā nav iespējams ievērot būvnormatīvu tehniskās
prasības;
1.1.11. pieņemt būvi ekspluatācijā;
1.1.12. sniegt konsultācijas par būvniecības procesa kārtību;
1.1.13. nodrošināt informācijas pieejamību būvniecības informācijas sistēmā;
1.1.14. veikt citas ar būvniecības procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām
saistītās darbības.
2. Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes termiņš un kārtība
2.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju Pušu parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz 5 (pieciem)
gadiem.
2.2. Puses Līguma darbības laikā var rakstveidā vienoties par Līguma termiņa pagarināšanu.
3. Pušu padotība un atbildības nosacījumi
3.1. PAŠVALDĪBA ir atbildīga par Deleģētā uzdevuma īstenošanu kopumā.
3.2. PILNVAROTĀ persona attiecībā uz Deleģētā uzdevuma izpildi atrodas Jēkabpils pilsētas
pašvaldības pakļautībā.
3.3. PAŠVALDĪBA ir tiesīga pieprasīt no PILNVAROTĀS personas informāciju par Deleģētā
uzdevuma izpildi.
3.4. PILNVAROTĀ persona ir atbildīga par Deleģētā uzdevuma izpildes kvalitāti, sniegtās
informācijas patiesumu un citām saistībām, ko tā uzņēmusies, nodrošinot Deleģētā uzdevuma
izpildi.
3.5. Puses atbild saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pilnā apmērā par savu
līgumisko saistību pārkāpumu.
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4. Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji
4.1. PILNVAROTĀS personas darbība tiek vērtēta pēc Deleģētā uzdevuma kvalitatīvas izpildes
saskaņā ar Līgumu, normatīvajiem aktiem un kvalitāti.
4.2. Novērtējuma kritēriji ir:
4.2.1.darbības atbilstība Līguma un normatīvo aktu prasībām;
4.2.2.konstatēto pārkāpumu, saņemto sūdzību vai pozitīvo saņemto atsauksmju skaits vai
saturs (pamatotība);
4.2.3.termiņu ievērošana.
5. Norēķinu kārtība, finanšu un resursu piešķiršana, pārskatu sniegšana
5.1. PILNVAROTĀ persona iekasē samaksu par Deleģētā uzdevuma izpildi atbilstoši saistošiem
noteikumiem par nodevām Krustpils novada teritorijās.
5.2. PILNVAROTĀ persona pēc PAŠVALDĪBAS pieprasījuma rakstiski informē PAŠVALDĪBU
par savu darbību Deleģētā uzdevuma veikšanā.
5.3.PILNVAROTĀ persona reizi pusgadā sniedz PAŠVALDĪBAI pārskatu un ziņojumu par
Līguma izpildi (turpmāk – atskaite), nosūtot to uz Pašvaldības oficiālo elektronisko pasta adresi:
vpa@jekabpils.lv, norādot informāciju par saņemtajām sūdzībām un veiktajām darbībām, šādā
kārtībā:
5.3.1. par Līguma darbības periodu no noslēgšanas brīža līdz 31.decembrim
pirmreizējo atskaiti sniedz līdz 15.janvārim;
5.3.2. par Līguma darbības periodu no 1.janvāra līdz 30.jūnijam atskaiti sniedz līdz
15.jūlijam;
5.3.3. par Līguma darbības periodu no 1.jūlija līdz 31.decembrim atskaiti sniedz līdz
15.janvārim.
6. Līguma darbības termiņš
6.1. Līgums tiek noslēgts uz 5 (pieciem) gadiem.
6.2. Līgums stājas spēkā ar tā Pušu abpusēju parakstīšanas brīdi.
6.3. Līgums izbeidzas, izbeidzoties termiņam, uz kādu tas noslēgts.
6.4. Līgumu Puses var uzteikt vienu mēnesi iepriekš par to rakstiski paziņojot otrai Pusei.
6.5. Ja PILNVAROTĀ persona nepilda Deleģēto uzdevumu, PAŠVALDĪBA Līgumu var uzteikt,
ne vēlēk kā 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot PILNVAROTO personu.
6.6. Puses var uzteikt Līgumu, neievērojot uzteikuma termiņu, ja otra Puse rupji pārkāpj Līguma
noteikumus vai pastāv citi svarīgi iemesli, ka neļauj turpināt Līguma attiecības.
6.7. Puses var uzteikt Līgumu, neievērojot uzteikuma termiņu, ja nepastāv Līguma noslēgšanas
pamatnoteikumi.
6.8. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums
nezaudē spēku tā pārējos noteikumos. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7. Strīdu risināšanas nosacījumi
7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses risina savstarpēju sarunu ceļā.
7.2. Ja strīdus 10 (desmit) dienu laikā nevar atrisināt sarunu ceļā, tad tie tiek risināti Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
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7.3. PILNVAROTĀS personas Būvvaldes lēmumus, kas pieņemti Deleģētā uzdevuma izpildes
rezultātā, apstrīdami PAŠVALDĪBĀ.
8. Noslēguma nosacījumi
8.1. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikas spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.2. Katra Līgumā iesaistītā Puse pilnvaro kontaktpersonu, kas sadarbojas šī Līguma ietvaros:
8.3. PAŠVALDĪBAS kontaktpersona: Inga Līce - Vilciņa, mob.tālr.Nr. 26172933, e-pasts
inga.lice@jekabpils.lv;
8.4. PILNVAROTĀS personas kontaktpersona: <vārds uzvārds>, mob.tālr.Nr. <______>, e-pasts:
vards.uzvards@krustpils.lv.
8.5. Līgums sastādīts valsts valodā uz 4 (četrām) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa
vienam eksemplāram katrai Pusei.
8.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildīšanu, ja tam
par iemeslu ir tādi apstākļi, kā plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce, karadarbība u.c. no Pusēm neatkarīgi
apstākļi, kā arī valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi un rīcība, kas nepieļauj līguma
noteikumu izpildi, ja šie apstākļi ir iestājušies pēc Līguma parakstīšanas un kuru iestāšanos
neviena no Pusēm neparedzēja un nevarēja paredzēt.
10. Pušu rekvizīti un paraksti
PAŠVALDĪBA
PILNVAROTĀ persona
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Krustpils novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.90000024205
Reģistrācijas Nr.90009118116
Brīvības ielā 120
Rīgas ielā 150a
Jēkabpils, LV-5201
Jēkabpils, LV – 5202
Banka: AS „SEB banka”
Banka: AS „SEB banka”
Konts: LV87UNLA0009013130793
Konts: LV55UNLA0050014323075

Domes <amats>
_______________

Domes <amats>
________________

___________________________

___________________________

(parakstīšanas datums)

(parakstīšanas datums)
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Nr.264

Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 2018.gada 24.maijā saņemts J. P., personas kods (svītrots), dzīvo
(adrese), iesniegums, pašvaldībā reģistrēts Nr.5.2.2/1551. Iesniegumā tiek lūgts iznomāt Jēkabpils
pilsētas pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu (svītrots) (adrese)
744kvadrātmetru platībā, vēlamais nomas mērķis – sakņu dārza ierīkošana.
Nekustamais īpašums (adrese) ar kadastra Nr.(svītrots) sastāv no zemes gabala (adrese) ar
kadastra apzīmējumu (svītrots) un kopējo platību 744 kvadrātmetri. Nekustamā īpašuma valdītājs ir
Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Zemes gabals ir neapbūvēts.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) apakšpunktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18. punktu, 18.2. apakšpunktu, 2012.gada
08.novembra Jēkabpils pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.34 “Par neapbūvēta zemesgabala
nomas maksas aprēķināšanas kārtību Jēkabpils pilsētā” 3.1.punktu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecības komitejas 07.06.2018. lēmumu (protokols Nr.11, 3.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Nodot nomā J. P., personas kods (svītrots), dzīvo (adrese), Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piekrītošo
zemes gabalu (adrese) ar kadastra apzīmējumu (svītrots) un kopējo platību 744 kvadrātmetri.
2. Noslēgt nomas līgumu un noteikt zemesgabala (adrese) ar kadastra apzīmējumu (svītrots), 744
kvadrātmetru platībā nomas maksu, 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Nomas maksa ir
1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības 2649,00 euro, tas ir, 39,74 euro (trīsdesmit deviņi eiro,
74 centi) plus PVN 21% (8,34 euro), kopā 48,08 euro (četrdesmit astoņi eiro, 08 centi) gadā.
3. Zemes nomas līguma termiņš – no 2018.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 30. jūnijam.
4. Nekustamā īpašuma iznomāšanas mērķis – sakņu dārza vajadzībām.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Zemes nomas līgums kopā ar pielikumu uz 4 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Akmene 65207410
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Par biedrības In&Ga iesniegumu

Nr.265

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā saņemts 2018.gada 17.maija Jēkabpils pilsētas pašvaldības
iestādes Jēkabpils mākslas skolas direktora iesniegums ar lūgumu, ņemot vērā 2018.gada 3.aprīļa
pedagoga Inas Geleckas iesniegumu un 2018.gada 4.aprīļa Jēkabpils mākslas skolas kopsapulces
protokolu Nr.1, sniegt atļauju reģistrēt Jēkabpils mākslas skolas pedagogu izveidotu biedrību In&Ga,
reģistrācijas Nr.40008276180, Jēkabpils mākslas skolas adresē: Dambja iela 19, Jēkabpils, LV-5201.
Atbilstoši 2017.gada 20.aprīļa Jēkabpils mākslas skolas nolikuma 1.punktam, Jēkabpils
mākslas skola ir Jēkabpils pilsētas domes pakļautībā esošā profesionālās ievirzes izglītības iestāde,
kura īsteno profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu.
Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma (turpmāk - Likums) 2.panta pirmās daļas
nosacījumiem, biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto
mērķi, kam nav peļņas gūšanas rakstura. Atbilstoši Likuma 5.panta pirmās daļas nosacījumiem,
biedrības un nodibinājuma juridiskā adrese ir adrese, kura ierakstīta biedrību un nodibinājumu
reģistrā.
2018.gada 17.maija Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādes Jēkabpils mākslas skolas
direktora iesniegumā ar lūgumu, ņemot vērā 2018.gada 3.aprīļa pedagoga I. Geleckas iesniegumu un
2018.gada 4.aprīļa Jēkabpils mākslas skolas kopsapulces protokolu Nr.1, sniegt atļauju reģistrēt
Jēkabpils mākslas skolas pedagogu izveidotu biedrību In&Ga Jēkabpils mākslas skolas adresē:
Dambja iela 19, Jēkabpils, LV–5201.
Saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, valsts, pašvaldību izglītības iestādes,
valsts augstskolu vidējās izglītības iestādes un privātās izglītības iestādes, izņemot komercsabiedrības
un augstskolas, darbojas, pamatojoties uz Izglītības likumu, citiem likumiem un normatīvajiem
aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs. Jēkabpils pilsētas
pašvaldības Jēkabpils mākslas skolas dibinātājs ir Jēkabpils pilsētas dome, tādējādi iesnieguma
jautājums ir Jēkabpils domes kompetencē.
Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 5.panta pirmās un otrās daļas nosacījumiem,
biedrības juridiskā adrese ir adrese, kura ierakstīta biedrību un nodibinājumu reģistrā, juridiskā adrese
nepieciešama, tikai lai saņemtu ziņas, dokumentus vai citu korespondenci. Saskaņā ar Komerclikuma
139.pantu, sabiedrības juridiskā adrese ir adrese, kurā atrodas sabiedrības vadība (sabiedrības
sēdeklis). Tādējādi ņemot vērā Biedrību un nodibinājuma likuma nosacījumus, biedrības valdei
juridiskā adresē nav pienākums atrasties. Apstākļos, ja juridiskās adreses telpas tiks faktiski
izmantotas biedrības darbības veikšanai, ir nepieciešams nodrošināt Jēkabpils mākslas skolas telpu
izmantošanu atbilstoši Jēkabpils pilsētas domes lēmumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 12.panta, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības
aizsardzības jautājumu komitejas 07.06.2018. lēmumu (protokols Nr.11, 4.§) un Finanšu komitejas
14.06.2018. lēmumu (protokols Nr.11, 4.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Atļaut reģistrēt Jēkabpils mākslas skolas pedagogu izveidotu biedrību In&Ga, reģistrācijas
Nr.40008276180, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils mākslas skolas adresē: Dambja iela 19,
Jēkabpils, LV–5201.
2. Jēkabpils mākslas skolas direktoram nodrošināt Jēkabpils mākslas skolas telpu izmantošanu
atbilstoši Jēkabpils pilsētas domes lēmumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Šinkarjuka 65283780
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Nr.266

Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 10.07.2014. lēmumā Nr.254 “Par pilnvarojumu”
Ar Jēkabpils pilsētas domes 10.07.2014. lēmumu Nr.254 “Par pilnvarojumu” tika nolemts
pilnvarot personas, kas pašvaldībai piederošās privatizējamās dzīvojamās mājās pilnvarotas sasaukt
dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, pārstāvēt pašvaldību (ar balss tiesībām pašvaldības budžetā paredzēto
līdzekļu ietvaros) dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs un parakstīt pašvaldības vārdā dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesību nodošanas – pieņemšanas aktus.
Ņemot vērā Jēkabpils pilsētas domes 08.02.2018. lēmumu Nr.53 “Par reglamentu
apstiprināšanu” un Jēkabpils pilsētas domes 05.04.2018. lēmumu Nr.141 “Par grozījumiem
08.02.2018. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.53 “Par reglamentu apstiprināšanu””, Jēkabpils
pilsētas domes 10.07.2014. lēmumā Nr.254 “Par pilnvarojumu” nepieciešams veikt grozījumus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Jēkabpils pilsētas domes 08.02.2018. lēmumu Nr.53 “Par reglamentu apstiprināšanu” (protokols Nr.4,
16.§) un Jēkabpils pilsētas domes 05.04.2018. lēmumu Nr.141 “Par grozījumiem 08.02.2018.
Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.53 “Par reglamentu apstiprināšanu”” (protokols Nr.9, 17.§),
Finanšu komitejas 14.06.2018. lēmumu (protokols Nr.11, 3.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 10.07.2014. lēmumā Nr.254 „Par pilnvarojumu” šādus
grozījumus:
1.1. Aizstāt lēmuma 1.1. punktā vārdus “Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas vecāko
nekustamā īpašuma speciālistu” ar vārdiem “Īpašumu apsaimniekošanas departamenta direktoru”;
1.2. Aizstāt lēmuma 1.2. punktā vārdus “Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas
nekustamā īpašuma speciālistu” ar vārdiem “Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāju”;
1.3. Aizstāt lēmuma 1.3. punktā vārdus “Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas” ar
vārdiem “Pašvaldības īpašumu nodaļas”;
1.4. Aizstāt lēmuma 1.4. punktā vārdus “Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas
lietvedi” ar vārdiem “Īpašumu apsaimniekošanas departamenta referentu”;
1.5. Aizstāt lēmuma 1.5. punktā vārdus “Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas
vadītāju” ar vārdiem “Pašvaldības īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciālistu”;
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Lazare 65207415
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Nr.267

Par pamatkapitāla palielināšanu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca", vienotais reģistrācijas
Nr.50003356621 ir publiskas personas kapitālsabiedrība, kurā 100% kapitāla daļas pieder Jēkabpils
pilsētas pašvaldībai.
SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" nodrošina deleģēto uzdevumu izpildi saskaņā ar 2013.gada
11.septembrī savstarpēji noslēgto Deleģēšanas līgumu par veselības aprūpes pieejamības
nodrošināšanu Jēkabpils pilsētas pašvaldībā. Deleģēšanas līguma 31.punktā noteikts, ka SIA
"Jēkabpils reģionālā slimnīca", lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu, no pašvaldības var saņemt
finansējumu infrastruktūras un iekārtu iegādei un citām aktivitātēm, kas nodrošina kvalitatīvu
pārvaldes uzdevumu veikšanu.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir saņemta SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" 22.09.2017. vēstule
Nr.1-1/342 ar lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu 7900,00 euro projekta realizācijai – Jēkabpils
reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļas un Perinatālā aprūpes centra atbalstam. Projektā ir paredzēts
iegādāties dažādas medicīnas iekārtas, kas veicinātu augstākas kvalitātes pakalpojuma saņemšanu
māmiņām dzemdību procesā un jaundzimušajiem pēcdzemdību periodā.
Projektu realizē Jēkabpils Rotari klubs kopā ar citiem Latvijas un Zviedrijas Rotari klubiem.
Projekta kopējais finansējums ir 79 000,00 euro. Pašvaldībai atbalsts tiek lūgts 10 % apmērā no kopējā
projekta budžeta
Saskaņā ar 19.10.2017. Jēkabpils pilsētas domes lēmumu Nr.372 "Par līdzfinansējumu
projektam" Jēkabpils pilsētas 2018.gada budžetā, Jēkabpils Rotari kluba projekta – Jēkabpils
reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļas un Perinatālā aprūpes centra atbalstam, realizēšanai tika
paredzēti 8000,00 euro (astoņi tūkstoši eiro, 00 centi). Jēkabpils pilsētas dome nolēma iepriekšminēto
finansējumu paredzēt kā ieguldījumu SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" pamatkapitālā.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktu, otro, ceturto un piekto daļu, Komerclikuma
152.panta pirmo daļu, 197.panta pirmās daļas 1.punktu, 198.panta pirmo daļu, ņemot vērā
2012/21/ES: Komisijas Lēmumu (2011. gada 20. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības
darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par
sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar
vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9380), (Oficiālais
Vēstnesis L 007, 11/01/2012 Lpp. 0003 – 0010) un ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un
veselības aizsardzības jautājumu komitejas 07.06.2018. lēmumu (protokols Nr.11, 6.§), Finanšu
komitejas 14.06.2018. lēmumu (protokols Nr.11, 5.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca", vienotais
reģistrācijas Nr.50003356621 pamatkapitālā 8000,00 euro (astoņi tūkstoši eiro, 00 centi).
2. Lēmuma 1.punktā noteikto ieguldījumu veikt naudā.
3. Par ieguldījuma vērtību 8000,00 euro (astoņi tūkstoši eiro, 00 centi) pretī saņemt attiecīgi
jaunu daļu skaitu ar vienas daļas nominālvērtību 1,00 euro ar tiesībām uz dividendēm no
pamatkapitāla palielināšanas dienas.
4. Lēmuma 1.punktā noteikto ieguldījumu apmaksāt ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas no pamatbudžeta tāmes Veselības veicināšanas pasākumi, budžeta klasifikācijas
kods 07.620.03. Budžeta kategoriju kods F55010013.
5. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" valdei
veikt turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai un izmaiņu izdarīšanai dalībnieku reģistrā.
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6.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Kozlovskis 65207308
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Nr.268

Par skolēna atbalstīšanu starptautiskajā konkursā
Jēkabpils Izglītības pārvaldē 30.05.2018. saņemta Valsts izglītības satura centra vēstule “Par
skolēna atbalstīšanu starptautiskajā konkursā” ar lūgumu finansiāli atbalstīt Jēkabpils Valsts
ģimnāzijas skolnieces L. V. dalību Starptautiskajā jauno zinātnieku izstādē MILSET Expo, kas notiks
Polijā, Gdiņā, no 2018.gada 16.jūlija līdz 22. jūlijam, piešķirot dienas naudu 30% apmērā.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4. un 5. punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu, ņemot vērā Valsts izglītības
satura centra 30.05.2018. vēstuli Nr.25.1.-05/13, Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības
aizsardzības jautājumu komitejas 07.06.2018. lēmumu (protokols Nr.11, 8.§), Finanšu komitejas
14.06.2018. lēmumu (protokols Nr.11, 6.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Piešķirt dienas naudu 60,90 euro apmērā (30% no 29,00 euro = 8,70 euro x 7 dienas = 60,90
euro) Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolnieces L. V. dalībai Starptautiskajā jauno zinātnieku izstādē
MILSET Expo, kas notiks Polijā, Gdiņā, no 2018.gada 16.jūlija līdz 22. jūlijam.
2. Jēkabpils Valsts ģimnāzijai 1.punktā minētos konkursa dalības izdevumus apmaksāt no saviem
līdzekļiem.
3. Finanšu ekonomikas nodaļai 1.punktā minēto finansējumu nākamajos budžeta grozījumos
ieplānot Jēkabpils Valsts ģimnāzijas tāmē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram un galvenajai
grāmatvedei.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Strapcāne 65207055
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Nr.269

Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
Adresāts: A. B., (adrese)
2018.gada 24.maijā tika pieņemts Jēkabpils pilsētas domes lēmums Nr.221 “Par dzīvokļa
īpašuma (adrese) atsavināšanu”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, “Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5. panta pirmo daļu, 5.panta otro 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 06.06.2018. protokolu Nr.4, Finanšu komitejas 14.06.2018. lēmumu (protokols Nr.11, 7.§)
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.Noteikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības nekustamajam īpašumam (adrese) nosacīto cenu
3900,00 euro (trīs tūkstoši deviņi simti eiro, 00 centi).
2.A. B. viena mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas rakstiski paziņot par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
3.Atsavināt Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (adrese), kas sastāv
no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 47,3 kv.m. (443/26445) domājamās daļas no daudzdzīvokļu
mājas un zemes gabala.
4. Noslēgt pirkuma līgumu ar A. B.
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)
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Mālniece 65207416
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21.06.2018. (protokols Nr.15, 15.§)

Nr.270

Par līdzekļu piešķiršanu Lielās Talkas laikā savākto atkritumu izvešanai
No pilsētas teritorijām, kuras tika sakoptas pirms Lielās talkas, un talkas laikā tika savāktas
un izvestas 21,52 tonnas dažādu atkritumu, tajā skaitā arī lapas un zari. Savācot atkritumus, izzāģējot
no krūmiem aizaugušās, un gadiem nekoptas teritorijas tiek veidota pievilcīgāka un drošāka vide
pilsētas iedzīvotājiem. Tā kļūst vieglāk apsaimniekojama, tiek samazināts arī vides piesārņojums.
Dabas resursu nodokļa likuma 29.pantā noteikts, ka pašvaldības vides aizsardzības speciālā
budžeta līdzekļi un pašvaldības izveidotā vides aizsardzības fonda līdzekļi izmantojami tikai tādu
pasākumu un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides aizsardzību, piemēram, ar izglītību un
audzināšanu vides aizsardzības jomā, vides monitoringu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un
aizsardzību, gaisa aizsardzību un klimata pārmaiņām, vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu,
atjaunošanu un ūdeņu aizsardzību, augšņu un grunts aizsardzību un sanāciju, vides aizsardzības iestāžu
un sabiedrisko vides inspektoru veiktspējas stiprināšanu, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo
atkritumu pārvaldību. Pašvaldība vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļus vai pašvaldības
izveidotā vides aizsardzības fonda līdzekļus var izmantot arī kā kompensāciju atkritumu poligona
ietekmes zonā dzīvojošajiem iedzīvotājiem. Pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļi
izmantojami tikai tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides aizsardzību, piemēram,
atkritumu apsaimniekošanu, notekūdeņu apsaimniekošanu, ūdeņu aizsardzību, augšņu un grunts
aizsardzību un sanāciju.
Pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dabas resursu
nodokļa likuma 29.panta pirmo un otro daļu, ņemot vērā Finanšu komitejas 14.06.2018. lēmumu
(protokols Nr.11, 8.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Piešķirt EUR 1859,15 dažādu atkritumu (tajā skaitā arī lapas un zari), kuri tika savākti pirms Lielās
Talkas un tās laikā, izvešanai uz poligonu "Dziļā vāda".
2.

Apmaksu veikt no Dabas resursu nodokļa līdzekļiem (budžeta klasifikācijas kods 05.600.11,

ekonomiskās klasifikācijas kods 2224) pamatojoties uz iesniegtajiem norēķinu dokumentiem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Truksne 65207417
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Nr.271

Par aizņēmumu ielu investīciju projektam „Zemgales ielas atjaunošana, Jēkabpilī”
Atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2018. gadam” 14. panta pirmās daļas 7. apakšpunktam,
pašvaldība var ņemt aizņēmumu ceļu un to kompleksa investīciju projektiem, nodrošinot pašvaldības
līdzfinansējumu, kas nav mazāks par 25 procentiem (%) no pašvaldības kopējām izmaksām projekta
īstenošanai 2018.gadā.
Pašvaldība 2018. gadā plāno īstenot investīciju projektu „Zemgales ielas atjaunošana,
Jēkabpilī”, atbilstoši Attīstības programmas 3.prioritātes Investīciju plāna projektam “Pilsētas ielu tīkla
paplašināšana, esošo rekonstrukcija, t.sk. seguma maiņa; Rīcību virziens Nr.5. Pamatojoties uz
Publisko iepirkumu likuma 4.panta pirmo daļu, ir noslēgts līgums ar SIA “Jēkabpils pakalpojumi” par
būvprojekta izstrādi un būvdarbu veikšanu objektam “Zemgales ielas atjaunošana, Jēkabpilī”, kopējā
līgumcenu 158 391,20 (summa bez PVN), kopējā līguma summa 191 653,35 euro (summa ar PVN).
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta pirmo daļu, būvuzraudzības pakalpojuma apmaksai
paredzēts slēgt līgumu bez Publisko iepirkumu likuma normu piemērošanas, jo paredzamā līgumcena
nepārsniegs 10 000,00 euro bez PVN. Finansējums projekta īstenošanai plānots Jēkabpils pilsētas
pašvaldības 2018. gada budžetā (funkcionālās klasifikācijas kods 04.510.07). Projekta finansēšanas
avoti: pašvaldības līdzfinansējums – 50 413,00 euro (piecdesmit tūkstoši četri simti trīspadsmit eiro,
00 centi) un aizņēmums no Valsts kases 151 240,00 euro (viens simts piecdesmit viens tūkstotis divi
simti četrdesmit eiro, 00 centi) .
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta pirmās
daļas 19. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. panta pirmo, trešo, ceturto un piekto daļu,
24. pantu, „Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41. panta piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu
2018. gadam” 14.panta pirmās daļas 7. apakšpunktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1. apakšpunktu, Finanšu komitejas
14.06.2018. lēmumu (protokols Nr.11, 9.§)
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 151 240,00 euro (viens simts piecdesmit viens tūkstotis divi
simti četrdesmit eiro, 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi.
Aizņēmuma mērķis – investīciju projekta “Zemgales ielas atjaunošana, Jēkabpilī” īstenošanai.
Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 10 gadi. Pamatsummas atmaksu sākt pēc viena gada.
Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. Aizņēmumu izņemt, sākot ar 2018. gada jūliju.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Zelčāne 65207314
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Nr.272

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 08.03.2018. 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” projektu iesniegumu vērtēšanai (turpmāk – vērtēšanas komisija).
Vērtēšanas komisijā ar balsošanas tiesībām ir Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk –
CFLA) pārstāve Agnese Rūsiņa, viņas aizvietotāja – Evelīna Brikmane.
Atbilstoši 04.06.2018. CFLA vēstulei Nr.39-2-60/7577 CFLA no savas puses maina
balsstiesīgo vērtēšanas komisijas locekli un tā aizvietotāju – Agneses Rūsiņas vietā kā balsstiesīgu
vērtēšanas komisijas locekli deleģējot Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta
Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecāko ekspertu Miku Spalviņu (valsts amatpersona). Mikus
Spalviņa prombūtnes gadījumā vērtēšanas komisijā no sadarbības iestādes tiek nozīmēta Juridiskā
nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā
eksperte Kristīne Šmite (valsts amatpersona).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, ņemot vērā
04.06.2018. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vēstuli Nr.39-2-60/7577, ņemot vērā starp
Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Finanšu ministriju 23.11.2015. noslēgto Deleģēšanas līgumu un
Finanšu komitejas 14.06.2018. lēmumu (protokols Nr.11, 10.§.),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.
Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 08.03.2018. lēmumā Nr.96 “Par vērtēšanas komisijas sastāva
un vērtēšanas veidlapu apstiprināšanu 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu vērtēšanai”
grozījumu un 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);”
2.
Vienas pieturas aģentūrai lēmumu nosūtīt Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai.
3.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Finanšu departamenta direktorei.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Varika 2940340
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Nr.273

Par aktualizēto Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2012.–2018. gadam apstiprināšanu
Sakarā ar nepieciešamību precizēt projektu rezultatīvos radītājus Attīstības un investīciju
nodaļa ir apkopojusi aktuālāko informāciju par pašvaldības esošajiem, iesniegtajiem un plānotajiem
projektiem. Atbilstoši šai informācijai ir veikta Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2012.2018.gadam “Investīciju plāna 2012.–2018. gadam” un “Integrēto teritoriju investīciju projekti 2015.–
2020. gadam” aktualizācija.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu un 21. panta
3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu un 22. pantu Attīstības
plānošanas sistēmas likuma 10. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.,23., 24. un 73.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 Attīstības
un tautsaimniecības komitejas 07.06.2018. lēmumu (protokols Nr.11, 10.§), Finanšu komitejas
14.06.2018. lēmumu (protokols Nr.11, 11.§ ),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.
Apstiprināt aktualizēto Jēkabpils pilsētas attīstības programmas Investīciju plānu
2012.–2018.gadam un Jēkabpils pilsētas attīstības programmas pielikumu “Integrēto teritoriju
investīciju projekti 2015.–2020. gadam”.
2.
Ievietot piecu darbdienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās sistēmā, pašvaldības tīmekļa
vietnē, kā arī nodrošina informācijas pieejamību citos sabiedrībai pieejamos veidos informāciju par
pieņemto lēmumu.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā:
1. Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2012.–2018. gadam 4.daļa Investīciju plāns
2015.–2018. gadam uz 17 lp.;
2. Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2012.–2018. gadam 7.daļa “Integrēto teritoriju
investīciju projekti 2015.–2020. gadam” uz 74 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Gogule 65234590
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Nr.274

Par aizņēmumu būvprojekta izstrādei
Pašvaldība 2018.gadā plāno uzsākt integrēto teritoriju investīciju (ITI) projekta “Viestura
ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības
attīstībai” īstenošanu saskaņā ar Jēkabpils pilsētas Attīstības programmas 2.prioritāti – Rīcību virzienu
Nr.3, piesaistot kredītlīdzekļus no Valsts kases. Pašreiz norit projekta pieteikuma sagatavošanas darbi.
Iesniedzot projektu izvērtēšanai, iesniedzams arī būvprojekts par projektā paredzētajām būvniecības
aktivitātēm. Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14. panta pirmās daļas 3.punktu,
Jēkabpils pilsētas pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu Valsts kasē investīciju projekta dokumentācijas
(būvprojekta) izstrādei, lai uzsāktu augstākminētā projekta realizāciju. Aizņēmuma mērķis –
būvprojekta “Viestura ielas pārbūve, Jēkabpilī” izstrādei. Pašreiz norit publiskā iepirkuma ietvaros
iesniegto piedāvājumu izvērtēšana.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetā (funkcionālās klasifikācijas kods
04.510.12) plānots finansējums no Valsts kases kredītlīdzekļiem ar mērķi – būvprojekta “Viestura
ielas pārbūve, Jēkabpilī” izstrādei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. un 10. punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22. un 24.pantu, likuma „Likums par budžetu un finanšu vadību” 41.panta
piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14. panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru
kabineta 2008.gada 25. marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 15.1. punktu, Finanšu komitejas 14.06.2018. lēmumu (protokols Nr.11, 12.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 39 864,00 euro (trīsdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti
sešdesmit četri eiro, 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi ar mērķi
pašvaldības investīciju projekta īstenošanai “Būvprojekta “Viestura ielas pārbūve, Jēkabpilī”
izstrādei””. Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 5 gadi. Pamatsummas atmaksu sākt pēc viena
gada. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. Aizņēmumu izņemt, sākot ar 2018.gada
jūliju.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Zelčāne 65207314
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Nr.275

Par aizņēmumu būvprojekta izstrādei
Pašvaldība 2018.gadā plāno uzsākt integrēto teritoriju investīciju (ITI) projekta
“Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī”
īstenošanu saskaņā ar Jēkabpils pilsētas Attīstības programmas 3.prioritāti; Rīcību virzienu Nr.5,
piesaistot kredītlīdzekļus no Valsts kases. Pašreiz norit projekta pieteikuma sagatavošanas darbi.
Iesniedzot projektu izvērtēšanai, iesniedzams arī būvprojekts par projektā paredzētajām būvniecības
aktivitātēm. Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta 1.daļas 3.punktu, Jēkabpils
pilsētas pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu Valsts kasē investīciju projekta dokumentācijas (tehniskā
projekta) izstrādei, lai uzsāktu augstākminētā projekta realizāciju. Aizņēmuma mērķis - būvprojekta
izstrāde objektā “Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības
nodrošināšanai Jēkabpilī”. Pašreiz norit publiskā iepirkuma ietvaros
iesniegto piedāvājumu
izvērtēšana.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetā (funkcionālās klasifikācijas kods 04.510.05)
plānots finansējums no Valsts kases kredītlīdzekļiem ar mērķi – pašvaldības integrēto teritoriju
investīciju (ITI) projekta realizēšanai projekta “Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas
sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī” ietvaros.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22., 24.pantu, „Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu,
likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta
25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
15.1.punktu, Finanšu komitejas 14.06.2018. lēmumu (protokols Nr.11, 13.§)
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 100 000,00 euro (viens simts tūkstoši euro 00 centi)
apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi ar mērķi pašvaldības investīciju projekta
īstenošanai “Būvprojekta izstrāde objektā “Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas
sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī””. Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 5 gadi.
Pamatsummas atmaksu sākt pēc viena gada. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
Aizņēmumu izņemt, sākot ar 2018.gada augustu.
2.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Ancīte 65283200
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LĒMUMS
Jēkabpilī
21.06.2018. (protokols Nr.15, 21.§)

Nr.276

Par ārstniecības speciālista stipendijas izmaksas atsākšanu
Adresāts: I.V.-A., personas kods: (svītrots), deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese). Elektroniskā pasta
adrese: (svītrots)
Iesniedzēja prasījums: I. V.–A.lūdz atsākt izmaksāt rezidenta stipendiju.
Jēkabpils pilsētas dome 24.09.2015. pieņēma lēmumu Nr.272 "Par ārstniecības speciālista
stipendijas piešķiršanu", ar kuru nolēma piešķirt I.V.-A.i ārstniecības speciālista stipendiju 378,00 euro (trīs
simti septiņdesmit astoņi eiro un 00 centi) mēnesī specialitātē neirologs, no 07.10.2015. ir noslēgts līgums
ar I. V.–A. par ārstniecības speciālista stipendijas izmaksu laiku līdz 2016.gada 30. jūlijam.
Jēkabpils pilsētas dome 06.10.2016. pieņēma lēmumu Nr. 299 "Par ārstniecības speciālista
stipendiju" piešķirt I. V.–A. stipendiju no 03.10.2016. līdz 30.09.2020., par ko 20.10.2016. ir noslēgta
vienošanās par grozījumiem 07.10.2015. līgumā.
02.11.2017. Jēkabpils pilsētas domē tika pieņemts lēmums Nr. 386 "Par stipendijas izmaksas
pārtraukšanu", ar kuru nolēma pārtraukt stipendijas izmaksu I. V.-A., sakarā ar to, ka I. V.–A. ir iesniegusi
iesniegumu, ar kuru lūdz pārtraukt stipendijas izmaksu no 05.10.2017., jo ir piešķirts akadēmiskais
atvaļinājums.
I. V.–A. 24.04.2018. iesniedza SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" iesniegumu ar lūgumu atsākt
ārstniecības speciālista stipendijas izmaksu. 11.06.2018. I.V.–A. iesniedza Rīgas Stradiņa universitātes
izziņu Nr. 17-14/2018/5225 no 08.06.2018., kas apliecina, ka I.V.–A. ir Rīgas Stradiņa universitātes
Tālākizglītības fakultātes pilna laika klātienes 2.studiju gada rezidente, sākot no 02.05.2018., specialitātē
„Neirologs”. Rezidentūras plānotais beigu datums ir 2021.gada 1.maijs.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Jēkabpils pilsētas
domes 17.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.35 "Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju
piešķiršanu" 23., 25., 27. un 30. punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 14.06.2018. lēmumu (protokols
Nr.11, 14.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Atsākt I. V.–A., personas kods (svītrots), ārstniecības speciālista stipendijas izmaksu – 295,00
euro (divi simti deviņdesmit pieci eiro un 00 centi) mēnesī, specialitātes "neirologs" apgūšanai.
2. Ārstniecības speciālista stipendija tiek piešķirta uz visu rezidentūras laiku no 2018.gada 2.maija
līdz 2021.gada 1.maijam.
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 adreses,
papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Čača 65237855
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LĒMUMS
Jēkabpilī
21.06.2018. (protokols Nr.15, 22.§)
Par patapinājuma līguma noslēgšanu

Nr.277

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 2018.gada 14.maijā saņemts biedrības “Latvijas Politiski
represēto apvienība”, reģistrācijas Nr.40008002052, Jēkabpils nodaļas valdes priekšsēdētājas Marutas
Līces iesniegums, pašvaldībā reģistrēts ar indeksu Nr.5.2.3/1467, kurā izteikts lūgums pagarināt
termiņu 2013.gada 27. maija patapinājuma līgumam par telpu Nr.44 un Nr.45 Brīvības ielā 45,
Jēkabpilī, ar kopējo platību 20,2 m2 bezmaksas lietošanu. Telpas atrodas ēkas Brīvības ielā 45,
Jēkabpilī pirmajā stāvā.
Starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un biedrību “Latvijas Politiski represēto apvienība”
2013.gada 27.maijā ir noslēgts patapinājuma līgums “Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezmaksas
lietošanā” Nr.1-11.9/34-2013 par telpu Nr.44 un Nr.45 (platība 20,2 m2) ēkā Brīvības ielā 45,
Jēkabpilī. Līguma termiņš beidzas 2018.gada 31.maijā.
Biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienība”, reģistrācijas Nr.40008002052, pamatojoties
uz Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 2005.gada 12.septembra lēmumu Nr.409 “Par sabiedriskā
labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienība””, piešķirts
sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības
jautājumu komitejas 24.05.2018. sēdē pieņemts lēmums par patapinājuma līguma grozīšanu un
termiņa pagarināšanu līdz 2020.gada 1.jūnijam.
Sakarā ar to, ka mainās līguma priekšmets - iznomātā telpa, Jēkabpils pilsētas pašvaldībai
jānoslēdz jauns Patapinājuma līgums “Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezmaksas lietošanā biedrībai
“Latvijas Politiski represēto apvienība “ par ēkas Brīvības ielā 45, Jēkabpilī 1.stāva telpu Nr.001-2
(platība 17,6 m2).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) apakšpunktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 41.punktu, trešo daļu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras,
sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 24.05.2018. lēmumu (protokols Nr.10, 3.§),
Finanšu komitejas 14.06.2018. lēmumu (protokols Nr.11, 15.§)
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Nodot Latvijas Politiski represēto apvienībai, reģistrācijas Nr. 40008002052, juridiskā adrese
Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010, tās Jēkabpils reģionālās nodaļas darbības nodrošināšanai
bezatlīdzības lietošanā nedzīvojamo telpu Nr.001-2 ar kopējo platību 17,6 m2, kura atrodas ēkā
Brīvības ielā 45, Jēkabpilī, noslēdzot patapinājuma līgumu.
2. Lēmuma 1.punktā minētās telpas lietošanas mērķis – pilsoniskās sabiedrības attīstībai,
cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzībai.
3. Līgumā norādīts, ka patapinātājs sedz maksu par siltumapgādi, kanalizāciju un atkritumu
apsaimniekošanu. Maksu par izlietoto elektroenerģiju lietotājs apmaksā atbilstoši kontrolskaitītāja
rādījumam.
4. Telpas bezatlīdzības lietošanā tiek nodotas no 2018.gada 1.jūniju līdz 2020.gada 1.jūnijam.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Patapinājuma līgums par nedzīvojamo telpu nodošanu bezmaksas lietošanā uz 3 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Akmene 65207410
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Pielikums
Jēkabpils pilsētas domes
21.06.2018. lēmumam Nr.277
(protokols Nr.15, 22.§)
PATAPINĀJUMA LĪGUMS Nr. _____
Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezmaksas lietošanā
Jēkabpils

2018.gada _______________

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, PVN reģistrācijas Nr.90000024205, tās domes priekšsēdētāja
vietnieces sociālos jautājumos Līgas Kļaviņas personā, kura rīkojas pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības Nolikuma pamata, turpmāk tekstā saukts –
„Patapinājuma devējs”, no viens puses, un
Biedrība ”Latvijas Politiski represēto apvienība”, reģistrācijas Nr.40008002052, Marutas
Līces personā, kura rīkojas uz 16.04.2013. pilnvaras Nr. 28 pamata, turpmāk tekstā saukts –
„Patapinājuma ņēmējs”, no otras puses, abas kopā sauktas Puses, pamatojoties uz 2018.gada 21.jūnija
Jēkabpils pilsētas domes lēmumu Nr.277, noslēdz šādu Līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1. Patapinājuma devējs nodod bezatlīdzības lietošanā Patapinājuma ņēmējam
nedzīvojamo telpu Nr. 001–2 ar kopējo platību 17,6 m2 (turpmāk tekstā Telpas), kura atrodas ēkā
Brīvības ielā 45, Jēkabpilī (telpu plāns – pielikumā Nr.1).
1.2. Patapinājuma ņēmējs pieņem lietošanā minētās Telpas ar lietošanas mērķi – pilsoniskās
sabiedrības attīstībai, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzībai
1.3. Patapinājuma ņēmējs apņemas Telpas izmantot atbilstoši līguma 1.2.punktā
paredzētajam mērķim.
1.4. Telpas tiek nodotas Patapinājuma ņēmējam tādā stāvoklī, kādā tās atrodas šī līguma
noslēgšanas dienā. Patapinājuma ņēmējam stāvoklis ir zināms un viņam nav pretenziju.
1.5. Patapinājuma devējs apliecina, ka tam ir tiesības slēgt šo līgumu.
1.6. Puses pārbauda Telpu stāvokli un noformē tā nodošanu ar nodošanas – pieņemšanas
aktu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, kas kļūst par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
2. Līguma termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšana
2.1. Šis līgums stājas spēkā 2018.gada 1.jūnijā un ir noslēgts līdz 2020.gada 31.maijam.
2.2. Līgumu var lauzt Pusēm savstarpēji vienojoties, kā arī šajā Līgumā un normatīvajos
aktos paredzētajos gadījumos.
2.3. Līgumu var izbeigt pēc Patapinājuma devēja prasības 1 (vienu) mēnesi iepriekš par to
rakstiski brīdinot Patapinājuma ņēmēju un gadījumos ja:
2.3.1. Patapinājuma ņēmējs izmanto Telpas pretēji šī līguma noteikumiem;
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2.3.2. Patapinājuma ņēmējs iznomā vai nodod lietošanā Telpas trešajām personām bez
Patapinājuma devēja rakstiskas piekrišanas.
2.4. Patapinājuma ņēmējam ir tiesības jebkurā laikā prasīt līguma pirmstermiņa izbeigšanu,
rakstiski brīdinot par to Patapinājuma devēju ne mazāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
2.5. Šis līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
3. Pušu tiesības un pienākumi
3.1. Patapinājuma ņēmējs apņemas:
3.1.1. uzturēt Telpas pienācīgā kārtībā un tīrībā, ievērot normatīvo aktu prasības par Telpu un
ēkas izmantošanu un aizsardzību;
3.1.2. segt izdevumus, kas saistīti ar Telpu siltumapgādi, ūdensapgādi un kanalizāciju,
atkritumu apsaimniekošanu un maksāt par elektroenerģijas apgādi (atbilstoši kontrolskaitītāja
rādījumiem) uz Pakalpojuma devēja piestādītā rēķina pamata 20 (divdesmit) dienu laikā no rēķina
saņemšanas dienas. Rēķini tiek sagatavoti elektroniski bez rekvizīta „paraksts” ar atsauci uz Līgumu
kā spēkā esošu attaisnojošu dokumentu. Rēķins tiek nosūtīts uz Patapinājuma ņēmēja elektroniskā
pasta adresi (e-pasta adresi_________________);
3.1.3. Patapinājuma ņēmējs nav tiesīga iznomāt Telpas trešajām personām vai citādā veidā
nodot izmantošanai bez Patapinājuma devēja rakstiskas piekrišanas;
3.1.4. Patapinājuma ņēmējam ir pienākums atļaut Patapinājuma devējam apsekot Telpas, lai
varētu pārliecināties par Telpu izmantošanu atbilstoši līguma noteikumiem;
3.1.5. Patapinājuma ņēmējam nav tiesību izdarīt Telpu rekonstrukciju vai pārbūvi bez
iepriekšējas Patapinājuma devēja un īpašnieka rakstiskas piekrišanas;
3.1.6. lietojot Telpas, Patapinājuma ņēmējam ir jāievēro spēkā esošie normatīvie akti, valsts
iestāžu un pašvaldības noteikumi un lēmumi, kā arī ugunsdzēsības organizāciju un citu kompetentu
iestāžu prasības;
3.1.7. šī Līguma darbības laikā Patapinājuma ņēmējs ir atbildīgs par visu to personu rīcību,
kuras atrodas Telpās;
3.1.8. atstājot Telpas sakarā ar Līguma termiņa izbeigšanos vai Līguma laušanu,
Patapinājuma ņēmējam ir tiesības paņemt līdzi tikai viņam piederošās mantas;
3.1.9. Patapinājuma ņēmējs apņemas neveikt un nepieļaut tādas darbības, kuras pasliktinātu
Telpu stāvokli. Patapinājuma ņēmējs uzņemas atbildību par zaudējumiem un postījumiem, kas
nodarīti Patapinājuma devējam, tās darbinieku neuzmanības dēļ vai ar ļaunu nolūku.
3.2. Patapinājuma devējs apņemas:
3.2.1. nodot Patapinājuma ņēmējam lietošanā Telpas saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;
3.2.2. Šī Līguma darbības beigās pieņemt no Patapinājuma ņēmēja Telpas atbilstoši
pieņemšanas - nodošanas aktam, ar noteikumu, ka nodošanas brīdī Telpas stāvoklis pilnībā atbilst
Patapinājuma devēja prasībām (ņemot vērā normālu nolietojumu).
3.3. Patapinājuma devējam ir tiesības kontrolēt, vai Telpas tiek izmantotas likumīgi un
lietderīgi.
4. Pušu atbildība un strīdu izšķiršana
4.1. Katra Puse ir pilnā apmērā atbildīga par otrai Pusei nodarīto zaudējumu, kas radies šī
līguma noteikumu neizpildes gadījumā Puses vainas vai nolaidības dēļ.
4.2. Strīdi, kas rodas līguma darbības laikā tiek risināti Pusēm vienojoties, ja vienošanās
netiek panākta, tad strīdi izšķirami LR tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.3. Jautājumus, kurus nerisina šī līguma noteikumi, Puses risina atbilstoši LR spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
4.4. Ja kādu Patapinājuma ņēmēja darbību rezultātā Patapinājuma devējam tiek aprēķinātas
soda sankcijas, tai skaitā saistītas ar neatbilstošu Telpu izmantošanu, atbildība par šādām sankcijām
pilnībā tiek uzlikta Patapinājuma ņēmējam.
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5. Nepārvarama vara
5.1. Ja kāda no Pusēm nevar izpildīt Līguma nosacījumus nepārvaramas varas apstākļu dēļ
(Force majeure) - karš, dabas katastrofas, streiki, ugunsgrēks, ko apstiprina kompetentu institūciju
dokuments, Līgumslēdzēja puse ir atbrīvota no zaudējumu atlīdzības par Līguma nepildīšanu.
5.2. Puse, kura nepārvaramas varas apstākļu ietekmē nav spējīga izpildīt saistības par to
nekavējoties rakstiski informē otru Pusi, norādot visus apstākļus.
6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Līguma noteikumus vai atsevišķus punktus var grozīt tikai Pusēm rakstiski vienojoties.
Visi šā Līguma pielikumi, vienošanās, papildinājumi un grozījumi, kas ir parakstīti Pusēm vienojoties
ir šā Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma
noteikumus.
6.3. Parakstot šo līgumu abas Puses apliecina, ka ir tiesīgas vai pilnvarotas parakstīt šādu
Līgumu.
6.4. Ja tiek mainīti kādas Puses rekvizīti, tā 5 (piecas) darba dienas iepriekš paziņo otrai
Pusei par tās jaunajiem rekvizītiem.
6.5. Līgums ir sastādīts latviešu valodā kopā ar Pielikumu Nr. 1 uz 3 (trīs) lapām, 2 (divos)
identiskos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Patapinājuma devēja un otrs pie Patapinājuma
ņēmēja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
6.6. Ar Līguma spēkā stāšanos spēku zaudē 2013.gada 27.maija starp Pusēm noslēgtais
Patapinājuma līgums par nedzīvojamo telpu nodošanu bezmaksas lietošanā.
7. Rekvizīti un paraksti
Patapinājuma devējs
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
PVN reģistrācijas Nr.LV90000024205
Brīvības iela 120,
Jēkabpils, LV-5201
A/S SEB banka
Kods UNLALV2X
Konts LV87UNLA0009013130793
_____________________L. Kļaviņa

Patapinājuma ņēmējs
Biedrība ”Latvijas Politiski represēto
apvienība”,
Reģistrācijas Nr.40008002052
Puškina iela 14, Rīga, LV-1050
Banka________________
Konts __________________________
________________________M. Līce
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LĒMUMS
Jēkabpilī
21.06.2018. (protokols Nr.15, 23.§)

Nr.278

Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017.
sastāvu apstiprināšanu”

lēmumā Nr. 293 “Par iepirkuma komisijas

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 27.punktu,
Publisko iepirkumu likuma 24., 25. un 26.pantu, ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 24.punktu, 6.panta pirmo un otro daļu, ņemot vērā
Ulda Bērziņa 14.06.2018. iesniegumu (reģistrācijas Nr.5.2.3/1223) un Finanšu komitejas 14.06.2018.
lēmumu (protokols Nr.11, 16.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.
Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 24.08.2017. lēmumā Nr. 293 “Par iepirkuma komisijas
sastāvu apstiprināšanu” šādu grozījumu:
aizstāt lēmuma 1.4. un 2.4. apakšpunktā vārdus “Alberts Barkāns” ar vārdiem “Uldis Bērziņš”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Kozlovskis 65207308
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LĒMUMS
Jēkabpilī
21.06.2018. (protokols Nr.15, 24.§)
Par Jēkabpils bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu

Nr.279

Jēkabpils pilsētas pašvaldības dome ar 2018.gada 24.maija lēmumu Nr. 239 nolēma izsludināt
atklātu pretendentu konkursu uz Jēkabpils bāriņtiesas locekļa amatu. 2018.gada 1.jūnijā Jēkabpils
pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs izdeva rīkojumu Nr.60/S par 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,
konkursa pretendentu izvērtēšanas komisija izsaka priekšlikumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības domei
ievēlēt Jēkabpils bāriņtiesas locekļa amatā, ņemot vērā Latvijas Republikas spēkā esošo tiesību aktu
prasības par bāriņtiesas locekli, pretendentu Maiju Melderi.
Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 26.punktā noteikts, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot
(atcelt) bāriņtiesu locekļus.
Izvērtējot Jēkabpils bāriņtiesas locekļa pretendenta atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo
tiesību aktos izvirzītajām prasībām, ir izpildīts Bāriņtiesu likuma 9.panta piektās daļas nosacījums, ka,
ievēlot bāriņtiesas locekli, pašvaldības domes pienākums ir pieprasīt ziņas no Sodu reģistra (Sodu
reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis un turētājs ir Iekšlietu ministrijas Informācijas
centrs), lai pārliecinātos par personas atbilstību Bāriņtiesu likuma 11.panta pirmās daļas
nosacījumiem, kādas personas nevar ievēlēt par bāriņtiesas locekli.
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
Maija Meldere iepriekš ir ieņēmusi bāriņtiesas locekles 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 M.Melderei ir jau apgūta.
Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu 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 23.janvāra Jēkabpils pilsētas pašvaldības
komisijas pretendentu izvērtēšanai Jēkabpils bāriņtiesas locekļa amatu protokolu Nr.2, Finanšu
komitejas 14.06.2018. lēmumu (protokols Nr.11, 17.§)
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Ievēlēt Maiju Melderi (personas kods (svītrots) Jēkabpils bāriņtiesas locekļa amatā uz
pieciem gadiem, sākot ar 2018.gada 1.decembri.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Liepiņa 65207302
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R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
21.06.2018. (protokols Nr.15, 25.§)

Nr.280

Par projekta ieviešanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu
Pamatojoties uz 05.03.2018. Nr. 2-5/2 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā saņemtā uzaicinājuma
iesniegt projekta iesniegumu 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas
ietvaros un Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumiem Nr.323 “Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu
mācību vidi" īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.323) 7. punktu un deleģēšanas
līgumu starp Latvijas Republikas Finanšu ministriju un Jēkabpils pilsētas pašvaldību par integrētu
teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, kas noslēgts 2015. gada
23. novembrī, Administratīvā departamenta direktores 2018. gada 5.marta rīkojumu Nr. 2 “Par
projektu iesniegumu atlases nolikuma apstiprināšanu 8.1.2. specifiskajam atbalsta mērķim, Jēkabpils
pilsētas pašvaldība tiek uzaicināta sagatavot un iesniegt projektu iesniegumu Eiropas Savienības
Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansētā 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” (turpmāk – 8.1.2. SAM) pirmās projektu
iesniegumu atlases kārtas ietvaros, un pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2018.gadā
aktualizēto Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības koncepciju 2015.-2025. gadam
(07.06.2018. (protokols Nr.14, 9.§) Domes lēmums Nr.246), kurā ir definētas piemērotākās attīstības
alternatīvas un izstrādāts rīcības plāns Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu tīkla turpmākai attīstībai,
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018.gada 29.jūnijā iesniegs projekta iesniegumu ‘’Jēkabpils vispārējās
izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana’’ Jēkabpils pilsētas pašvaldības integrētu
teritoriālo investīciju projektu vērtēšanas komisijai.
Projekta ‘’Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana’’
(turpmāk- Projekts) mērķis ir veikt divu Jēkabpils vispārizglītojošo skolu modernizāciju- Jēkabpils
2.vidusskolas un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas (turpmāk- JVĢ) mācību vides infrastruktūras
uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstošas vispārējās izglītības pakalpojuma
pieejamību un sekmēt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.
Projektā plānotās darbības:
1. Ergonomiskas mācību vides izveide mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai;
2. IKT risinājumu ieviešana un pieejamības nodrošināšana abās skolās;
3.Jaunu dabaszinātņu un matemātikas kabinetu iekārtošana pamatizglītības programmas īstenošanai (
7.-9.klasēm) un aprīkošana Jēkabpils 2.vidusskolā;
4. Sporta infrastruktūras pārbūve JVĢ;
5. Izglītības iestādes dienesta viesnīcas pārbūve Jēkabpils 2.vidusskolā;
6. Reģionālā metodiskā centra attīstība JVĢ;
7. Projekta īstenošanas un publicitātes pasākumi.
Projekta indikatīvās kopējās izmaksas 23 412 132,23 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas
22 022 922,46 EUR, no kurām: ERAF līdzfinansējums 25,69 % – 5 658 115,00 EUR; Valsts budžeta
dotācijā 18,19 % – 4 005 730,62 EUR; Pašvaldības finansējums 54,57 % – 12 017 191,84 EUR; Cits
publiskais finansējums 1,55 %- 341 885,00; Indikatīvās neattiecināmās izmaksas – 1 389 209,77 EUR.
Plānotie rezultāti – pilnībā modernizētas divas vispārējās izglītības iestādes. Izglītojamo skaits,
kuri mācīsies modernizētajās izglītības iestādēs 2025.gadā- 1 698 izglītojamie.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas
23. un 27.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 29. un 30.pantu,
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
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1.
2.

3.
4.

5.

Atbalstīt projekta ‘’Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras
uzlabošana’’ īstenošanu.
Akceptēt projekta indikatīvo kopējo budžetu, kas sastāda: Projekta kopējās izmaksas
23 412 132,23 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 22 022 922,46 EUR, no kurām: ERAF
līdzfinansējums 25,69 % – 5 658 115,00 EUR; Valsts budžeta dotācijā 18,19 % –
4 005 730,62 EUR; Pašvaldības finansējums 54,57 % – 12 017 191,84 EUR; Cits publiskais
finansējums 1,55 %- 341 885,00 EUR; Indikatīvās neattiecināmās izmaksas – 1 389 209,77
EUR.
Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projektā paredzēto pašvaldības
līdzfinansējumu, ņemot aizņēmumu Valsts kasē 2018.gadā.
Projekta īstenošanai paredzēto finansējumu iekļaut budžeta tāmē ( klasifikācijas kods
09.219.21) “Projekts ‘’Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un
infrastruktūras uzlabošana’’’’.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Lavrinoviča 65207423
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R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
21.06.2018. (protokols Nr.15, 26.§)

Nr.281

Par Jēkabpils sociālā dienesta vadītāju
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Darba likuma
101.panta pirmās daļas 11.punktu,
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Atbrīvot Juri Tužikovu (personas kods (svītrots) no Jēkabpils sociālā dienesta vadītāja
amata 27.06.2018. (pēdējā darba diena).
2. Izsludināt atklātu pretendentu konkursu uz Jēkabpils sociālā dienesta vadītāja amatu.
3. Pilnvarot izpilddirektoru organizēt ārējā konkursa izsludināšanu un tā norisi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Liepiņa 65207302
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R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
21.06.2018. (protokols Nr.15, 27.§)

Nr.282

Par finansējumu nevalstisko organizāciju projektiem
1.
Adresāts: Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “Domus”, reģistrācijas Nr.50008253071,
juridiskā adrese Bebru iela 2–7, Jēkabpils, LV–5201.
Iesniedzēja prasījums: projekta pieteikums (30.05.2018. reģistrēts Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ar
Nr.5.2.3/1679).
Projekta nosaukums: “Sabiedriskā labuma radīšana caur uzņēmējdarbību”.
Projekta vadītājs: Lidija Jansone.
Projekta mērķis: Sniegt ieskatu un idejas sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanai ar biznesa
metodēm. Mazināt sociālās atstumtības risku bezdarbniekiem, trūcīgām personām, personām ar
invaliditāti. Veicināt sociālās uzņēmējdarbības vidi Jēkabpils reģionā.
Aktivitātes: seminārs, kurā iedzīvotāji un nevalstiskās organizācijas tiks informētas par sociālās
uzņēmējdarbības uzsākšanas nosacījumiem, valsts atbalsta saņemšanas iespējām sociālai
uzņēmējdarbībai un diskusijā tiks apspriestas idejas iespējām uzņēmuma peļņu novirzīt sabiedriskā
labuma aktivitātēm un uzlabot dzīves kvalitāti sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju
grupām un sabiedrības labklājībai kopumā.
Individuālas konsultācijas par sociālā uzņēmuma dibināšanas un darbības procesiem, kā arī
sociālās atstumtības riskam pakļautām personām par darba iespējām sociālajos uzņēmumos.
Projekta kopējās izmaksas: 1400,00 euro.
Pašvaldībai pieprasītā summa: 1000,00 euro.
Projekts izskatīts un izvērtēts Nevalstisko organizāciju projektu konkursu izvērtēšanas darba
grupā (18.06.2018. protokols Nr.5, 1.§), saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 14.12.2017. apstiprināto
nolikumu „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 12.pantu, 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, Jēkabpils pilsētas domes 14.12.2017. nolikuma „Nolikums par kārtību, kādā
nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam” 11.1., 20., 22., 23.punktu, ņemot vērā
Jēkabpils pilsētas domes Nevalstisko organizāciju projektu konkursu izvērtēšanas darba grupas
18.06.2018. lēmumu (protokols Nr.5, 1.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.1. Piešķirt Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansējumu 1000,00 euro (viens tūkstotis eiro un 00
centi) ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrībai “Domus” projekta “Sabiedriskā labuma radīšana
caur uzņēmējdarbību” realizēšanai.
1.2. Apmaksu veikt no Jēkabpils pilsētas 2018.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam” (budžeta
klasifikācijas kods 08.400.03., ekonomiskās klasifikācijas kods 3260) pēc līguma noslēgšanas.
1.3. Lēmuma 1.punkts zaudē spēku, ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža nav
noslēgts līgums ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību.
1.4. 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).
1.5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniecei
sociālos jautājumos un galvenajai grāmatvedei.
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2.
Adresāts: Ukraiņu kultūrizglītojoša biedrība “Javir”, reģistrācijas Nr.40008082113, juridiskā adrese
Kaļķu iela 7A, Jēkabpils, LV–5201.
Iesniedzēja prasījums: projekta pieteikums (30.05.2018. reģistrēts Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ar
Nr.5.2.3/1685).
Projekta nosaukums: “Tautas tradīciju kamols”.
Projekta vadītājs: Valentīna Zarņicka.
Projekta mērķis: Iepazīstināt tautiešus ar Ukrainas kultūru un tradīcijām, organizēt tradicionālo
“Javir” pasākumu “Zelta rudens”. Par godu Aleksandra Lalova 90 gadu jubilejai izdot un prezentēt
dzejas grāmatu (latviešu – ukraiņu dzejas popularizēšana. Par godu Latvijas 100 gadu jubilejai veikt
vēsturisku pētījumu par ukraiņiem, kas dzīvo Jēkabpils reģionā, lai izpētītu ukraiņu iedzīvotāju
ieguldījumu Latvijai.
Aktivitātes: radošā darbnīca “Vainadziņš” bibliotēkā, kur varēs dot otro dzīvi audumam un
izgatavot galvasrotu; aptauja par biedrības “Javir” aktivitātēm un sabiedrības domām un uztveri par
Jēkabpils pilsētas tēlu; muzikāls flash mob “Divi svētki, viena draudzīga ģimene” par godu Ukraiņu
neatkarības dienai un Latvijas simtgadei; pasākums “Rakstu zīmes mūs apvieno” – prezentācija par
rakstu pielietojumu latviešu un ukraiņu tautas tērpos. Pasākums “Zelta rudens”, kā ietvaros tiks
organizēta Aleksandra Lalova dzejas grāmatas prezentācija; bērnu un jauniešu defilē – ukraiņu senču
atjaunoti tautas tērpi kopā ar latviešu tautas tērpiem; koncertprogramma, kurā piedalās bērni, jaunieši,
solisti , ansamblis “Javir” u.c.
Projekta kopējās izmaksas: 1790,00 euro.
Pašvaldībai pieprasītā summa: 1000,00 euro.
Projekts izskatīts un izvērtēts Nevalstisko organizāciju projektu konkursu izvērtēšanas darba
grupā (18.06.2018. protokols Nr.5, 1.§), saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 14.12.2017. apstiprināto
nolikumu „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 12.pantu, 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, Jēkabpils pilsētas domes 14.12.2017. nolikuma „Nolikums par kārtību, kādā
nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam” 11.8., 20., 22., 23.punktu, ņemot vērā
Jēkabpils pilsētas domes Nevalstisko organizāciju projektu konkursu izvērtēšanas darba grupas
18.06.2018. lēmumu (protokols Nr.5, 1.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
2.1. Piešķirt Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansējumu 1000,00 euro (vien tūkstotis eiro un 00
centi) Ukraiņu kultūrizglītojošai biedrībai “Javir” projekta “Tautas tradīciju kamols” realizēšanai.
2.2. Apmaksu veikt no Jēkabpils pilsētas 2018.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam” (budžeta
klasifikācijas kods 08.400.03., ekonomiskās klasifikācijas kods 3260) pēc līguma noslēgšanas.
2.3. Lēmuma 1.punkts zaudē spēku, ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža nav
noslēgts līgums ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību.
2.4. 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).
2.5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniecei
sociālos jautājumos un galvenajai grāmatvedei.
3.
Adresāts: Biedrība “Rodacy”, reģistrācijas Nr.40008104957, juridiskā adrese Brīvības iela 45,
Jēkabpils, LV–5201.
Iesniedzēja prasījums: projekta pieteikums (30.05.2018. reģistrēts Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ar
Nr.5.2.3/1686).
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Projekta nosaukums: “Vienoti Latvijai!”.
Projekta vadītājs: Aleksandrs Raščevskis.
Projekta mērķis: “Būt vienotiem Latvijas simtgadē, stiprināt iedzīvotāju savstarpējās attiecības.
Parādīt tautību dažādību, kas vienkopus dzīvo Jēkabpilī un popularizēt mazākumtautību iedzīvotājus.
Stiprināt saikni ar starpvalstu sabiedrību no sadarbības pilsētas Sokolov Podlaski un kopā svinēt
Latvijas simtgadi. Saglabāt savas poliskās tradīcijas un saknes – poļi Latvijā ir mazākumtautība,
aktīvie pilsoņi, kas labi iekļāvušies sabiedriskajā dzīvē.
Aktivitātes: koku stādīšana - katra mazākumtautība stāda kokus, kas simbolizē attiecīgo tautu.
Latvijas simtgadei veltīts koncerts, kurā piedalīsies mazākumtautību biedrību un viesu no Sokolov
Podlaski vokālie ansambļi un deju kolektīvi. Biedrības interneta mājaslapas www.rodacy.lv
uzlabošana.
Projekta kopējās izmaksas: 1924,00 euro.
Pašvaldībai pieprasītā summa: 1000,00 euro.
Projekts izskatīts un izvērtēts Nevalstisko organizāciju projektu konkursu izvērtēšanas darba
grupā (18.06.2018. protokols Nr.5, 1.§), saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 14.12.2017. apstiprināto
nolikumu „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 12.pantu, 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, Jēkabpils pilsētas domes 14.12.2017. nolikuma „Nolikums par kārtību, kādā
nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam” 11.8., 20., 22., 23.punktu, ņemot vērā
Jēkabpils pilsētas domes Nevalstisko organizāciju projektu konkursu izvērtēšanas darba grupas
18.06.2018. lēmumu (protokols Nr.5, 1.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
3.1. Piešķirt Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansējumu 1000,00 euro (viens tūkstotis eiro un 00
centi) biedrībai “Rodacy” projekta “Vienoti Latvijai! realizēšanai.
3.2. Apmaksu veikt no Jēkabpils pilsētas 2018.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam” (budžeta
klasifikācijas kods 08.400.03., ekonomiskās klasifikācijas kods 3260) pēc līguma noslēgšanas.
3.3. Lēmuma 1.punkts zaudē spēku, ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža nav
noslēgts līgums ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību.
3.4. 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).
3.5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniecei
sociālos jautājumos un galvenajai grāmatvedei.
4.
Adresāts: Biedrība “Jēkabpils uzņēmēju biedrība”, reģistrācijas Nr.40008155756, juridiskā adrese
Andreja Pormaļa iela 14, Jēkabpils, LV–5201.
Iesniedzēja prasījums: projekta pieteikums (31.05.2018. reģistrēts Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ar
Nr.5.2.3./1694).
Projekta nosaukums: “Efektīva pārdošana”.
Projekta vadītājs: Egils Bojārs.
Projekta mērķis: organizēt informatīvu un praktisku semināru par tēmu “Efektīva pārdošana”,
ko vadīs viens no labākajiem Baltijas ekspertiem pārdošanā , klientu apkalpošanā un menedžmentā,
“Perfest sales” direktors Armands Ābelītis. Semināra laikā izglītot un apmācīt 35 biedrības “Jēkabpils
uzņēmēju biedrība” biedrus, 15 Jēkabpils Agrobiznesa koledžas lektorus un 50 Jēkabpils Agrobiznesa
koledžas izglītojamos.
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Aktivitātes: seminārs “Efektīva pārdošana”, kas ietver izglītojošo daļu un praktiskus grupu
uzdevumus, lomu spēles u.c. veida vingrinājumus.
Projekta kopējās izmaksas: 1675,00 euro.
Pašvaldībai pieprasītā summa: 1000,00 euro.
Projekts izskatīts un izvērtēts Nevalstisko organizāciju projektu konkursu izvērtēšanas darba
grupā (18.06.2018. protokols Nr.5, 1.§), saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 14.12.2017. apstiprināto
nolikumu „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 12.pantu, 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, Jēkabpils pilsētas domes 14.12.2017. nolikuma „Nolikums par kārtību, kādā
nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam” 11.7., 20., 22., 23.punktu, ņemot vērā
Jēkabpils pilsētas domes Nevalstisko organizāciju projektu konkursu izvērtēšanas darba grupas
18.06.2018. lēmumu (protokols Nr.5, 1.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
4.1. Piešķirt Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansējumu 1000,00 euro (viens tūkstotis eiro un
00 centi) biedrībai “Jēkabpils uzņēmēju biedrība” projekta “Efektīva pārdošana” realizēšanai.
4.2. Apmaksu veikt no Jēkabpils pilsētas 2018.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam” (budžeta
klasifikācijas kods 08.400.03., ekonomiskās klasifikācijas kods 3260) pēc līguma noslēgšanas.
4.3. Lēmuma 2.punkts zaudē spēku, ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža nav
noslēgts līgums ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību.
4.4. 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).
4.5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam
sociālos jautājumos un galvenajai grāmatvedei.
5.
Adresāts: Biedrība “MC Brīvības gari” reģistrācijas Nr.40008072632, juridiskā adrese Avotu iela 6B,
Jēkabpils, LV–5201.
Iesniedzēja prasījums: projekta pieteikums (31.05.2018. reģistrēts Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ar
Nr.5.2.3./1712).
Projekta nosaukums: “Motokluba popularizēšana un aktīva dzīvesveida veicināšana Jēkabpilī”.
Projekta vadītājs: Rolands Nekozs.
Projekta mērķis: motokustības popularizēšana jauniešiem un vidējās paaudzes Jēkabpils
iedzīvotājiem, veicinot pozitīva Jēkabpils tēla veidošanu Latvijas un Baltijas mērogā. Jēkabpils
sabiedrības aktīvā dzīvesveida veicināšana ar motokustības pasākumu palīdzību.
Aktivitātes: moto pasākums Jēkabpils pilsētas svētkos – mototehnikas apskate, fotografēšanās,
informēšana par biedrību. Piedalīšanās brīvprātīgā darba akcijā “Brīvprātīgais uz 1 dienu” –
nodarbības skolēniem un izglītošana par drošu braukšanu. Gatavošanās Ziemassvētku skrējienam ap
Radžu ūdenskrātuvi.
Projekta kopējās izmaksas: 1303,50 euro.
Pašvaldībai pieprasītā summa: 1000,00 euro.
Projekts izskatīts un izvērtēts Nevalstisko organizāciju projektu konkursu izvērtēšanas darba
grupā (18.06.2018. protokols Nr.5, 1.§), saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 14.12.2017. apstiprināto
nolikumu „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 12.pantu, 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, Jēkabpils pilsētas domes 14.12.2017. nolikuma „Nolikums par kārtību, kādā
nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam” 11.5., 20., 22., 23.punktu, ņemot vērā
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Jēkabpils pilsētas domes Nevalstisko organizāciju projektu konkursu izvērtēšanas darba grupas
18.06.2018. lēmumu (protokols Nr.5, 1.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
5.1. Piešķirt Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansējumu 1000,00 euro (viens tūkstotis eiro un
00 centi) biedrībai “MC Brīvības gari” projekta “Motokluba popularizēšana un aktīva dzīvesveida
veicināšana Jēkabpilī” realizēšanai.
5.2. Apmaksu veikt no Jēkabpils pilsētas 2018.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam” (budžeta
klasifikācijas kods 08.400.03., ekonomiskās klasifikācijas kods 3260) pēc līguma noslēgšanas.
5.3. Lēmuma 2.punkts zaudē spēku, ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža nav
noslēgts līgums ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību.
5.4. 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).
5.5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam
sociālos jautājumos un galvenajai grāmatvedei.
6.
Adresāts: Biedrība kristīgai paaudžu kopībai “Tilts”, reģistrācijas Nr.40008074351, juridiskā adrese
Dambja iela 10, Jēkabpils, LV–5201.
Iesniedzēja prasījums: projekta pieteikums (01.06.2018. reģistrēts Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ar
Nr.5.2.3./1725).
Projekta nosaukums: “Vakarēšana”.
Projekta vadītājs: Ieva Rožlapa.
Projekta mērķis: apzinot dažādas veiksmīgas komunikācijas veidošanas metodes, radīt
profesionāļu, kas strādā ar ģimenēm problēmsituācijās (audžuvecāki, sociālie darbinieki, psihologi,
pedagogi, diakoni u.c., darbā pielietojamu sarunu spēli.
Aktivitātes: paredzētas sešas aktivitātes – piecas darbnīcas, kurās tiek gūts ieskats dažādās
psihoterapijā pielietojamās metodēs un kuras apvieno darbnīcu virsmērķis un sestā aktivitāte – sarunu
spēles radīšana.
Projekta kopējās izmaksas: 1200,00 euro.
Pašvaldībai pieprasītā summa: 940,00 euro.
Projekts izskatīts un izvērtēts Nevalstisko organizāciju projektu konkursu izvērtēšanas darba
grupā (18.06.2018. protokols Nr.5, 1.§), saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 14.12.2017. apstiprināto
nolikumu „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 12.pantu, 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, Jēkabpils pilsētas domes 14.12.2017. nolikuma „Nolikums par kārtību, kādā
nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam” 11.4., 20., 22., 23.punktu, ņemot vērā
Jēkabpils pilsētas domes Nevalstisko organizāciju projektu konkursu izvērtēšanas darba grupas
18.06.2018. lēmumu (protokols Nr.5, 1.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
6.1. Piešķirt Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansējumu 940,00 euro (deviņi simti četrdesmit
eiro un 00 centi) biedrībai kristīgai paaudžu kopībai “Tilts” projekta “Vakarēšana” realizēšanai.
6.2 Apmaksu veikt no Jēkabpils pilsētas 2018.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam” (budžeta
klasifikācijas kods 08.400.03., ekonomiskās klasifikācijas kods 3260) pēc līguma noslēgšanas.
6.3. Lēmuma 2.punkts zaudē spēku, ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža
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nav noslēgts līgums ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību.
6.4. 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).
6.5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam
sociālos jautājumos un galvenajai grāmatvedei.
7.
Adresāts: Jēkabpils Pensionāru apvienība “Sasaiste”, reģistrācijas Nr.40008088154, juridiskā adrese
Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV–5201.
Iesniedzēja prasījums: projekta pieteikums (01.06.2018. reģistrēts Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ar
Nr.5.2.3./1726).
Projekta nosaukums: “Uzdrošinies iesaistīties!”.
Projekta vadītājs: Velga Novika.
Projekta mērķis: nodrošināt iespēju vecākās paaudzes cilvēkiem sociāli un fiziski aktivizēties,
lai realizētu savas radošās dotības, talantus, intelektuālo un garīgo potenciālu, lai palielinātu
pašnoteikšanās spējas, kas sekmēs iespēju integrēties dzīvē, mazinot atstumtības risku.
Aktivitātes: vīru vokālā ansambļa “Virši” un veselības grupas “Varavīksne” darbības
nodrošināšana; vīru vokālā ansambļa “Virši” dalība senioru ansambļu sadziedāšanās svētkos
K.Ulmaņa dzimtas mājās “Pikšās”; Atvērtā skatuve Pasaules senioru dienā, interaktīvā nodarbība “Kā
dzīvot aizrautīgi”; dalība koncertā, kas tiek rīkots sadarbībā ar citiem pašdarbības kolektīviem “Starp
Mārtiņiem un Ziemassvētkiem”.
Projekta kopējās izmaksas: 1390,00 euro.
Pašvaldībai pieprasītā summa: 970,00 euro.
Projekts izskatīts un izvērtēts Nevalstisko organizāciju projektu konkursu izvērtēšanas darba
grupā (18.06.2018. protokols Nr.5, 1.§), saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 14.12.2017. apstiprināto
nolikumu „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 12.pantu, 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, Jēkabpils pilsētas domes 14.12.2017. nolikuma „Nolikums par kārtību, kādā
nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam” 11.1., 20., 22., 23.punktu, ņemot vērā
Jēkabpils pilsētas domes Nevalstisko organizāciju projektu konkursu izvērtēšanas darba grupas
18.06.2018. lēmumu (protokols Nr.5, 1.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
7.1. Piešķirt Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansējumu 970,00 euro (deviņi simti
septiņdesmit eiro un 00 centi) Jēkabpils Pensionāru apvienība “Sasaiste” projekta “Uzdrošinies
iesaistīties!” realizēšanai.
7.2. Apmaksu veikt no Jēkabpils pilsētas 2018.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam” (budžeta
klasifikācijas kods 08.400.03., ekonomiskās klasifikācijas kods 3260) pēc līguma noslēgšanas.
7.3. Lēmuma 2.punkts zaudē spēku, ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža
nav noslēgts līgums ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību.
7.4. 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).
7.5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam
sociālos jautājumos un galvenajai grāmatvedei.
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8.
Adresāts: Biedrība “Jēkabpils mantojums”, reģistrācijas Nr.8235638, juridiskā adrese Brīvības iela
231–1, Jēkabpils, LV–5201.
Iesniedzēja prasījums: projekta pieteikums (01.06.2018. reģistrēts Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ar
Nr.5.2.3./1736).
Projekta nosaukums: “Pasta ielas nami fotogrāfijās, stāstos, nostāstos un pastāstos”.
Projekta vadītājs: Renāte Lenša.
Projekta mērķis: radīt un izplatīt informāciju, kas veic un veicina kultūrvēsturisko vērtību
identificēšanu, dokumentēšanu un popularizēšanu, kā arī veicina to saglabāšanu un pārmantošanu.
Pilnīgot Jēkabpils sabiedrības zināšanas par arhitektūras kultūrvēsturisko mantojumu Pasta ielā.
Veicināt lokālpatriotismu.
Aktivitātes: Pasta ielas namu fotofiksācija, informācijas vākšana, atlase un apkopošana,
atklātņu dizaina izstrāde, sagatavošana drukāšanai, drukāšana un izplatīšana; savāktā materiāla un
iespiesto atklātņu prezentācijas pasākuma sarīkošana, uz kuru tiks aicināti Pasta ielas iedzīvotāji un
visi interesenti.
Projekta kopējās izmaksas: 1488,00 euro.
Pašvaldībai pieprasītā summa: 1000,00 euro.
Projekts izskatīts un izvērtēts Nevalstisko organizāciju projektu konkursu izvērtēšanas darba
grupā (18.06.2018. protokols Nr.5, 1.§), saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 14.12.2017. apstiprināto
nolikumu „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 12.pantu, 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, Jēkabpils pilsētas domes 14.12.2017. nolikuma „Nolikums par kārtību, kādā
nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam” 11.2., 20., 22., 23.punktu, ņemot vērā
Jēkabpils pilsētas domes Nevalstisko organizāciju projektu konkursu izvērtēšanas darba grupas
18.06.2018. lēmumu (protokols Nr.5, 1.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
8.1.
Piešķirt Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansējumu 1000,00 euro (viens tūkstotis
eiro un 00 centi) biedrībai “Jēkabpils mantojums” projekta “Pasta ielas nami fotogrāfijās, stāstos,
nostāstos un pastāstos” realizēšanai.
8.2.
Apmaksu veikt no Jēkabpils pilsētas 2018.gada budžetā paredzētajiem
līdzekļiem - „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus
konkursam” (budžeta klasifikācijas kods 08.400.03., ekonomiskās klasifikācijas kods 3260) pēc
līguma noslēgšanas.
8.3.
Lēmuma 2.punkts zaudē spēku, ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas
brīža nav noslēgts līgums ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību.
8.4.
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).
8.5.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja
vietniekam sociālos jautājumos un galvenajai grāmatvedei.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Spodre 65207322
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LĒMUMS
Jēkabpilī
21.06.2018. (protokols Nr.15, 28.§)
Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 07.06.2018. lēmumā Nr.246

Nr.283

07.06.2018. tika pieņemts Jēkabpils pilsētas domes lēmums Nr.246, (protokols Nr.14, 9.§)
“Par Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības koncepciju 2015–2025”, ar kuru
apstiprināta Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības koncepcija 2015–2025 gadam
(turpmāk – Koncepcija).
Koncepcijā ir ir nepieciešams izdarīt redakcionālu precizējumu pie 1.tabulas “Izglītības iestāžu
infrastruktūras kapacitāte un piepildījums 2017./2018. m.g.” un 2.tabulas “Izglītojamo skaita prognoze
Jēkabpils pilsētā līdz 2024./2025.m.g.”, papildinot ar skaidrojumiem par to, kas ietilpst norādītajā
skolnieku skaitā. Tāpat Koncepcijas 4.tabulā “Izglītības iestāžu infrastruktūras kapacitāte un
piepildījums 2024./2025.m.g.” pētījuma izstrādātājs SIA “AC konsultācijas” veica precizējumu
skolēnu skaita prognozes aprēķinā 2024./2025.mācību gadam, lai skolnieku skaits atbilstu Koncepcijas
2.tabulai “Izglītojamo skaita prognoze Jēkabpils pilsētā līdz 2024./2025.m.g.” Ņemot vērā SIA “AC
konsultācijas” veiktos precizējumus, ir nepieciešams izdarīt grozījumus apstiprinātajā Koncepcijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu,
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Izdarīt ar Jēkabpils pilsētas domes 07.06.2018. lēmumu Nr.246 “Jēkabpils pilsētas izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstības koncepciju 2015–2025” apstiprinātajā Jēkabpils pilsētas
izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības koncepcijā 2015–2025 gadam šādus grozījumus:
1.1.
papildināt 1.tabulas simbola “**” skaidrojumu ar teikumu šādā redakcijā:
“Aprēķinā nav ņemts vērā ieslodzījuma vietā esošo skolēnu skaits.”;
1.2.
papildināt 2.tabulu pie skaitļa “2671” ar simbolu “*”un tā skaidrojumu šādā redakcijā:
“* t.sk., skolēni, kuri atrodas ieslodzījuma vietā.”;
1.3.
Izteikt 4.tabulu šādā redakcijā:
“4.tabula. Izglītības iestāžu infrastruktūras kapacitāte un piepildījums 2024./2025.m.g.
Izglītības iestāde, adrese

Jēkabpils pilsētas

1.-6.klase

7.-9.klase

10.-

Plānotais

Maksimālais

Piepildījums

12.klase

skolēnu

skolēnu

pret skolēnu

skaits

skaits

skaitu %

614

180

155

949

1000

94,9%

300

0

0

300

350

85,7%

0

50

150

200

200

100%

350

150

185

685

700

97,9%

0

282

267

549

900

61%

vidusskola 1.-12.kl.
(Jaunā iela 44)
Jēkabpils pilsētas
vidusskola 1.-6.kl. (Rīgas
iela 200 A)
Jēkabpils pilsētas
vidusskola - vakarskola
Jēkabpils 3. vidusskola
(Slimnīcas iela 5)
Jēkabpils Valsts ģimnāzija
(Blaumaņa iela 27)

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

(personiskais paraksts)

Skrode 65207054
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