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24. Nr.504 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas
kārtību Jēkabpils pilsētā)
25. Nr.505 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (Kārtība, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā organizē darba un
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LĒMUMS
24.10.2019. (protokols Nr.26, 3.§)

Nr.483

Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 26.01.2017. lēmumā Nr.9 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksu”
Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir saņēmusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 12.09.2019. lēmumu
Nr.146 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma tarifiem”, saskaņā ar kuru ir nolemts apstiprināt SIA “Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves atkritumu
apglabāšanas pakalpojuma tarifus. Lēmumā noteikts, ka apstiprinātie tarifi ar dabas resursu nodokli (bez pievienotās
vērtības nodokļa) ir spēkā no 14.10.2019. līdz 31.12.2019. 65,77 EUR/t un no 01.01.2020. līdz jauna tarifa spēkā
stāšanās brīdim 69,62 EUR/t.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nešķirotu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksu atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam
veido:
1) pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina
apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas
infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;
2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonos.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta divi prim daļā ir noteikts, ka, ja līguma darbības laikā
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprināts cits tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā,
atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma Pārejas noteikumu 32. divi prim punktā ir noteikts, ka pēc 32.1 punktā
minētā tarifa apstiprināšanas sadzīves atkritumu poligona apsaimniekotājs iesniedz pašvaldībai informāciju par
apstiprināto tarifu. Pašvaldība viena mēneša laikā no informācijas saņemšanas dienas pieņem lēmumu par nešķirotu
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksu atkritumu sākotnējam
radītājam, ievērojot grozījumus šā likuma 39. panta pirmajā daļā, kas stājās spēkā 2018.gada 1.janvārī. Lēmumā
norāda maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos
noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši
līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība ar atkritumu apsaimniekotāju un kuru tā apstiprinājusi, izvēloties atkritumu
apsaimniekotāju atbilstoši šā likuma 18. pantam.
Jēkabpils pilsētas dome 26.01.2017. pieņēma lēmumu Nr.9 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu”,
saskaņā, ar kuru ir nolemts noteikt Jēkabpils pilsētas pašvaldībā maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju). Ņemot vērā, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir saņēmusi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu, ar kuru ir nolemts apstiprināt SIA “Vidusdaugavas SPAAO”
sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus, tad ir nepieciešams izdarīt attiecīgus grozījumus Jēkabpils
pilsētas domes 26.01.2017. lēmumā Nr.9 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 39.panta pirmās daļas 1.punktu, Pārejas noteikumu 32. divi prim punktu, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas 12.09.2019. lēmumu Nr.146 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidusdaugavas SPAAO”
sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem”, Attīstības un tautsaimniecības komitejas 02.10.2019. lēmumu
(protokols Nr.16, 6.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 26.01.2017. lēmumā Nr.9 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu”
šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt lēmuma 1.punktā skaitļus un vārdus “15,47 euro (piecpadsmit eiro un 47 centi)” ar skaitļiem un vārdiem
“7,74 euro (septiņi eiro un 74 centi)”;
1.2. Izslēgt lēmuma 1.2. un 1.3. apakšpunktus;
1.3. Aizstāt lēmuma 2.punktā skaitļus un vārdus “18,45 euro (astoņpadsmit eiro un 45 centi)” ar skaitļiem un vārdiem
“10,72 euro (desmit eiro un 72 centi)”;
1.4. Izslēgt lēmuma 2.2. un 2.3.apakšpunktus.
1.

2.
3.

Lēmums stājas spēkā 14.10.2019.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Pilsētvides departamenta direktoram R.Sirmovičam.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Gluha 65207310

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
24.10.2019. (protokols Nr.26, 4.§)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
Adresāts: Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV–5201.

Nr.484

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 2019.gada 15.septembrī ir saņemts SIA “TP aģentūra” izstrādātais zemes
ierīcības projekts Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederoša ar kadastra numuru 5601 002 2081 īpašuma Vecpilsētas
laukums 1, Jēkabpilī (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 002 0051) sadalīšanai trīs daļās ar platībām ~0,0194
hektāri, 0,0459 hektāri un ~1,1143 hektāri.
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi)
2.9.apakšpunktā ir noteikts, ka adresācijas objekts ir zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.7. un
2.8.apakšpunktā minētos objektus. Atbilstoši Noteikumu 8.2.apakšpunktam, zemes ierīcības projekta izstrādes
rezultātā izveidotajām zemes vienībām (katram adresācijas objektam) piešķiramas atsevišķas adreses – Brīvības iela
165A, Brīvības iela 157 un Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpilī.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 17.panta ceturto prim daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība" 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 2.6.apakšpunktu, 8., 9., 11., 14., 18., 28. un 31.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu
Nr.288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 9.8.apakšpunktu, 31.punktu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecības jautājumu komitejas 02.10.2019. lēmumu (protokols Nr.16, 7.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienības Vecpilsētas laukums 1, Jēkabpilī, kadastra apzīmējums
5601 002 0051, sadalīšanai trijās daļās atbilstoši pielikumā esošajam zemes ierīcības projektam “Vecpilsētas laukums
1, Jēkabpils”.
2. Piešķirt adresi pirmajai projektētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5601 002 1288 (platība 194
kvadrātmetri) – Brīvības iela 165A, Jēkabpils.
3. Noteikt zemes vienībai Brīvības iela 165A, Jēkabpilī turpmākās lietošanas mērķi – komecdarbības objektu
apbūve (Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods – 0801) 194 kvadrātmetru platībā.
4. Piešķirt adresi otrajai projektētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5601 002 1289 (platība 459
kvadrātmetri) – Brīvības iela 157, Jēkabpils.
5. Noteikt zemes vienībai Brīvības iela 157, Jēkabpilī turpmākās lietošanas mērķi – komercdarbības objektu
apbūve (Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods – 0801) 459 kvadrātmetru platībā.
6. Piešķirt adresi trešajai projektētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5601 002 1290 (platība 11143
kvadrātmetri) – Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils.
7. Noteikt zemes vienībai Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpilī turpmāko dalīto zemes lietošanas mērķus –
atsevišķi nodalītas atklātās autostāvvietas (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods – 1105) – 3803 kvadrātmetru
platībā, pārejā sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods – 0908) -2730
kvadrātmetru platībā un dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas (nekustamā
īpašuma lietošanas kods – 0501) – 4610 kvadrātmetri platībā.
8. Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības, objekta apgrūtinājumi un to platības
var tikt precizētas.
9. Zemes vienības shēma noteikta 1.pielikumā.
10. Lēmumu piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Valsts zemes
dienestam uz kac.jekabpils@vzd.gov.lv.
11. 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).
12. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: 1. Zemes vienības shēma uz 1 lp.
2. Zemes ierīcības projekta “Vecpilsētas laukums 1, Jēkabpils” lieta elektroniski.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Akmene 65207429

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
24.10.2019. (protokols Nr.26, 5.§)

Nr.485

Par grozījumiem 14.02.2019. lēmumā Nr.58 “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu”
Adresāts: SIA “NIKO LOTO”, reģistrācijas Nr.45403004236, juridiskā adrese Draudzības aleja 9, Jēkabpils, LV–
5201.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā saņemts Pašvaldības īpašuma nodaļas vadītājas S.Lazares iesniegums ar lūgumu
izdarīt grozījumus Jēkabpils pilsētas domes 14.02.2019. lēmumā Nr.58 “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu”.
Atbilstoši Jēkabpils pilsētas domes 14.02.109. lēmumam Nr.58 “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu”, dome
nolēma izmantot pirmpirkuma tiesības atbilstoši Pirkuma – pārdevuma līgumā norādītajam, ka tiek pārdota nekustamā
īpašuma Draudzības aleja 9, Jēkabpilī, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010022121 daļa, kuras aptuvenā
platība ir 440 kvadrātmetri.
Jēkabpils pilsētas dome 09.05.2019 pieņēma lēmumu Nr.187 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un
adreses piešķiršanu”, kurā tika nolemts pamatojoties uz zemes ierīcības projektu “Draudzības aleja 9, Jēkabpilī”
sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5601 002 2121 divās daļās, piešķirot atdalāmajai zemes vienībai
kadastra apzīmējumu 5601 002 1280 un adresi Draudzības aleja 9A, Jēkabpilī. Veicot zemes vienībai 5601 002 1280
Draudzības aleja 9A, Jēkabpilī kadastrālo uzmērīšanu, tika precizēta platība – 451 kvadrātmetrs. Precizējot zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5601 002 1280 platību, mainās arī nekustamā īpašuma pirkuma summa no 7920,00
euro (septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit eiro, 00 centi) uz 8118,00 euro (astoņi tūkstoši viens simts astoņpadsmit
eiro, 00 centi).
Jēkabpils pilsētas pašvaldībai atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5601 002 1280, Draudzības aleja
9A, Jēkabpilī platībā 451 kvadrātmetrs nepieciešams projekta “Draudzības alejas un Viestura ielas no Andreja
Pormaļa ielas līdz Draudzības alejai pārbūve Jēkabpilī” īstenošanai.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams izdarīt grozījumus Jēkabpils pilsētas domes 14.02.2019. lēmumā Nr.58 “Par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu” un starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un SIA “NIKO-LOTO” 20.02.2019.
noslēgtajā nekustamā īpašuma pirkuma–pārdevuma līgumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 02.10.2019. lēmumu (protokols Nr.16, 8.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 14.02.2019. lēmuma Nr.58 „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu”
pielikumā esošajā nekustamā īpašuma pirkuma-pārdevuma līgumā šādus grozījumus:
1.1. Izteikt nekustamā īpašuma pirkuma-pārdevuma līguma 1.1.punktu šādā redakcijā:
“1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk Pārdevējam piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010022121
Draudzības aleja 9, Jēkabpilī, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010022121 daļu, kura platība ir 451 m 2 (četri
simti piecdesmit viens kvadrātmetrs) (turpmāk tekstā saukts – Īpašums), ar visām tiesībām un saistībām, kas izriet no
šī Īpašuma.”;
1.2. Izteikt nekustamā īpašuma pirkuma–pārdevuma līguma 4.1.punktu šādā redakcijā:
“4.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs nopērk nekustamo īpašumu par pirkuma cenu 8118,00 euro (astoņi tūkstoši viens
simts astoņpadsmit eiro, 00 centi), t.i., 18,00 EUR/m2 (turpmāk – Pirkuma maksa)”;
1.3. Izteikt nekustamā īpašuma pirkuma-pārdevuma līguma 1.pielikumu jaunā redakcijā.
2. Noslēgt vienošanos ar SIA “NIKO LOTO” par grozījumiem nekustamā īpašuma pirkuma–pārdevuma
līgumā.
3. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 14.02.2019. lēmumā Nr.58 „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu” šādus
grozījumus:
3.1. Aizstāt lēmuma 1.punktā skaitli “440” ar skaitli “451”;
3.2. Aizstāt lēmuma 2.punktā skaitli “7920,00” ar skaitli “8118,00”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Vienošanās pie nekustamā īpašuma pirkuma-pārdevuma līguma uz 1 lp.
Sēdes vadītāja
Domes priekšsēdētājs
Akmene 65207429

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
24.10.2019. (protokols Nr.26, 6.§)

Nr.486

Par adreses piešķiršanu
Adresāts: A. B., personas kods (svītrots), (adrese)
Adresāts: S. B., personas kods (svītrots), (adrese)
Valsts zemes dienests (turpmāk – Dienests), veicot adrešu datu kvalitātes pārbaudi, lai nodrošinātu Valsts
adrešu reģistra un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – Kadastra informācijas
sistēma) uzturētās informācijas aktualizēšanu un sakārtošanu, ir konstatējis, ka ēkā ar kadastra apzīmējumu (svītrots)
ar adresi (adrese) (adreses klasifikatora kods 101527312) Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrētas 2 telpu grupas –
dzīvokļi ar kadastra apzīmējumiem (svītrots) un (svītrots) bez adreses.
Izvērtējot radušos situāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698
„Adresācijas noteikumi” 2.10.apakšpunktu, jāpiešķir adreses Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām telpu grupām
ar kadastra apzīmējumu (svītrots) (adrese) un ar kadastra apzīmējumu (svītrots) (adrese) Jēkabpilī.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 17.panta 4.1 daļu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”
4.punktu, 2.10., 8.6. un 34.3.apakšpunktu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 02.10.2019. lēmumu
(protokols Nr.16, 11.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu (svītrots) – (adrese).
2. Piešķirt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu (svītrots) – (adrese).
3. Lēmumu piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Valsts zemes
dienestam uz kac.jekabpils@vzd.gov.lv.
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. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Akmene 65207429

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
24.10.2019. (protokols Nr.26, 7.§)
Par pilsētu zemes nomas līguma noslēgšanu

Nr.487

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 2019.gada 23.septembrī saņemts I. Ļ., personas kods (svītrots), dzīvojoša (adrese)
Jēkabpilī, 2019.gada 23.septembra iesniegums (Jēkabpils pilsētas pašvaldības reģistrācijas Nr.5.2.2/3107), kurā lūgts
noslēgt zemes nomas līgumu par zemes nomu (adrese) uz desmit gadiem, jo līguma termiņš beidzās 2019.gada
27.jūlijā.
Starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un I. Ļ. 2009.gada 27.jūlijā noslēgts Pilsētu zemes nomas līgums
(pašvaldības reģistrācijas Nr. (svītrots)) par apbūvēta nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
(svītrots), (adrese) 600 m2 platībā nodošanu nomas lietošanā līdz 2019.gada 27.jūlijam (turpmāk – 2009.gada 27.jūlija
līgums).
Ar Jēkabpils pilsētas zemes komisijas 2010.gada 17.februāra lēmumu Nr.3-12 “Par zemes gabala platības
noteikšanu” noteikta pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (svītrots) (adrese), Jēkabpilī
platība 710 m2.
Līdz ar to nekustamā īpašuma ar kadastra numuru (svītrots) (adrese), Jēkabpils sastāvā ietilpst zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu (svītrots) 710 kvadrātmetru platībā.
Minētās zemes vienības kadastrālā vērtība uz 2019.gada 1.janvāri ir 2528 euro.
Atbilstoši Jēkabpils pilsētas pašvaldības rīcībā esošajai informācijai un Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas datiem uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (svītrots) atrodas 3 (trīs) Ivana Ļenkeviča
tiesiskajā valdījumā esošas būves ar kadastra apzīmējumiem: (svītrots), (svītrots) un (svītrots). Minētās ēkas (būves)
nav ierakstītas zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas domes 2008.gada 11.decembra lēmumu Nr.514, I.Ļ. tika izbeigtas zemes
lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (svītrots).
Ņemot vērā, ka 2009.gada 27.jūlija līguma termiņš izbeidzās 2019.gada 27.jūlijā ir noslēdzams jauns Pilsētu
zemes nomas līgums uz minētās zemes vienības I.Ļ. tiesiskajā valdījumā reģistrēto būvju uzturēšanai.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 113.punktu, zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības
(bet ne mazāk par šo noteikumu 5.punktā minēto, t.i. ne mazāk kā 28 euro gadā).
Atbilstoši minēto noteikumu 114.1.apakšpunktam nomas maksu palielina, piemērojot koeficientu 1,5, uz laiku
līdz šajā punktā norādīto apstākļu novēršanai, ja uz zemesgabala atrodas tiesiskā valdītāja būves, kuras saskaņā ar
likumu “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” ir ierakstāmas kā patstāvīgi īpašuma objekti, bet nav
ierakstītas zemesgrāmatā.
Ievērojot minēto un to, ka I. Ļ. nav nostiprinājis zemesgrāmatā savas īpašuma tiesības uz ēkām (būvēm),
nomas maksa tie palielināta piemērojot koeficientu 1,5, uz laiku, kamēr zemes lietotājs ēkas (būves) ieraksta
zemesgrāmatā un par to rakstiski paziņo Jēkabpils pilsētas pašvaldībai.
Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6 1.panta pirmajai
daļai ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz
laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) apakšpunktu un 27.punktu,
Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 109., 113. un 118.punktu, 114.1.apakšpunktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 61.panta pirmo un trešo daļu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas
02.10.2019. lēmumu (protokols Nr.16, 12.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Nodot I. Ļ. nomas lietošanā Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piekrītošo nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru (svītrots) (adrese), Jēkabpils sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (svītrots) 710
kvadrātmetru platībā ar nomas lietošanas mērķi – ēku (būvju) uzturēšanai.
2. Noslēgt Pilsētu zemes nomas līgumu un noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu (svītrots) kadastrālās vērtības gadā, t.i. 1,5 % no 2528 euro ir 37,92 euro, piemērojot koeficientu 1,5, t.i.
56,88 euro plus pievienotās vērtības nodoklis 21% 11,94 euro, pavisam kopā 68,82 euro gadā.
3. Pilsētu zemes nomas līgums stājas spēkā 2019.gada 28.jūlijā un ir spēkā līdz 2029.gada 27.jūlijam.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Pilsētu zemes nomas līgums uz 3 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Verečinska 65207410

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
24.10.2019. (protokols Nr.26, 8.§)
Nr.488
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 2019.gada 23.septembrī Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.536 ir
nostiprinātas īpašuma tiesības uz būvju īpašumu ar kadastra numuru 56015020014 Brīvības iela 126, Jēkabpils, kas
sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu 56010022202001 (administratīvā ēka). Minētā būve saistīta ar zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 5601022202, Brīvības ielā 126, Jēkabpilī.
Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 56010022202 Brīvības iela 126, Jēkabpilī, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 56010022202, 3266 kvadrātmetru platībā nostiprināts Jēkabpils pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.64 uz Jēkabpils evaņģēliski luteriskās draudzes vārda.
Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 56010022202 3266 kvadrātmetru platībā kadastrālā vērtība uz 2019.gada 1.janvāri ir 11627,00 euro.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010022202 lietošanas mērķis ir “0903 - Valsts un pašvaldību
pārvaldes iestāžu apbūve”.
Pašvaldībai piederošās būves ar kadastra apzīmējumu 56010022202001 uzturēšanai nepieciešama zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 56010022202 daļa, 1608 kvadrātmetru platībā.
Saskaņā ar likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”12.panta trešo daļu, bijušajiem zemes
īpašniekiem vai viņu mantiniekiem pēc viņu izvēles ir tiesības saņemt no ēku un būvju īpašnieka nomas maksu.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir vienojusies ar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010022202 īpašnieku
– Jēkabpils Svētā Miķeļa evaņģēliski luterisko draudzi, ka nomas maksa mēnesī par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 56010022202 daļas 1608 kvadrātmetru platībā nomas lietošanu ir nosakāma, 0,18 centi par vienu
kvadrātmetru mēnesī jeb 5% no zemesgabala kadastrālās vērtības mēnesī.
Minētais norādīts arī Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 2019.gada 14.oktobrī saņemtajā Jēkabpils Svētā Miķeļa
Evaņģēliski luteriskās draudzes 2019.gada 13.oktobra iesniegumā (priekšlikums par zemes nomas līguma noslēgšanu)
Nr.13 (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.5.2.3/3068), kurā piedāvāts noslēgt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma ar
kadastra numuru 56010022202 Brīvības iela 126, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010022202
daļas 1608 kvadrātmetru platībā nomu, saglabājot pievienotā zemes nomas līguma redakcijas būtiskākos noteikumus,
paredzot Jēkabpils pilsētas pašvaldības tiesības nodod nomas zemesgabala daļu citai personai apakšnomā, ja ir
saņemta draudzes piekrišana, un nomas maksu 5% mēnesī no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu un 27.punktu,
likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta trešo daļu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecības komitejas 02.10.2019. lēmumu (protokols Nr.16, 13.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.
Pieņemt nomā no ”Jēkabpils Svētā Miķeļa evaņģēliski luteriskā draudze”, reģistrācijas numurs
90000310180, juridiskā adrese Brīvības iela 123, Jēkabpilī, nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
56010022202 Brīvības iela 126, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010022202 daļu, 1608
kvadrātmetru platībā.
2. Noslēgt Zemes nomas līgumu par lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nomu un maksāt
”Jēkabpils Svētā Miķeļa evaņģēliski luteriskā draudze”, reģistrācijas numurs 90000310180 nomas maksu 5% apmērā
no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas sastāda 286,23 euro (divi simti astoņdesmit seši eiro, 23 centi) mēnesī.
3. Nekustamā īpašuma iznomāšanas mērķis – Būves ar kadastra apzīmējumu 56010022202001 Brīvības iela
126, Jēkabpils, uzturēšanai.
4. Zemes nomas līgums stājas spēkā 2019.gada 1.oktobrī un ir spēkā līdz 2029.gada 30.septembrim.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Zemes nomas līgums uz 2 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Verečinska 65207410

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
24.10.2019. (protokols Nr.26, 9.§)

Nr.489

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Adresāts: Z.B., personas kods (svītrots), (adrese)
S. S., personas kods (svītrots), (adrese)
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā saņemta Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 04.09.2018 vēstule
Nr.2-13-L/3099 “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, kurā lūdz pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma 1/10
domājamo daļu no zemes vienības platībā 0,1380 ha ar kadastra apzīmējumu (svītrots) (adrese)Jēkabpilī.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktam un 25.panta otrajai daļai, personām, kuras nenoslēdza zemes izpirkuma
(pirkuma) līgumus ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim (turpmāk – neizpirktās zemes), izbeidzas zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības un tās iegūst zemes nomas pirmtiesības uz to lietošanā bijušo zemi.
Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa, izskatot tās rīcībā esošos arhīva dokumentus un Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus par nekustamo īpašumu (adrese) Jēkabpils pilsētā,
kadastra numurs (svītrots), kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (svītrots) – platībā 0,1380 ha,
konstatēja, ka zemes tiesiskajai valdītājai Z. B. nav noslēgts pirkuma līgums ar Hipotēku un zemes banku līdz
2011.gada 30.decembrim uz 1/10 domājamo daļu no zemes gabala (adrese), Jēkabpilī, līdz ar to izbeidzas zemes
patstāvīgās lietošanas tiesības.
Saskaņā ar Zemgales rajona tiesas Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. (svītrots) 9.1. un 9.2.
ierakstiem, ir mainījušās īpašuma tiesības uz 1/10 domājamo daļu no Z. B. piederošajām ēkām. 1/10 domājamā daļa
no ēkām (būvēm) pieder S. S., personas kods (svītrots), kas iegūst nomas tiesības uz Z. B. lietošanā bijušo 1/10
domājamo daļu no zemes gabala (adrese), Jēkabpilī ar kadastra apzīmējumu (svītrots), 0,1380 ha platībā.
Skaidrītei Sondorei ir jānoslēdz zemes nomas līgums ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 4.punktu, 26.panta
otro un trešo daļu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 02.10.2019. lēmumu (protokols Nr.16, 4.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Z. B. patstāvīgā lietošanā piešķirtās zemes lietošanas tiesības uz 1/10 domājamo daļu no zemes gabala
(adrese), Jēkabpilī, ar kadastra apzīmējumu (svītrots), 0,1380 ha platībā ir izbeigušās ar 2011.gada 30.decembri.
2. 1/10 domājamā daļa no zemes gabala (adrese), Jēkabpilī ar kadastra apzīmējumu (svītrots), 0,1380 ha ir
piekrītoša Jēkabpils pilsētas pašvaldībai.
3. Saskaņā ar Zemgales rajona tiesas Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.(svītrots) 9.1. un 9.2.
ierakstiem, zemes nomas tiesības uz Z. B. lietošanā bijušo 1/10 domājamo daļu no zemes gabala (adrese), Jēkabpilī ar
kadastra apzīmējumu (svītrots), 0,1380 ha platībā, iegūst S.S., personas kods (svītrots).
4. Pašvaldības īpašumu nodaļai piedāvāt S. S. noslēgt zemes nomas līgumu par 1/10 domājamo daļu no zemes
gabala (adrese), Jēkabpilī, ar kadastra apzīmējumu (svītrots).
5. Vienas pieturas aģentūrai lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajai nodaļai Jēkabpils
birojam uz kac.jekabpils@vzd.gov.lv.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

Jaudzema 65207053

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
24.10.2019. (protokols Nr.26, 10.§)

Nr.490

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Latvijas Republikā nav tiesību aktu, kas tieši reglamentētu ar kapsētu izveidošanu un uzturēšanu un ar mirušo
apbedīšanu saistītus jautājumus, un nodrošinātu vienotu tiesisko regulējumu šajos jautājumos. Piemēram, Aizsargjoslu
likumā noteiktas aizsargjoslas ap kapsētām, lai nepieļautu tām pieguļošo teritoriju sanitāro apstākļu pasliktināšanos un
aprobežojumi ap tām. Savukārt likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" paredz, ka kultūras pieminekļu
aizsardzība ir pasākumu sistēma, kas nodrošina kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un ietver tā uzskaiti, izpēti,
praktisko saglabāšanu, kultūras pieminekļu izmantošanu un to popularizēšanu.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) veic pastāvīgu kapsētu teritorijas labiekārtošanu, apzinot iedzīvotāju
vajadzības un Pašvaldības iespējas kontekstā ar sabalansētu attīstību, nodrošina kapsētu apsaimniekošanas formas izvēli un
atbilstošu uzraudzību, kā arī pārdomātu jomas attīstību, ievērojot šādus principus: problēmu apzināšana, prioritāšu definēšana un
labākās risinājuma alternatīvas izvēle.
Kapsētu izveide un uzturēšana ir uzdota pašvaldībām un valstiskā līmenī nav reglamentēta, tāpēc pašvaldības atbilstoši
savai izpratnei reglamentē kapsētu izmantošanu un kapavietu iegūšanu, kā arī nosaka ar to saistītus maksājumus. Kapsētas ir
publiskā lietošanā nodots pašvaldības īpašums, kas kalpo sabiedrības vajadzībām likuma "Par pašvaldībām" 77.panta otrās daļas
izpratnē.
2019.gada 6.martā stājās spēkā 2019.gada 5.marta Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2018-08-03 "Par Jūrmalas
pilsētas domes 2014. gada 4. septembra saistošo noteikumu Nr. 27 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un
uzturēšanas noteikumi"" 18. un 20. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam (turpmāk - spriedums). Atbilstoši
sprieduma secinājumu daļai tiesa ir noteikusi, ka likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punktā norādītie
pakalpojumi ir vērsti uz to, lai citstarp nodrošinātu un aizsargātu ikviena pašvaldības iedzīvotāja tiesības uz veselību, tiesības
dzīvot labvēlīgā vidē, kā arī ļautu īstenot dažādas ekonomiskās intereses. Maksas par pakalpojumu noteikšanas mērķis ir segt
pašvaldības ieguldījumu izdevumus par savu iekārtojumu izbūvi, radīšanu, uzlabošanu, atjaunināšanu un attīstīšanu, kas rada to
lietotājiem labākus to lietošanas apstākļus. Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punktā norādītie pakalpojumi
nav salīdzināmi ar pašvaldības piešķīrumu izmantot noteiktu kapavietu, jo kapavietas piešķiršana ir būtiska tieši mirušā cilvēka
cieņpilnai apbedīšanai. Vispārcilvēciskās vērtības, tostarp cilvēka cieņa, pieprasa, ka pēc nāves tuviniekiem ir pienākums apbedīt
mirušo cilvēku, un kapavietas piešķiršana ir nepieciešams priekšnoteikums tam, lai būtu nodrošināta apbedīšanas pienākuma
izpilde. Pašvaldības rīcība, piešķirot personai kapavietu, pēc sava rakstura nav pakalpojums, jo pastāv apbedīšanas pienākums,
kas tuviniekiem neparedz izvēles iespējas, proti, mirušā cilvēka ķermeni, guldot kapā, ir jāapbedī kapsētā. Tas, ka pašvaldība
pieprasa maksu par kapavietas piešķiršanu kā maksu par pakalpojumu, ir pretrunā ar noteikumu, ka arī pēc cilvēka nāves pret
viņa ķermeni ir jāizturas ar cieņu. Ņemot vērā iepriekš minēto, Satversmes tiesa secina, ka kapavietas piešķiršana nav
pakalpojums, par kuru pašvaldības dome saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punktu būtu tiesīga
noteikt samaksu.
Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10.panta pirmajā daļā noteikts, ka pašvaldību nodevas ir tiesīgas uzlikt vietējās
pašvaldības ar saviem saistošajiem noteikumiem. Šā paša likuma 2. panta ceturtā daļa nosaka: ja vietējo pašvaldību saistošajos
noteikumos ir iekļautas normas, kas paredz obligātu maksājumu, kurš atbilst šā likuma 1. pantā minētajam terminam
"pašvaldības nodeva", bet kurš nav paredzēts šajā likumā, tad šādu normu piemērošana nav pieļaujama.
Pašvaldību nodevu objekti ir noteikti likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 11. punktā. Minētajā
likumā pašvaldībai nav paredzētas tiesības noteikt nodevu par kapavietas izmantošanu.
Analizējot līguma par kapavietas nomu tiesisko dabu, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments norādījis, ka
kapsētas un kapavietas mirušu cilvēku apbedīšanai tradicionāli nav pieņemts tirgot vai iznomāt ienākumu gūšanai saimnieciskā
kārtā. Proti, tās tradicionāli neesot apgrozības priekšmets (sk. Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2015. gada 20.
novembra lēmuma lietā Nr. SKA-1427/2015 8. punktu). Arī juridiskajā literatūrā norādīts, ka ierobežota ir to lietu apgrozība,
kuras domātas apbedīšanas mērķiem un mirušo piemiņai, t. i., kapsētas, atsevišķas kapavietas, kapu pieminekļi, kapličas un citas
lietas, kuras atbilstoši reliģiskajām paražām un tradīcijām kalpo šiem mērķiem. Minētās lietas pēc vispārīgā principa nav
izmantojamas laicīgiem mērķiem, kuriem tās nav domātas (piemēram, atsavināšanai peļņas gūšanas nolūkā). Šim uzskatam
pievienojas arī pieaicinātā persona Tieslietu ministrija, norādot, ka tiesības uz mirušo apbedīšanu ir īpaši respektējamas un
saudzējamas, un šādā gadījumā attiecībā uz tām netiek piemēroti vispārējie civiltiesiskās apgrozības principi.
Nomas līguma slēgšana ir privāttiesībām raksturīga darbība, kuras mērķis ir ienākumu gūšana. Tomēr kapsētas un
atsevišķas kapavietas tradicionāli kalpo tam, lai tiktu īstenota miruša cilvēka cieņpilna apbedīšana. Izskatāmajā gadījumā
pašvaldība, nododot atsevišķu kapavietu personas individuālā lietošanā un paredzot par to samaksu, nerīkojas kā jebkurš
īpašnieks, bet gan īsteno likumā noteiktu valsts pārvaldes uzdevumu, proti, nodrošināt tās autonomās funkcijas - izveidot un
uzturēt kapsētas - izpildi. Iznomājot kapsētas, pašvaldība rīkojas pretēji likuma "Par pašvaldībām" 77. panta otrajai daļai, jo
kapsētas ir publiskā lietošanā nodots pašvaldības īpašums, kas kalpo sabiedrības vajadzībām un tāpēc nevar tikt iznomāts

ienākumu gūšanai. Tātad pašvaldība nav tiesīga iznomāt kapavietas, lai nodrošinātu tās autonomās funkcijas - izveidot un uzturēt
kapsētas - izpildi.
Kā rezultātā Pašvaldībā ir nepieciešams pieņemt jaunus saistošos noteikumus. 2019.gada 7.martā, 20.martā un 29.aprīlī
Pašvaldība ir veikusi konsultācijas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem, ir saņemti ieteikumi
pārskatīt šos saistošos noteikumus pēc būtības.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt
ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41. panta otrās un
trešās daļas noteikumus. Tātad privātpersonai nevar deleģēt administratīvo aktu izdošanu, izņemot gadījumus, kad tas
paredzēts ārējā normatīvajā aktā (tostarp pašvaldības saistošajos noteikumos). Privātpersonai jābūt tiesīgai veikt
attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42. panta pirmajai un otrajai daļai, lemjot
par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju,
kā arī citus kritērijus. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu personu apvienībai, izvērtē, vai tā nepārstāv
atsevišķas mantiski vai citādi ieinteresētas grupas intereses. Gadījumi, kad pārvaldes uzdevums tiek deleģēts ar ārējo
normatīvo aktu, varētu būt pieļaujami, ja pilnvarotā persona ir objektīvi vienīgā persona, kurai šo uzdevumu var
deleģēt (Briede J., Danovskis E., Kovaļevska A. Administratīvās tiesības. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016, 130. lpp.).
SIA "Jēkabpils pakalpojumi" ilgstoši veic kapsētas apsaimniekotāja funkcijas Pašvaldības teritorijā.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta
pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 6.punktu, trešo daļu, 431.panta pirmo daļu, 45.panta otro, trešo, ceturto, piekto,
sesto un septīto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta otro daļu, 41.panta otro daļu, trešās daļas pirmo punktu,
2019.gada 5.marta Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr.2018-08-03, ņemot vērā Tieslietu ministrijas 2019.gada 3.maija vēstuli
Nr.1-13.10/1620 "Par Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr.2018-0803", Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas 2019.gada
29.maija vēstuli Nr.1-18/5200 "Par Tieslietu ministrijas skaidrojumu saistībā ar Satversmes tiesas spriedumu kapsētu
apsaimniekošanas jomā", Attīstības un tautsaimniecības komitejas 02.10.2019. lēmumu (protokols Nr.16,3.§),

Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Apstiprināt Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 24.oktobra saistošos noteikumus Nr.21 "Jēkabpils pilsētas
pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi" un paskaidrojuma rakstu saskaņā ar
pielikumu.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo
noteikumu projekta tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav saņemts, saistošos
noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
5. Publicēt saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu pēc to stāšanās spēkā Jēkabpils pilsētas pašvaldības
mājaslapā internetā.
6. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Jēkabpils pilsētas domes 2016.gada
24.marta lēmumu Nr.92 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu".
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošie noteikumi Nr.21 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapsētu
darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi" un paskaidrojuma raksts uz 7 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Šinkarjuka 65283780

(paraksts)

A.Kraps

APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils pilsētas domes
24.10.2019. lēmumu Nr.490
(protokols Nr.26, 10.§)
24.10.2019.

Saistošie noteikumi Nr.21
Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 24.oktobra saistošie noteikumi Nr.21
"Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi"
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta
pirmās daļas 6.punktu un trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1.
Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapsētu iekšējās
kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kā arī kapličas
izmantošanas kārtību.
2.
Noteikumos lietotie termini:
2.1.
aktēšana – darbību kopums, kurā ietilpst nekoptas kapavietas apsekošana, brīdinājuma zīmes
uzstādīšana un akta par nekoptu kapavietu sastādīšana;
2.2.
aktēta kapavieta – kapavieta, kas 5 (piecus) gadus pēc kārtas ir atzīta par nekoptu kapavietu;
2.3.
atvērta kapsēta – kapsētas daļa, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;
2.4.
daļēji slēgta kapsēta – kapsētas daļa, kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās;
2.5.
slēgta kapsēta – kapsētas daļa, kurā mirušo apbedīšana nenotiek;
2.6.
kapavieta – noteikta izmēra zemes gabals kapsētā mirušo apbedīšanai, kapavietas izveidošanai un
kopšanai, apzaļumošanai, kapa aprīkojuma uzstādīšanai;
2.7.
ģimenes kapavieta – noteikta izmēra zemes gabals kapsētā, kas paredzēts apbedīšanai;
2.8.
kapavietas aprīkojums – kapavietā uzstādīta piemiņas plāksne, piemineklis, apmales, sēta, soliņš u.tml.
2.9.
persona, kurai piešķirta kapavieta – fiziska persona, kurai tiek piešķirts zemes gabals kapavietas
izveidošanai un kopšanai;
2.10. kapliča – ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas norisei;
2.11. kapsētas apsaimniekotājs – SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, reģistrācijas numurs: 45403006010, kas
pārrauga un kontrolē šo noteikumu ievērošanu, uzrauga kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu, uztur kārtībā
kapsētas teritoriju, Jēkabpils pilsētas pašvaldības vārdā piešķir kapavietu, izdodot administratīvo aktu;
2.12. kapsētas pārzinis – kapsētas apsaimniekotāja nozīmēts darbinieks, kurš saskaņā ar darba līgumu pilda
šajos noteikumus paredzētos pienākumus;
2.13. kapavietu komisija – Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētvides departamenta direktora izveidota
komisija, kas nodrošina nekoptas kapavietas aktēšanu;
2.14. kultūras pieminekļi – atsevišķas kapsētas teritorijas, atsevišķas kapavietas, piemiņas vietas, pieminekļi,
kuriem ir mākslinieciska, vēsturiska, zinātniska vai citāda kultūras vērtība un kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm
atbilst Jēkabpils sabiedrības, Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm;
2.15. pašvaldības pilnvarota persona – Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja
vietnieks vai pašvaldības izpilddirektors;
2.16. virsapbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana virs esošā apbedījuma.
3.
Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā ir šādas pašvaldības kapsētas:
3.1.
Jēkabpils pilsētas kapsēta;
3.2.
Kapeles kapsēta;
3.3.
Tatāru (ebreju) kapsēta.
4.
Pašvaldības kapsētas ir paredzētas mirušo, kuru pēdējā deklarētā dzīves vieta ir bijusi Jēkabpils
administratīvajā teritorijā, apbedīšanai. Citu personu, izņemot augšupējos (vecāki, vecvecāki utt.), lejupējos (bērni,
mazbērni utt.) vai sānu līnijas (brāļi, māsas, tēva un mātes brāļi un māsas utt.) radiniekus, apbedīšana Jēkabpils
pilsētas kapsētās iespējama uz iesnieguma pamata, ja persona, kurai piešķirta kapavieta ir saņēmusi Jēkabpils pilsētas
pašvaldības pilnvarotas personas saskaņojumu, bet iepriekš piešķirtā un izveidotā ģimenes kapavietā – bez
saskaņojuma.
II. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi

5.
Mirušo piemiņas dienā un citās oficiālās mirušo atceres dienās kapsētu darba laiku nosaka kapsētas
apsaimniekotājs, saskaņojot to ar pašvaldības pilnvarotu personu. Kapsētas apsaimniekotājs nodrošina aktuālās
informācijas pieejamību pie kapličām. Kapsētas apmeklētājiem ir atvērtas:
5.1. vasaras periodā (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) – no plkst. 7.00 līdz plkst. 22.00;
5.2. ziemas periodā (no 1.novembra līdz 31.martam) – no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00.
6.
Kapsētas pārzinis apmeklētājus pieņem Kapu ielā 2, Jēkabpilī – pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.
14.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.
7.
Valsts svētku dienās un svētdienās kapsētas apbedīšanai ir slēgtas.
8.
Kapsētas apmeklētājiem kapsētas teritorijā jāpārvietojas pa tam paredzētiem ceļiem un celiņiem.
Piekļuve pie kapavietas ir pieļaujama no tam paredzēto ceļu un celiņu puses.
9.
Kapsētas apmeklētājiem kapsētās aizliegts:
9.1.
rakt smiltis un zemi kapsētu un to aizsargjoslu teritorijās;
9.2.
kāpt, staigāt vai sēdēt uz kapavietām;
9.3.
sniegt apbedīšanas un kapavietu kopšanas komercpakalpojumus bez kapsētas pārziņa saskaņojuma par
darbu veikšanu;
9.4.
ievest kapsētas teritorijā dzīvniekus un/vai apglabāt tos, izņemot tam īpaši paredzētās un ierādītās
vietās.
III.
Kapavietas piešķiršanas kārtība
10.
Kapavietu piešķir kapsētas apsaimniekotājs, izdodot administratīvo aktu, pamatojoties uz:
10.1. personas vai sociālās aprūpes institūcijas amatpersonas rakstveida iesniegumu par kapavietas
piešķiršanu un ierādīšanu;
10.2. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
11.
Kapsētas apsaimniekotājs ir pilnvarots ierādīt kapavietu Jēkabpils pilsētas pašvaldības vārdā,
pamatojoties uz izdoto administratīvo aktu.
12.
Piešķirot kapavietu, norāda šādu informāciju:
12.1.
personas, kurai piešķirta kapavieta kontaktinformāciju;
12.2.
kapavieta ir aktēta vai nav aktēta;
12.3.
kapavietas precīza atrašanās vieta, sektors, rinda, kopējā platība;
12.4.
cita informācija, kas ļauj identificēt kapavietu;
12.5.
personas, kurai piešķirta kapavieta – kapavietas pārņēmēja (laulātā, radinieka vai citas personas)
kontaktinformācija.
13.
Kapsētās jauns zemes gabals apbedīšanai tiek ierādīts un piešķirts tā, lai nodrošinātu attiecīgās sektora
daļas izmantošanu apbedīšanas secībā.
14.
Personai tiek piešķirts un ierādīts jauns zemes gabals apbedīšanai ne lielāks kā divvietīga kapavieta
(kapavietas lielums tiek noteikts saskaņā ar 1.pielikumu).
15.
Atsevišķos gadījumos var tikt piešķirtas vairāk kā divas kapavietas:
15.1. ja nelaimes gadījuma rezultātā bojā gājuši vairāki vienas ģimenes locekļi;
15.2. ja noziedzīga nodarījuma rezultātā bojā gājuši vairāki vienas ģimenes locekļi;
15.3. daļēji slēgtajā kapsētas daļā, ja to atļauj pieejamā teritorija.
16.
Daļēji slēgtā kapsētā, ja ģimenes kapavietā ir brīva vieta, bet tajā nav iespējams veikt apbedījumu
tehnisku iemeslu dēļ, personai piešķir jaunu kapavietu, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu.
17.
Atvērtā un daļēji slēgtā kapsētā ģimenes kapavietā, kurā ir brīva vieta vai kurā var veikt
virsapbedījumu, atļauju apbedīt mirušo dod pašvaldības pilnvarota persona, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu par
atļauju apbedīt mirušo, kam pievienota dzimtsarakstu nodaļas izsniegta miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
18.
Ja par kapavietas iegūšanu piederīgie nevar vienoties, priekšroka ir pirmajam, kurš iesniedzis kapsētas
apsaimniekotājam rakstveida iesniegumu par kapavietas pārņemšanu.
19.
Kapavieta pāriet pašvaldības valdījumā, ja:
19.1. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu;
19.2. tā atzīta par aktētu kapavietu.
20.
Gadījumā, kad kapavieta pāriet pašvaldības valdījumā, kapavieta var tikt piešķirta un ierādīta jaunu
apbedījumu veikšanai.
21.
Kapavieta, kas noteikumos noteiktā kārtībā atzīta par aktētu, var tikt piešķirta un ierādīta jaunu
apbedījumu veikšanai, ja pagājuši 20 (divdesmit) gadi pēc pēdējā apbedījuma.
22.
Kapsētas apsaimniekotājs piešķir kapavietu virs esoša apbedījuma virsapbedījuma veikšanai, ja pēc
pēdējā apbedījuma šajā vietā pagājis ne mazāk kā 20 (divdesmit) gadi un ir saņemta Veselības inspekcijas atļauja. Šo
termiņu drīkst samazināt līdz 15 (piecpadsmit) gadiem, ja virsapbedījums tiek lūgts ģimenes kapavietā un ir iesniegta
Veselības inspekcijas atļauja.
23.
Veicot virsapbedījumus, tiek saglabāti kultūras pieminekļi.

IV.
Apbedīšanas kārtība
24.
Apbedīšanu organizē persona, kurai piešķirta un ierādīta kapavieta vai apbedīšanas pakalpojumu
pasūtītāja izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs, par to informējot kapsētas pārzini ne vēlāk kā 48 stundas pirms
apbedīšanas.
25.
Kapsētas pārzinis norāda kapavietu un vienojas par apbedīšanas laiku. Ja persona, kurai piešķirta
kapavieta vienojas ar kapsētas pārzini, ir iespējami izņēmumi.
26.
Kapam jābūt izraktam un sagatavotam mirušā apbedīšanai ne vēlāk kā vienu stundu pirms apbedīšanas
ceremonijas sākuma. Kapa rakšana jāsaskaņo ar kapsētas pārzini.
27.
Mirušos, kuriem nav radinieku, apbedī atsevišķā sektorā vai atsevišķā kapu rindā.
28.
Virsapbedījumus kapavietās var izdarīt, ievērojot šo noteikumu 22.punktu.
29.
Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas, saņemot kapsētas apsaimniekotāja
un Veselības inspekcijas atļauju.
30.
Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt tiesību aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar pašvaldības
pilnvaroto personu un informējot kapsētas apsaimniekotāju.
31.
Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2,0 m, platumam –
1,0 m, dziļumam 1,7 m līdz zārka vākam. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu.
32.
Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,5 m līdz zārka vākam.
33.
Kapavieta ierādīšanas brīdī nedrīkst būt tuvāk par 0,5 m no koka stumbra un 0,3 m no pieminekļa.
34.
Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā vai jaunā kapavietā, ne
mazāk kā viena metra dziļumā. Vienā kapavietā ir pieļaujama vairāku urnu apbedīšana, uzstādot kopēju piemiņas
zīmi.
35.
Kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības noteikt izņēmumus noteikumos noteiktajai apbedīšanas kārtībai
kapsētā, ņemot vērā reliģisko konfesiju vai kultūras tradīcijas.
V.
Kapličas izmantošana
36.
Kapličas ceremoniju zāli (mirušā novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas norisei)
apbedīšanas pakalpojumu pasūtītājam iznomā kapsētas apsaimniekotājs.
37.
Saldējamā telpa kapličā, uzrādot miršanas apliecību vai ārsta izsniegtu medicīnisku slēdzienu par nāvi,
tiek izmantota mirušo novietošanai līdz apbedīšanas brīdim. Piederīgie mirušo drīkst apmeklēt kapsētas pārziņa darba
laikā, saskaņojot to ar kapsētas pārzini. Pārējā laikā saldējamā telpa ir slēgta.
38.
Bēru ceremonijas ilgums kapličā tiek noteikts, vienojoties bēru rīkotājiem ar kapsētas pārzini.
VI.
Kapavietas kopšana un uzturēšana
39.
Persona, kurai piešķirta kapavieta var kopt un uzturēt kapavietu pati vai arī noslēgt līgumu par
kapavietas kopšanu un uzturēšanu ar trešo personu, kura savu darbību saskaņojusi ar kapsētas pārzini.
40.
Jautājumus, kas saistīti ar šo noteikumu ievērošanu pēc iesnieguma saņemšanas, izskata kapsētas
apsaimniekotāja izveidota komisija, kuras sastāvā ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības un kapsētu apsaimniekotāja
pārstāvji, pieaicinot ieinteresētās puses.
41.
Personai, kurai piešķirta kapavieta ir pienākums:
41.1. mēneša laikā paziņot kapsētas pārzinim par dzīvesvietas jauno adresi;
41.2. trīs mēnešu laikā pēc apbedīšanas sakopt kapavietu (novākt ziedus, vainagus, zarus, izveidot kapa
kopiņu u.tml.);
41.3. regulāri kopt un uzturēt kārtībā ierādīto kapavietas teritoriju (novākt kritušas lapas, zarus, gružus,
nopļaut zāli u.tml.);
41.4. apgriezt kapavietas dzīvžogu līdz 70 cm augstumam;
41.5. nogādāt kapavietas kopšanas laikā radušos atkritumus savākšanas vietās novietotajos konteineros;
41.6. saņemt kapsētas pārziņa rakstisku saskaņojumu kapavietas aprīkojuma uzstādīšanai, demontāžai,
izvešanai, rekonstrukcijai, restaurācijai. Nesaņemot kapsētas pārziņa saskaņojumu, kapsētas apsaimniekotājs atjauno
iepriekšējo stāvokli. Kapavietas aprīkojums jāuzstāda tā, lai netraucētu citiem, ievērojot kapsētas arhitektūras un
ainavas veidošanas koptēlu;
41.7. koku vai krūmāju stādīšanu kapavietā un ārpus tās veikt tikai ar rakstveida kapsētas pārziņa
saskaņojumu;
41.8. nepalielināt ierādītās kapavietas robežas;
41.9. ierīkojot apbedījumu vietām apmales, to augstums nedrīkst pārsniegt 20 cm.
42.
Kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības apsekot ierādīto kapavietu tādā apjomā, lai pārliecinātos par
kapavietas izmantošanu;
43.
Kapsētas apsaimniekotājs nav atbildīgs par kapavietas aprīkojuma nolaupīšanu vai bojājumu, kuru
izdarījušas trešās personas.

VII. Nekoptas kapavietas nosacījumi
44.
Lai atzītu kapavietu par nekoptu un aktualizētu kapsētās saglabājamos kultūras pieminekļus, reizi gadā
tiek izveidota kapavietu komisija, kuras sastāvā ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības, kapsētas apsaimniekotāja un
nevalstisko organizāciju pārstāvji, nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti speciālisti no Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas.
3.
Kapavietu komisija sniedz priekšlikumus par kapsētās saglabājamiem kultūras pieminekļiem.
4.
Kapavietu komisija apseko nekoptās kapavietas, sastāda aktu par katru nekopto kapavietu un marķē to
ar brīdinājuma zīmi. Brīdinājuma zīmes paraugs un informācija, kur vērsties, redzot šādu zīmi kapavietā, tiek izvietota
uz informācijas stenda pie kapličām.
5.
Kapavietu komisija aktu par nekoptu kapavietu ar uzaicinājumu sakopt kapavietu un ierasties pie
kapsētas pārziņa nosūta personai, kurai piešķirta kapavieta vai zināmajiem radiniekiem.
6.
Ja kapavietu komisija ir sastādījusi aktu par nekoptu kapavietu un nav iespējams identificēt personu,
kurai piešķirta kapavieta, kapavietu komisija ievieto Jēkabpils pilsētas portālā www.jekabpils.lv un Jēkabpils pilsētas
pašvaldības informatīvajā izdevumā "Jēkabpils Vēstis" aicinājumu atsaukties apbedītā piederīgajiem un ierasties pie
kapsētas pārziņa.
7.
Pamatojoties uz to, ka 5 (piecus) gadus pēc kārtas kapavieta tiek atzīta par nekoptu, persona var lūgt
atjaunot kapavietas tiesības, izņemot gadījumu, ja kapavietā ir veikts virsapbedījums.
8.
Personai, kura vēlas atjaunot kapavietas tiesības ir pienākums sakopt kapavietu.
VIII. Kapavietu kopēju un amatnieku profesionālā darbība kapsētās
9.
Fiziskas un juridiskas personas, kuras savu darbību saskaņojušas ar kapsētas pārzini, var veikt
kapavietu kopšanu un amatnieku pakalpojumus kapsētā pēc personas, kurai piešķirta kapavieta pasūtījuma.
10.
Jebkādu profesionālu darbību, tajā skaitā kapavietas kopšanu, kapavietas aprīkojuma uzstādīšanu un
amatnieka pakalpojumu sniegšanu, drīkst veikt tikai kapsētas darba laikā, izņemot gadījumus, kad darbu veikšana ir
iepriekš saskaņota ar kapsētas pārzini.
11.
Personām, kas kapsētās sniedz pakalpojumus, mehānismi un materiāli jānovieto tā, lai netraucētu
kustību kapsētā. Beidzot darbus vai darba dienas beigās ir pienākums sakārtot darba vidi. Ja darbu veikšanai
nepieciešams transports, amatnieki un kapavietu kopēji drīkst izmantot tikai tos celiņus, kuri atbilst transportlīdzekļu
izmēriem.
IX.
Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
12.
Kapavietu komisijas lēmumu par kapavietas aktēšanu un kapsētas pārziņa lēmumu vai faktisko rīcību
likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Jēkabpils pilsētas domē.
13.
Kapsētas apsaimniekotāja lēmumu par kapavietas piešķiršanu var apstrīdēt Jēkabpils pilsētas domē.
X. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu un saistošo noteikumu izpildes kontrole
14.
Par noteikumu 9.1. – 9.4.apakšpunktos noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro
naudas sodu no 20 līdz 350 euro.
15.
Par noteikumu 9.1. – 9.4.apakšpunktos noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas
sodu no 4 līdz 70 naudas soda vienībām.
16.
Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 9.1.–9.4.apakšpunktos minētajiem pārkāpumiem līdz
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma
lietu izskata Jēkabpils pilsētas domes Administratīvā komisija.
XI. Noslēguma jautājumi
17.
Nekopto kapavietu aktēšanas periodā ieskaita aktēšanas visu periodu, kas izveidojies pirms šo
noteikumu spēkā stāšanās brīža.
18.
Kapsētu statusu nosaka Jēkabpils pilsētas dome. Kapsētu vai tās daļu var slēgt saskaņā ar Jēkabpils
pilsētas domes lēmumu.
19.
Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jēkabpils pilsētas domes 2016.gada 24.marta
saistošie noteikumi Nr.7 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi".
20.
Noteikumu 57.punkts stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
21.
Noteikumu 56.punkts zaudē spēku vienlaikus ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos.
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A.Kraps

Pielikums
Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr.21
Kapsētās ierādāmo kapavietu izmēri

Kapavieta

Platums, m

Garums, m

Vienvietīga kapavieta
Divvietīga kapavieta
Trīsvietīga kapavieta
Četrvietīga kapavieta

1,70
2,70
4,00
5,00

3,00
3,00
3,00
3,00

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Laukums,
kvadrātmetri
5,10
8,10
12,00
15,00

A.Kraps

Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr.21 "Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapsētu darbības
un uzturēšanas saistošie noteikumi"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir kapsētu izveidošana un uzturēšana. Lai nodrošinātu
pašvaldības autonomo funkciju izpildi, atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.panta
trešajai daļai, pašvaldības dome pieņem saistošos noteikumus. Ņemot vērā
2019.gada 5.marta Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2018-08-03, lielā
grozījumu apjoma dēļ, izstrādāts jauns saistošo noteikumu projekts.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ievēroti 2019.gada 5.marta Satversmes tiesas sprieduma lietā Nr. 2018-08-03
nosacījumi, ņemot vērā, ka pašvaldība nav tiesīga iznomāt kapavietas un noteikt
par to maksu. Nosacījumus par laika periodu, kad kapsēta ir atvērta apmeklētājiem
ir svarīgs no drošības viedokļa, lai nodrošinātu likumpārkāpumu prevenciju.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta otro daļu privātpersonai
pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu, ja tas paredzēts ārējā
normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41. panta otrās un trešās daļas noteikumus.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ir ietekme uz pašvaldības budžetu.

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

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Jēkabpils pilsētas
pašvaldībā vai pie kapsētas apsaimniekotāja – SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, kas ir
pilnvarots izdod administratīvos aktus par kapavietas piešķiršanu.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas notikušas ar SIA "Jēkabpils pakalpojumi", biedrību "Biedrība
Jēkabpils mantojums"

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
24.10.2019. (protokols Nr.26, 11.§)

Nr.491

Par Jēkabpils pilsētas domes 20.12.2018 lēmuma Nr.544 “Par būves piespiedu sakārtošanu” piespiedu izpildi
Jēkabpils pilsētas dome 2018.gada 20.decembrī pieņēma lēmumu Nr.544 “Par būves piespiedu sakārtošanu”
(turpmāk – Lēmums), ar kuru nolēma būves Madonas ielā 27B, Jēkabpilī, (kadastra apzīmējums 56010013250001,
turpmāk - Būve), īpašniekam – Evaņģēlisko kristiešu baznīcas “Jaunā paaudze””, Jēkabpils draudzei, reģistrācijas
numurs 90000303085, juridiskā adrese: Madonas iela 27A, Jēkabpils, LV-5202 (turpmāk – Īpašnieks), nekavējoties
veikt Būves norobežošanu, lai nodrošinātu Būves nepieejamību nepiederošām personām. Tāpat tika nolemts uzdot
Būves Īpašniekam veikt Būves sakārtošanu, veicot Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 “Ēku
būvnoteikumi” noteiktās darbības, realizējot tās secīgi.
Ar Lēmuma 4.punktu, Būves Īpašniekam uzliktie pienākumi bija jāveic līdz 2019.gada 1.septembrim.
Jēkabpils pilsētas būvvalde apsekojusi Būvi, par ko 2019.gada 9.septembrī pieņemts Atzinums par būves
pārbaudi Nr.BIS-BV-19.9-2019-8423 (84-10.4) (turpmāk – Būvvaldes atzinums). Būvvaldes atzinumā ietverts
Būvinspektora atzinums par būvi, pārkāpumu un faktu konstatāciju: Objekta apsekošanas datums: 2019.gada
9.septembris. Veikta ēkas Madonas ielā 27B, Jēkabpilī ar kadastra apzīmējumu Nr. 5601001325001 apsekošana
Jēkabpils pilsētas domes 2018.gada 20.decembra lēmuma Nr.544 "Par būves piespiedu sakārtošanu" izpildes kontrolei.
Apsekošanā konstatēts, ka ēka joprojām ir avārijas stāvoklī. Papildus 2018.gada 15.oktobra atzinumā par būves
stāvokli Nr. BIS-BV-19.9-2018-9043 aprakstītajam, konstatēts, ka ēkas rietumu pusē turpina iebrukt piektā un ceturtā
stāva caurumotie dzezsbetona pārseguma paneļi. Ēkas austrumu pusē novērojama intensīva balto silikātķieģeļu
drupšana. Piektā stāva logu ailu koka aizpildījums izkritis, notekas atdalījušās no ēkas sienas- var nokrist. Ēkas
nesošajām konstrukcijām pastāv nekontrolēti nogruvuma draudi. Būves stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9.pantā
noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību un mehānisko stiprību un stabilitāti, vides
aizsardzību un higiēnu. Nav izpildīts Jēkabpils pilsētas domes 2018.gada 21.decembra lēmums Nr. 544 "Par būves
piespiedu sakārtošanu".
Ar Jēkabpils pilsētas domes Lēmuma 5.punktu tika nolemts, ja Būves Īpašnieks nepilda kādu no šī Lēmuma 1.
un 2.punktā noteiktajām darbībām, lēmumā noteiktajos termiņos, tad Jēkabpils pilsētas pašvaldība var organizēt šī
Lēmuma piespiedu izpildi ar aizvietotājizpildes palīdzību, uzliekot tās izpildes izmaksas šī Lēmuma adresātam.
Izvērtējot faktiskos apstākļus, konstatēts:
1) Lēmums 2018.gada 28.decembrī ierakstītā pasta sūtījumā nosūtīts adresātam - Evaņģēlisko kristiešu
baznīcas “Jaunā paaudze””, Jēkabpils draudzei, uz juridisko adresi Madonas iela 27A, Jēkabpils, LV–5202. Atbilstoši
Paziņošanas likuma 8.panta trešajai daļai dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu
septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, kas ir 2019.gada 4.janvāris;
2) Lēmums 2019.gada 9.janvārī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, laidienā Nr.6 (6345);
3) Lēmuma apstrīdēšanas termiņš bija 2019.gada 20.janvāris un šajā termiņā tas nav apstrīdēts un kļuvis
neapstrīdams.
4) Būves Īpašnieks nav veicis nevienu no Lēmumā uzliktajiem pienākumiem noteiktajos termiņos saistībā ar
Būves norobežošanu un sakārtošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.
5) Administratīvā procesa likuma 360.pantā ir noteikts, ka Administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir
šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā; administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams; līdz piespiedu
izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi; persona ir brīdināta par piespiedu izpildi.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu, Administratīvā procesa likuma
360., 361., 362., 363. un 364.pantu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta desmito daļu, ņemot
vērā Jēkabpils pilsētas domes 2018.gada 20.decembra lēmumu Nr. 544 “Par būves piespiedu sakārtošanu”, Jēkabpils
pilsētas būvvaldes 2019.gada 9.septembra Atzinumu par būves pārbaudi Nr.BIS-BV-19.9-2019-8423 (84-10.4),
Attīstības un tautsaimniecības komitejas 2019.gada 2.oktobra lēmumu (protokols Nr.16,5.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Uzsākt Jēkabpils pilsētas domes 2018.gada 20.decembra lēmuma Nr.544 “Par būves piespiedu sakārtošanu”
piespiedu izpildi uz būves Madonas iela 27B, Jēkabpilī, (kadastra apzīmējums 56010013250001) īpašnieka –
Evaņģēlisko kristiešu baznīcas “Jaunā paaudze””, Jēkabpils draudze, reģistrācijas numurs 90000303085, juridiskā
adrese: Madonas iela 27A, Jēkabpils, LV–5202, rēķina.
2. Šī lēmuma izpildi nodrošināt Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie
būvnoteikumi” 164.punktā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
3. Lēmuma izpildei finansējumu paredzēt Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetā 50 000,00 euro
(piecdesmit tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā (budžeta klasifikācijas kods 06.600.05).

4. Noteikt atbildīgo par šī lēmuma izpildi – Pilsētvides departamenta direktors.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā
tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā
īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Lazare 65207415

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
24.10.2019. (protokols Nr.26, 12.§)

Nr.492

Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanu
1.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 16.09.2019. saņemts Jēkabpils Izglītības pārvaldes vadītāja J.Līča iesniegums ar
lūgumu saskaņot Jēkabpils Tālākizglītības un informāciju tehnoloģiju centra pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides A programmu 8 stundu apjomā “Skolēnu zinātnieki pētniecisko darbu izstrāde kompetencēs balstīta mācību
satura kontekstā”. Programmas mērķis – padziļināt pedagogu izpratni par skolēnu zinātnieki pētniecisko darbu
vadīšanu, pilnveidot skolotāju kompetences skolēnu pētniecības prasmju attīstīšanā. Programmas mērķauditorija –
vidusskolas izglītības posma skolotāji.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 21.punktu, Izglītības likuma 14.panta 13. un
32.punktu, 48.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu Nr.569 “Noteikumi par
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides
kārtību” 21.1.apakšpunktu, “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanas kārtību”, kas
apstiprināta ar Jēkabpils domes 12.09.2013. lēmumu Nr.388, 3., 4. un 5.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības,
kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 01.10.2019. lēmumu (protokols Nr.16, 2.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.1.
Saskaņot Jēkabpils Tālākizglītības un informāciju tehnoloģiju centra pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides A programmu 8 stundu apjomā “Skolēnu zinātnieki pētniecisko darbu izstrāde kompetencēs
balstīta mācību satura kontekstā”.
1.2.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma “Skolēnu zinātnieki pētniecisko darbu
izstrāde kompetencēs balstīta mācību satura kontekstā” uz 1 lp.
2.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 16.09.2019. saņemts Jēkabpils Izglītības pārvaldes vadītāja J.Līča iesniegums ar
lūgumu saskaņot Jēkabpils Tālākizglītības un informāciju tehnoloģiju centra pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides A programmu 8 stundu apjomā “Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmsskolā”. Programmas mērķis –
pilnveidot pedagogu profesionālo sagatavotību kompetenču pieejas īstenošanā, gūstot izpratni par pieeju maiņu
izglītībā, iestādi kā mācīšanās organizāciju, mācīšanos iedziļinoties, kur bērns ir priecīgs pētnieks un atklājējs, prasmi
veidot piemērotu vidi, kurā rotaļnodarbība var norisēt visas dienas garumā un plānot tematus saskaņā ar doto plāna
struktūru. Programmas mērķauditorija – pirmsskolas izglītības skolotāji.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 21. punktu, Izglītības likuma 14.panta 13. un
32.punktu, 48.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu Nr.569 “Noteikumi par
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides
kārtību” 21.1.apakšpunktu, “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanas kārtību”, kas
apstiprināta ar Jēkabpils domes 12.09.2013. lēmumu Nr.388, 3., 4. un 5.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības,
kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 23.05.2019. lēmumu (protokols Nr.8, 3.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
2.1.
Saskaņot Jēkabpils Tālākizglītības un informāciju tehnoloģiju centra pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides A programmu 8 stundu apjomā “Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmsskolā”.
2.2.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma ““Lietpratības attīstīšana mācību procesā
pirmsskolā” uz 2 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Strapcāne 65207055

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
24.10.2019. (protokols Nr.26, 13.§)

Nr.493

Par interešu izglītības programmu licencēm
1.
Adresāts: I. D., dzīvo (adrese)
Iesniedzēja prasījums: I. D. lūdz izsniegt licenci interešu izglītības programmai “Skaņvārdis”.
I. D. 16.09.2019. iesniedza Jēkabpils pilsētas pašvaldībā iesniegumu, reģistrācijas Nr.5.2.2/3007, ar lūgumu
izsniegt licenci interešu izglītības programmai “Skaņvārdis”. Nodarbības paredzētas runas traucējumu novēršanai un
valodas attīstīšanai 3–6 gadus veciem bērniem. Iesniegumā norādīts, ka interešu izglītības programma tiks realizēta
Jaunā ielā 16, Jēkabpils, LV–5201.
Dokumenti iesniegti saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 02.07.2015. saistošo noteikumu Nr.17 “Saistošie
noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” 2.punktu un tie ir
iesniegti pilnā apjomā un atbilst spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 11.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Izglītības likuma 47.panta trešo daļu, Administratīvā procesa likuma 65.pantu, 79.panta pirmo daļu,
Jēkabpils pilsētas domes 02.07.2015. saistošo noteikumu Nr.17 “Saistošie noteikumi par interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” 2., 3., 4., 6. un 8.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības,
kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 01.10.2019. lēmumu (protokols Nr.16, 7.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.1. Izsniegt I. D., personas kods (svītrots), dzīvo (adrese), licenci uz laiku no 2019.gada 17.oktobra līdz
2020.gada 16.oktobrim, kas apliecina tiesības Jēkabpils pilsētā īstenot interešu izglītības programmu “Skaņvārdis”.
1.2. Licencē norādīt darbības vietu: Jaunā iela 16, Jēkabpils, LV-5201.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).
1.4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
2.
Adresāts: Z. B., dzīvo (adrese)
Iesniedzēja prasījums: Z. B. lūdz pagarināt licenci interešu izglītības programmai “Vizuāli plastiskā māksla”.
Z. B. 17.09.2019. iesniedza Jēkabpils pilsētas pašvaldībā iesniegumu, reģistrācijas Nr.5.2.2/19/3025, ar lūgumu
pagarināt licenci interešu izglītības programmai “Vizuāli plastiskā māksla”. Nodarbības paredzētas jauniešiem no 14
līdz 25 gadiem. Iesniegumā norādīts, ka interešu izglītības programma tiks realizēta Jēkabpils Mākslas skolā, Dambja
iela 19, Jēkabpils, LV–5201.
Dokumenti iesniegti saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 02.07.2015. saistošo noteikumu Nr.17 “Saistošie
noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” 2.punktu un tie ir
iesniegti pilnā apjomā un atbilst spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 11.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Izglītības likuma 47.panta trešo daļu, Administratīvā procesa likuma 65.pantu, 79.panta pirmo daļu,
Jēkabpils pilsētas domes 02.07.2015. saistošo noteikumu Nr.17 “Saistošie noteikumi par interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” 2., 3., 4., 6. un 8.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības,
kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 01.10.2019. lēmumu (protokols Nr.16, 7.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
2.1. Pagarināt Z. B., personas kods (svītrots), (adrese), licenci uz laiku no 2019.gada 17.oktobra līdz 2020.gada
16.oktobrim, kas apliecina tiesības Jēkabpils pilsētā īstenot interešu izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla”.
2.2. Licencē norādīt darbības vietu: Jēkabpils Mākslas skola, Dambja iela 19, Jēkabpils, LV-5201.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).
2.4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

3.
Adresāts: SIA “Inland WaterWays”, reģ.Nr.45403054646, juridiskā adrese Viestura iela 36A–42, Jēkabpils, LV–5201.
Elektroniskā pasta adrese r.ozols88@gmail.com
Iesniedzēja prasījums: SIA “Inland WaterWays” lūdz izsniegt licenci pieaugušo neformālās izglītības programmai
“Inland WaterWays introduction course”.
Komercsabiedrības SIA “Inland WaterWays” valdes priekšsēdētāja pilnvarotā persona Romāns Ozols
19.09.2019. iesniedza Jēkabpils pilsētas pašvaldībā iesniegumu, reģistrācijas Nr.5.2.3/2824, ar lūgumu izsniegt licenci
pieaugušo neformālās izglītības programmai “Inland WaterWays introduction course”. Nodarbību mērķis- iepazīstināt
jauniešus (19 gadus vecus) ar Eiropas iekšējo ūdeņu un kanālu kuģiem, to tipiem, uzbūvi, iepazīstināt ar profesijām
šajā nozarē, motivēt izvēlēties šīs profesijas- strādāt un nepamest Latviju. Iesniegumā norādīts, ka interešu izglītības
programma tiks realizēta Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, Rūdolfa Blaumaņa iela 27, Jēkabpils, LV–5201.
Dokumenti iesniegti saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 02.07.2015. saistošo noteikumu Nr.17 “Saistošie
noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” 2.punktu un tie ir
iesniegti pilnā apjomā un atbilst spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 11.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Izglītības likuma 47.panta trešo daļu, Administratīvā procesa likuma 65.pantu, 79.panta pirmo daļu,
Jēkabpils pilsētas domes 02.07.2015. saistošo noteikumu Nr.17 “Saistošie noteikumi par interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” 2., 3., 4., 6. un 8.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības,
kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 01.10.2019. lēmumu (protokols Nr.16, 7.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
3.1. Izsniegt SIA “Inland WaterWays”, reģ.Nr.45403054646, juridiskā adrese Viestura iela
36A–42, Jēkabpils, LV–5201, licenci uz laiku no 2019.gada 17.oktobra līdz 2020.gada 16.oktobrim, kas
apliecina tiesības Jēkabpils pilsētā īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmu “Inland WaterWays
introduction course”.
3.2. Licencē norādīt darbības vietu: Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Rūdolfa Blaumaņa iela 27, Jēkabpils, LV–
5201.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).
3.4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
4.
Adresāts: G. G., dzīvo, (adrese)
Iesniedzēja prasījums: peldēšanas trenere G. G.
“Peldētapmācība”.

lūdz izsniegt licenci interešu izglītības programmai

G. G. 26.09.2019. iesniedza Jēkabpils pilsētas pašvaldībā iesniegumu, reģistrācijas Nr. 5.2.2/3136, ar lūgumu
izsniegt licenci interešu izglītības programmai “Peldētapmācība”. Nodarbības paredzētas bērniem un jauniešiem
vecumā no 5 līdz 18 gadiem. Iesniegumā norādīts, ka interešu izglītības programma tiks realizēta Citrus SPA,
Kurzemes iela 8, Jēkabpils, LV-5202.
Dokumenti iesniegti saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 02.07.2015. saistošo noteikumu Nr.17 “Saistošie
noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” 2.punktu un tie ir
iesniegti pilnā apjomā un atbilst spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 11.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Izglītības likuma 47.panta trešo daļu, Administratīvā procesa likuma 65.pantu, 79.panta pirmo daļu,
Jēkabpils pilsētas domes 02.07.2015. saistošo noteikumu Nr.17 “Saistošie noteikumi par interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” 2., 3., 4., 6. un 8.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības,
kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 01.10.2019. lēmumu (protokols Nr.16, 7.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
4.1. Izsniegt G. G., personas kods (svītrots), dzīvo (adrese), licenci uz laiku no 2019.gada 17.oktobra līdz
2020.gada 16.oktobrim, kas apliecina tiesības Jēkabpils pilsētā īstenot interešu izglītības programmu “Peldētprieks”.
4.2. Licencē norādīt darbības vietu: Citrus SPA, Kurzemes iela 8, Jēkabpils, LV–5202.
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu

adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).
4.4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
5.
Adresāts: Biedrība “Bērnu un Jauniešu Futbola Klubs JĒKABPILS”, reģistrācijas Nr.40008264567, juridiskā adrese
Krasta iela 61–24, Jēkabpils, LV–5202.
Iesniedzēja prasījums: Biedrības “Bērnu un Jauniešu Futbola Klubs JĒKABPILS”, valdes locekle Inga Gaidlazda lūdz
pagarināt licenci interešu izglītības programmai “Futbola apmācība”.
Biedrības “Bērnu un Jauniešu Futbola Klubs JĒKABPILS” valdes locekle Inga Gaidlazda 26.09.2019.
iesniedza Jēkabpils pilsētas pašvaldībā iesniegumu, reģistrācijas Nr.5.2.3/2898, ar lūgumu pagarināt licenci interešu
izglītības programmai “Futbola apmācība”. Nodarbības paredzētas bērniem vecumā no 4 līdz 14 gadiem. Iesniegumā
norādīts, ka interešu izglītības programma tiks realizēta Jēkabpils Valsts ģimnāzijas stadionā un sporta zālē Rūdolfa
Blaumaņa iela 27, Jēkabpils, LV-5201.
Dokumenti iesniegti saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 02.07.2015. saistošo noteikumu Nr.17 “Saistošie
noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” 2.punktu un tie ir
iesniegti pilnā apjomā un atbilst spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 11.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Izglītības likuma 47.panta trešo daļu, Administratīvā procesa likuma 65.pantu, 79.panta pirmo daļu,
Jēkabpils pilsētas domes 02.07.2015. saistošo noteikumu Nr.17 “Saistošie noteikumi par interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” 2., 3., 4., 6. un 8.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības,
kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 01.10.2019. lēmumu (protokols Nr.16, 7.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
5.1. Pagarināt Biedrībai “Bērnu un Jauniešu Futbola Klubs JĒKABPILS”, reģistrācijas Nr.40008264567,
juridiskā adrese Krasta iela 61–24, Jēkabpils, LV–5202, licenci uz laiku no 2019.gada 17.oktobra līdz 2020.gada
16.oktobrim, kas apliecina tiesības Jēkabpils pilsētā īstenot interešu izglītības programmu “Futbola apmācība”.
5.2. Licencē norādīt darbības vietu: Jēkabpils Valsts ģimnāzijas stadions un sporta zāle Rūdolfa Blaumaņa
iela 27, Jēkabpils, LV–5201.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu
adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).
5.4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Skrode 65207316

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
24.10.2019. (protokols Nr.26, 14.§)

Nr.494

Par dzīvojamās mājas Aizupes iela 3, Jēkabpilī apsaimniekošanu un pārvaldīšanu
Nekustamais īpašums Aizupes iela 3, Jēkabpilī, ar kadastra numuru 56010011 835, ierakstīts Jēkabpils pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000017728 un sastāv no vienas dzīvojamās ēkas ar 2 dzīvokļu īpašumiem un vienas
palīgceltnes. Viens dzīvoklis ir privatizēts un ierakstīts Zemesgrāmatā, viens dzīvoklis pieder Jēkabpils pilsētas
pašvaldībai.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 2019.gada 18.septembrī ir saņemts (adrese) īpašnieces V. Š. iesniegums ar
lūgumu pārņemt māju savā apsaimniekošanā.
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piektajā daļā noteiktie nosacījumi
ievēroti.
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo, piekto un sesto
daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 10.10.2019. lēmumu
(protokols Nr.20, 2.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.
Nodot dzīvojamās mājas Aizupes iela 3, Jēkabpilī, apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesības V. Š.,
dzīvo (adrese), Jēkabpilī.
2.
Pilnvarot Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāju Santu Lazari parakstīt dzīvojamās mājas Aizupes iela
3, Jēkabpilī nodošanas – pieņemšanas aktu ar V. Š.
3.
Juridiskajai nodaļai pēc Lēmuma 2.punktā noteiktā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas izslēgt
dzīvojamo māju Aizupes iela 3, Jēkabpilī no 2017.gada 29.decembrī noslēgtā līguma “Par dzīvojamo māju
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” ar SIA “JK Namu pārvalde”.
4.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Pilsētvides departamenta direktoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Mālniece 65207416

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
24.10.2019. (protokols Nr.26, 15.§)

Nr.495

Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 06.04.2017. lēmumā Nr.112 “Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas
statusa noteikšanu”
Pamatojoties uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 21.1 panta pirmo daļu, likuma "Par
pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Jēkabpils pilsētas domes 15.12.2016. saistošo noteikumu
Nr.32 "Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils pilsētā" 23.punktu, Finanšu
komitejas 10.10.2019. lēmumu (protokols Nr.20, 3.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 06.04.2017. lēmumā Nr.112 "Par kvalificētam speciālistam izīrējamās
telpas statusa noteikšanu" šādu grozījumu:
Papildināt lēmumu ar 1.9. līdz 1.11.apakšpunktiem šādā redakcijā:
“1.9. Viesītes iela 41–32, Jēkabpils.
1.10. Viesītes iela 41–11, Jēkabpils.
1.11. Bebru iela 23–32, Jēkabpils”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Mālniece 65207416

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
24.10.2019. (protokols Nr.26, 16.§)

Nr.496

Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
1.
Adresāts: L. B., personas kods (svītrots), (adrese)
Iesniedzēja prasījums: L. B. 25.09.2019.iesniegums.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā saņemts L. B. iesniegums par īrētā dzīvokļa īpašuma (adrese) atsavināšanu.
Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu starp L. B. un SIA “JK Namu pārvalde” 2004.gada 16.septembrī
ir noslēgts 1974.gada 15.novembra dzīvojamās telpas pārjaunojuma īres līgums. Tiesā nav celta prasība par īres
līguma izbeigšanu.
Nekustamais īpašums (adrese), kadastra Nr.(svītrots), sastāv no vienas dzīvojamās ēkas ar 24 dzīvokļu
īpašumiem, ir ierakstīts zemesgrāmatā uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo otro un piekto
daļu, 8.panta otro daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, ņemot vērā Finanšu komitejas 10.10.2019. lēmumu (protokols
Nr.20, 4.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.1. Atļaut atsavināt dzīvokļa īpašumu (adrese), pārdodot to par brīvu cenu.
1.2. Pašvaldības īpašumu nodaļai nodrošināt dzīvokļa īpašuma (adrese), novērtēšanu atsavināšanai.
1.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu:
1.3.1.priekšsēdētājs: Regīna Mālniece – Pašvaldības īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciālists;
1.3.2. Locekļi:
1.3.2.1. Santa Lazare – Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja;
1.3.2.2. Gita Kalniete – Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja.
1.3.3. Komisijas sekretāre: Janīna Mežaraupe – Pašvaldības īpašumu nodaļas referente.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).
1.5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
2.
Adresāts: O.R., personas kods (svītrots), (adrese)
Iesniedzēja prasījums: O. R. 01.10.2019.iesniegums.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir saņemts O. R. iesniegums par īrētā dzīvokļa īpašuma (adrese) atsavināšanu.
Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu starp O. R. un SIA “JK Namu pārvalde” 2016.gada 05.maijā ir
noslēgts 1964.gada 23.oktobra dzīvojamās telpas pārjaunojuma īres līgums. Tiesā nav celta prasība par īres līguma
izbeigšanu.
Nekustamais īpašums Ķieģeļu iela 1, Jēkabpilī, kadastra Nr.(svītrots), sastāv no vienas dzīvojamās ēkas ar 56
dzīvokļu īpašumiem, ir ierakstīts zemesgrāmatā uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo otro un piekto
daļu, 8.panta otro daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, ņemot vērā Finanšu komitejas 10.10.2019. lēmumu (protokols
Nr.20, 4.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
2.1. Atļaut atsavināt dzīvokļa īpašumu (adrese), pārdodot to par brīvu cenu.
2.2. Pašvaldības īpašumu nodaļai nodrošināt dzīvokļa īpašuma (adrese), novērtēšanu atsavināšanai.
2.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu:
2.3.1.priekšsēdētājs: Regīna Mālniece – Pašvaldības īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciālists;
2.3.2. Locekļi:
2.3.2.1. Santa Lazare – Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja;

2.3.2.2. Gita Kalniete – Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja.
2.3.3.Komisijas sekretāre: Janīna Mežaraupe – Pašvaldības īpašumu nodaļas referente.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).
2.5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Mālniece 65207416

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
24.10.2019. (protokols Nr.26, 17.§)

Nr.497

Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā
Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 3.pantu, katrs nekustamais īpašums jāieraksta Zemesgrāmatā tajā
zemesgrāmatu nodaļā, kuras darbības teritorijā tas atrodas.
Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas
sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot
atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm
un zemi.
Dzīvokļu īpašuma likuma 6.panta otrā daļa nosaka, ka dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu
zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta
pirmo daļu, Zemesgrāmatu likuma 3.pantu, 56.¹ panta pirmās daļas 4.punktu, 56.² panta pirmās daļas 3.punktu,
Civillikuma 994.pantu, ņemot vērā Finanšu komitejas 10.10.2019. lēmumu (protokols Nr.20, 5.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Piekrist ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldības bilancē esošus dzīvokļus:
1.1. Ķieģeļu iela 1–17, Jēkabpils;
1.2. Pasta iela 82–4, Jēkabpils;
1.3. Brīvības iela 151–3, Jēkabpils;
1.4. Rīgas iela 227–14, Jēkabpils.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Mālniece 65207416

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
24.10.2019. (protokols Nr.26, 18.§)

Nr.498

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, 45.panta otro, trešo, piekto, sesto un septīto daļu un ņemot vērā
Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 01.10.2019. lēmumu (protokols
Nr.16, 4.§) un Finanšu komitejas 10.10.2019. lēmumu (protokols Nr.20, 6.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Apstiprināt Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošos noteikumus Nr.22 “Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes
2014.gada 7.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Kārtība, kādā sedz ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos
izdevumus”” un paskaidrojuma rakstu.
Nosūtīt saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu
projekta tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav saņemts, saistošos noteikumus un
paskaidrojuma rakstu publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.
Publicēt saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Pielikumā: Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošie noteikumi Nr.22 “Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes
2014.gada 7.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Kārtība, kādā sedz ar dzīvojamās telpas lietošanu
saistītos izdevumus”” un paskaidrojuma raksts uz 2 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Pučka 65207088

(paraksts)

A. Kraps

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils pilsētas domes
24.10.2019. lēmumu Nr.498
(protokols Nr.26, 18.§)
Saistošie noteikumi Nr.22

24.10.2019.

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2014.gada 7.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Kārtība, kādā sedz ar
dzīvojamās telpas lietošanu saistītos izdevumus”
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanu” 25.pantu, 26.panta otro daļu, 27.panta otro
daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta piekto daļu

1.

2.

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2014.gada 7.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Kārtība, kādā sedz ar
dzīvojamās telpas lietošanu saistītos izdevumus” (turpmāk – saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2014.,
160.nr., 254.nr.; 2015., 132.nr.; 2017., 132.nr.) šādus grozījumus:
1.1.
Aizstāt 8.punktā vārdu “Pilsētsaimniecības” ar vārdu “Pilsētvides”.
1.2.
Papildināt pielikumu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:
“6.1 Par atkritumu apsaimniekošanu dzīvokļos – izmaksas atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, bet ne vairāk ka 3
euro mēnesī vienai personai.”
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Kraps

Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr.22
„Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2014.gada 7.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Kārtība, kādā sedz ar
dzīvojamās telpas lietošanu saistītos izdevumus” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta
pamatojums

nepieciešamības

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Jēkabpils pilsētas domes 2014.gada 7.augusta saistošo
noteikumu Nr.20 “Kārtība, kādā sedz ar dzīvojamās telpas
lietošanu saistītos izdevumus” pielikumā “Dzīvokļa (mājokļa)
pabalsta aprēķināšanas normatīvie izdevumi” ir paredzēts
normatīvs par atkritumu izvešanu no privātā mājokļa.
Nepieciešams atsevišķi izdalīt arī normatīvu par atkritumu
apsaimniekošanu dzīvokļos, kas līdz šim bija kā normatīva par
dzīvokļa (mājokļa) īri vai apsaimniekošanas izdevumiem un apkuri
sastāvdaļa.
Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 4.jūlija lēmums Nr.328
(protokols Nr.20, 25.§) par izmaiņām Jēkabpils pilsētas
pašvaldības struktūrā.
Saistošo noteikumu projekts paredz:
1. Noteikt atkritumu apsaimniekošanas izmaksu normatīvu
dzīvokļiem.
2. Veikt tehnisku grozījumu, izsakot Pilsētsaimniecības
departamenta nosaukumu jaunā redakcijā saskaņā ar Jēkabpils
pilsētas pašvaldībā veiktajām strukturālajām izmaiņām.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības Ietekme uz 2020.gada budžetu netiek prognozēta.
budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms

6. Informācija par konsultācijām
Konsultācijas nav veiktas.
ar privātpersonām

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
24.10.2019. (protokols Nr.26, 19.§)

Nr.499

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, 45.panta otro, trešo, piekto, sesto un septīto daļu un ņemot vērā
Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 01.10.2019. lēmumu (protokols
Nr.16, 4.§) un Finanšu komitejas 10.10.2019. lēmumu (protokols Nr.20, 7.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Apstiprināt Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošos noteikumus Nr.23 “Grozījumi Jēkabpils pilsētas
domes 2012.gada 13.septembra saistošajos noteikumos Nr.24 “Saistošie noteikumi par garantēto minimālo
ienākumu līmeni un pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai Jēkabpils pilsētā”” un
paskaidrojuma rakstu.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo
noteikumu projekta tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav saņemts, saistošos
noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.
5. Publicēt saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošie noteikumi Nr.23 “Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes
2012.gada 13.septembra saistošajos noteikumos Nr.24 “Saistošie noteikumi par garantēto minimālo
ienākumu līmeni un pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai Jēkabpils pilsētā”” un
paskaidrojuma raksts uz 2 lp..

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Pučka 65207088

(paraksts

A. Kraps

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils pilsētas domes
24.10.2019. lēmumu Nr.499
(protokols Nr.26, 19.§)
Saistošie noteikumi Nr.23

24.10.2019.

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 13.septembra saistošajos noteikumos Nr.24 “Saistošie noteikumi
par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
Jēkabpils pilsētā”
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 “Noteikumi par garantēto minimālo
ienākumu līmeni” 3.punktu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājam pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību” 13. un 15.punktu

1.

2.

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 13.septembra saistošajos noteikumos Nr.24 “Saistošie noteikumi par
garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai Jēkabpils
pilsētā” (turpmāk – saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2012., 171.nr.; 2013., 132.nr., 224.nr.) šādus
grozījumus:
1.1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Ja atsevišķi dzīvojoša persona ir vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējs vismaz trīs mēnešus, GMI
līmenis ir 110 euro mēnesī.”
1.2. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kurai pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai piešķirts līdz
2019.gada 31.decembrim, ņemot vērā GMI līmeni, kas bija spēkā līdz 2019.gada 31.decembrim, pabalsta
apmērs netiek pārskatīts, ja nav mainījušies citi apstākļi, kas bija par pamatu sociālās palīdzības sniegšanai.”
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Kraps

Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr.23
“Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 13.septembra saistošajos noteikumos Nr.24 “Saistošie noteikumi par
garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai Jēkabpils
pilsētā””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta
pamatojums

nepieciešamības

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Saskaņā ar saistošo noteikumu 4.punktu palielināts garantēto
minimālo ienākumu (turpmāk – GMI) līmenis noteikts personām,
kuras vismaz trīs mēnešus ir vecuma vai invaliditātes pensijas
saņēmējas. Atkarībā no tā, vai persona ir atsevišķi dzīvojoša vai arī
tā dzīvo ģimenē noteikts atšķirīgs paaugstinātā GMI līmenis, proti,
ģimenē dzīvojošam tas ir 64,03 euro mēnesī, bet personai, kura
dzīvo atsevišķi – 106,72 euro mēnesī.
2019.gada 8.augusta Valsts sekretāru sanāksmes sēdē
(protokols Nr.29, 26.§) tika izskatīts Ministru kabineta noteikumu
projekts (VSS – 773) “Grozījums Ministru kabineta 2012.gada
18.decembra noteikumos Nr.913 “Noteikumi par garantēto
minimālo ienākumu līmeni””, paredzot ar 2020.gada 1.janvāri
palielināt valsts noteikto GMI līmeni no 53 euro mēnesī uz 64
euro mēnesī.
Saistošo noteikumu projekts paredz saglabāt palielinātu GMI
līmeni tikai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras ir vecuma vai
invaliditātes pensijas saņēmējas vismaz trīs mēnešus, vienlaicīgi
palielinot garantēto minimālo ienākumu līmeni līdz 110 euro
mēnesī.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības Ietekme uz 2020.gada budžetu netiek prognozēta.
budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms

6. Informācija par konsultācijām
Konsultācijas nav veiktas.
ar privātpersonām

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Kraps

LĒMUMS
24.10.2019. (protokols Nr.26, 20.§)

Nr.500

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, 45.panta otro, trešo, piekto, sesto un septīto daļu un ņemot vērā
Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 01.10.2019. lēmumu (protokols
Nr.16, 4.§) un Finanšu komitejas 10.10.2019. lēmumu (protokols Nr.20, 8.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Apstiprināt Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošos noteikumus Nr.24 “Saistošie noteikumi par pabalsta
krīzes situācijā piešķiršanu Jēkabpils pilsētā” un paskaidrojuma rakstu.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu
projekta tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav saņemts, saistošos noteikumus un
paskaidrojuma rakstu publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas
Vēstnesis".
5. Publicēt saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā.
6. Atzīt par spēku zaudējušu Jēkabpils pilsētas domes 08.11.2012. lēmuma Nr.428 “Par saistošo noteikumu
apstiprināšanu” 2.2.apakšpunktu.
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošie noteikumi Nr.24 “Saistošie noteikumi par pabalsta krīzes
situācijā piešķiršanu Jēkabpils pilsētā” un paskaidrojuma raksts uz 4 lp..

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Pučka 65207088

(paraksts)

A. Kraps

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils pilsētas domes
24.10.2019. lēmumu Nr.500
(protokols Nr.26, 20.§)
24.10.2019.

Saistošie noteikumi Nr.24
Saistošie noteikumi par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Jēkabpils pilsētā
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
9.panta trešo daļu, 35.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka pabalsta krīzes situācijā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību Jēkabpils pilsētā.
2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1. ģimene – laulātie, bērni un personas, kurām ir kopīgi izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī;
2.2. pamatvajadzības – ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība;
2.3. SOPA – sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskā sistēma, kurā tiek uzglabāta
informācija par ģimenēm un atsevišķi dzīvojošām personām piešķirtajiem pabalstiem un atvieglojumiem;
2.4. katastrofa – notikums, kas nodarījis kaitējumu vai radījis apdraudējumu cilvēkiem, videi vai īpašumam, kā arī
radījis vai rada būtiskus materiālos un finansiālos zaudējumus (plūdi, vētra, ugunsgrēks, radioaktīvo vai bioloģisko
vielu noplūdes, u.c.).
3. Tiesības saņemt pabalstu krīzes situācijā ir ģimenei (personai), kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils pilsētā,
kā arī personai, kura atrodas Jēkabpils naktspatversmē, bet nav deklarēta Jēkabpils pilsētā, pamatvajadzību
nodrošināšanai:
3.1. katastrofu gadījumos;
3.2. citos no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos, ja ģimene (persona) savas pamatvajadzības
nespēj nodrošināt saviem spēkiem.
4. Pabalstus piešķir Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
II. Pabalsta pieprasīšanas un saņemšanas kārtība
5. Pabalsta saņemšanai ģimene (persona), uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina
pabalsta pieprasītāja identitāti (izņemot gadījumus, ja personai nav piešķirts personas kods, personu apliecinošs
dokuments nav izsniegts vai ir zudis) triju mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās dienas iesniedz Jēkabpils Sociālajā
dienestā (turpmāk – Dienests):
5.1. rakstisku iesniegumu;
5.2. krīzes situāciju pamatojošus dokumentus;
5.3. citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldību iestāžu rīcībā.
6. Pēc šo noteikumu 5.punktā noteiktā pabalsta pieprasīšanas termiņa notecējuma pabalstu var pieprasīt, ja ģimene
(persona) objektīvu iemeslu dēļ triju mēnešu laikā nav varējusi vērsties pēc palīdzības, iesniedzot Dienestā
dokumentu, kas to apliecina.
7. Pabalsta pieprasītājs iesniegumu paraksta visu ģimenes pilngadīgo locekļu vārdā.
8. Iesniedzot Dienestā šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minēto iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie
ģimenes locekļi dod atļauju iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par visiem
ģimenes locekļiem, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un
veikt datu apstrādi elektroniskajā datu bāzē SOPA.
9. Dienesta sociālā darba speciālisti pārbauda ģimenes (personas) sniegtās ziņas, vai saņemto informāciju no fiziskām
un juridiskām personām par palīdzības nepieciešamību, izvērtējot konkrēto sociālo situāciju, iesniegtos dokumentus,
pieprasot ziņas no valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī citām juridiskajām un fiziskajām personām un veicot
dzīvesvietas pārbaudi, ja tas nepieciešams.
10. Ģimenes (personas) dzīves apstākļu pārbaudē konstatētais tiek fiksēts Dzīves apstākļu pārbaudes aktā, kuru
paraksta pabalsta pieprasītājs vai viens no ģimenes pilngadīgajiem locekļiem un sociālā darba speciālists, kurš veica
pārbaudi.
11. Ja ģimene (persona) atsakās vai nenodrošina Dienestam iespēju veikt tās dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā,
Dienests var atteikt palīdzības sniegšanu.
12. Pabalsta piešķiršanas nepieciešamību un nepieciešamā pabalsta apmēru izvērtē Dienesta Sociālās palīdzības
nodaļa, ņemot vērā:

12.1. apstākļus, kādos nonākusi ģimene (persona) un to radītās sekas, kā arī ģimenes (personas) spēju, izmantojot savā
rīcībā esošos materiālos resursus, apmierināt savas pamatvajadzības;
12.2. Naktspatversmes sociālā darba speciālista rakstisku atzinumu par personām, kuras saņem Jēkabpils
naktspatversmes pakalpojumus;
12.3. Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem sociālā darba speciālista rakstisku atzinumu par ģimeni, kurā netiek
nodrošinātas bērnu pamatvajadzības.
13. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Dienests desmit darbdienu laikā no
iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
III. Pabalsta apmērs
14. Pabalstu katastrofu gadījumos piešķir līdz divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram, ņemot vērā
radīto zaudējumu sekas.
15. Pabalstu citos no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos līdz 100 euro, nepārsniedzot faktiskos
izdevumus, izmaksājot pabalsta pieprasītājam vai pārskaitot to pakalpojuma sniedzējam, piešķir:
15.1. dokumentu (pases vai personas apliecības, arhīva izziņu u.c.) saņemšanai, apmaksājot valsts nodevu;
15.2. ceļa izdevumu apmaksai līdz dzīvesvietai personai, kura atrodas Jēkabpils naktspatversmē, bet nav deklarēta
Jēkabpils pilsētā;
15.3. pamatvajadzību nodrošināšanai zādzību gadījumos;
15.4. ar veselības aprūpi saistīto ceļa izdevumu segšanai bērniem (starppilsētu maršrutos);
15.5. citiem mērķiem, lai novērstu konkrēto krīzes situāciju.
16. Pabalstu citos no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos uztura nodrošināšanai var piešķirt ne
vairāk kā četras reizes kalendārajā gadā, izsniedzot talonu pārtikas produktu iegādei tirdzniecības vietā, ar kuru
Dienestam noslēgts līgums. Viena talona vērtība ir 25 euro.
17. Pabalstu citos no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos līdz divu valstī noteikto minimālo
mēneša darba algu apmēram, nepārsniedzot faktiskos izdevumus, izmaksājot skaidrā naudā vai pārskaitot to
pakalpojuma sniedzējam, piešķir mirušās personas, kuras dzīvesvieta bija deklarēta Jēkabpils pilsētā, mirstīgo atlieku
transportēšanas izdevumu segšanai no ārvalstīm uz Latviju.
IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
18. Dienesta lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils pilsētas domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
19. Jēkabpils pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
V. Noslēguma jautājums
20. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 08.11.2012. saistošos noteikumus Nr.32 “Saistošie
noteikumi par vienreizēju pabalstu piešķiršanu Jēkabpils pilsētā”.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Kraps

Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr.24
“Saistošie noteikumi par pabalstu krīzes situācijā piešķiršanu Jēkabpils pilsētā” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta
pamatojums

nepieciešamības

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta
otrā daļa nosaka, ka pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes
situācijā.
Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138
“Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
saņemšanu” nosaka pabalsta krīzes situācijā pieprasīšanas termiņu.
Lai salāgotu Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra
saistošo noteikumu Nr.32 “Saistošie noteikumi par vienreizēju
pabalstu piešķiršanu Jēkabpils pilsētā” normas ar Ministru
kabineta noteikumu normām, saistošajos noteikumos veicami
vairāki tehniski un saturiski grozījumi, kuru apjoms pārsniegs pusi
no spēkā esošo saistošo noteikumu normu apjoma. Līdz ar to
izstrādājami jauni saistošie noteikumi.
Saistošie noteikumi nosaka pabalsta krīzes situācijā apmēru,
piešķiršanas un izmaksas kārtību Jēkabpils pilsētā.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības Ietekme uz 2020.gada budžetu netiek prognozēta.
budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms

6. Informācija par konsultācijām
Konsultācijas nav veiktas.
ar privātpersonām

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Kraps

LĒMUMS
24.10.2019. (protokols Nr.26, 21.§)

Nr.501

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, 45.panta otro, trešo, piekto, sesto un septīto daļu un ņemot vērā
Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 01.10.2019. lēmumu (protokols
Nr.16, 4.§) un Finanšu komitejas 10.10.2019. lēmumu (protokols Nr.20, 9.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Apstiprināt Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošos noteikumus Nr.25 “Grozījumi Jēkabpils pilsētas
domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.31 “Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu
Jēkabpils pilsētā”” un paskaidrojuma rakstu.
2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu
projekta tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus un
paskaidrojuma rakstu publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.
5. Publicēt saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošie noteikumi Nr.25 “Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes
2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.31 “Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu
Jēkabpils pilsētā”” un paskaidrojuma raksts uz 4 lp..
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Pučka 65207088

(paraksts)

A. Kraps

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils pilsētas domes
24.10.2019. lēmumu Nr.501
(protokols Nr.26, 21.§)
24.10.2019.

Saistošie noteikumi Nr.25

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.31 “Saistošie noteikumi
par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā”
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu

1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.31 “Saistošie noteikumi
par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā” (turpmāk – saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2012., 194.nr.; 2013.,
80.nr., 132.nr., 224.nr., 247.nr.; 2014., 223.nr., 2015., 231.nr., 243.nr.; 2016., 88.nr.; 2017., 129.nr.; 2018., 39.nr.,
74.nr.) šādus grozījumus:
1.1.
Papildināt saistošos noteikumus ar 1.1 punktu šādā redakcijā:
1
“1. Bezpiederīgs mirušais – mirušais, kuram nav laulātā, radinieku vai citas personas, kura uzņemtos mirušā
apbedīšanu.”
1.2.
Papildināt saistošos noteikumus ar 6.10.apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.10. pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai.”
1.3.
Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:
“17. Brīvpusdienas piešķir:
17.1. 100 % apmērā izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes, kurš apgūst vispārējās vidējās izglītības
programmu, un izglītojamajam, kurš apgūst speciālās izglītības programmu Jēkabpils pilsētas pašvaldības
vispārējās izglītības iestādē vai vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības klasē;
17.2. 50 % apmērā izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes, kurš apgūst pamatizglītības programmu, un
izglītojamajam, kurš apgūst speciālās izglītības programmu Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā
teritorijā esošajā citas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē vai vispārējās izglītības iestādes speciālās
izglītības klasē.”
1.4.
Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:
“22. Pabalstu skolas piederumu iegādei vienu reizi gadā piešķir:
22.1. izglītojamam no trūcīgas ģimenes, uzsākot mācību gadu vispārējās vidējās izglītības iestādē vai
profesionālās izglītības iestādes pilna laika klātienē;
22.2. izglītojamam no daudzbērnu ģimenes, uzsākot mācību gadu pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības
iestādē vai profesionālās izglītības iestādes pilna laika klātienē.”
1.5.
Aizstāt 24.3 punktā tekstu “5% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas” ar skaitli un vārdu
“25 euro”.
1.6.
Aizstāt 33.punktā skaitli “100” ar skaitli “200”.
1.7.
Izteikt 42.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: “Pabalstu piešķir, izsniedzot talonu, kura vērtība ir 10
euro.”
1.8.
Papildināt 42.4 punktu ar tekstu “vai, pēc pabalsta saņēmēja rakstiska lūguma, pārskaitot uz pabalsta
saņēmēja norēķinu kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmu.”
1.9.
Aizstāt 42.23 un 42.24 punktā tekstu “80 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas” ar skaitli
un vārdu “350 euro.”
1.10.
Izteikt 42.26 punktu šādā redakcijā:
26
“42. Ar bezpiederīga mirušā vai mirušās personas, kuras personība nav noskaidrota apbedīšanu saistītos un citus
izdevumus (piemēram, mirušās personas transportēšana, uzglabāšana u.c.) sedz Dienests saskaņā ar pakalpojuma
sniedzēju noslēgto līgumu.”
1.11.
Izteikt 42.32 punktu šādā redakcijā:
32
“42. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta saņēmēja norēķinu kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu
sistēmā vai, pēc pabalsta saņēmēja rakstiska lūguma, izmaksājot skaidrā naudā Dienesta kasē vai nogādājot
pabalsta saņēmējam dzīvesvietā.”
1.12.
Papildināt saistošos noteikumus ar 8.5 nodaļu šādā redakcijā:
5
“8. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai

2.

42.33 Tiesības saņemt pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (turpmāk
– ģimene (persona)) sociālās situācijas (izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta
otrajā daļā noteiktās), kuru ģimene (persona) ierobežoto resursu dēļ nespēj pilnībā vai daļēji novērst saviem
spēkiem, risināšanai.
42.34 Pabalsta atsevišķu situāciju risināšanai var pieprasīt viena mēneša laikā no konkrētas sociālās situācijas
rašanās brīža, iesniedzot dokumentu, kas apliecina radušos situāciju, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami
lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldību iestāžu rīcībā.
42.35 Pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai piešķir līdz 60 euro, nepārsniedzot faktiskos izdevumus,
pamatojoties uz Dienesta sociālā darba speciālista sniegto atzinumu un, nepieciešamības gadījumā, veikto
ģimenes (personas) apsekošanu dzīvesvietā.
42.36 Pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam vai pārskaitot to pakalpojuma sniedzējam.”
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Kraps

Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr.25 “Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada
8.novembra saistošajos noteikumos Nr.31 “Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā”” paskaidrojuma
raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta
pamatojums

nepieciešamības

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumu
Nr.1206 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā
paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu
ēdināšanai” 3.punktu no valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošināta
pašvaldības teritorijā esošo vispārējās izglītības iestāžu, kuras
īsteno pamatizglītības programmu, 1.-4.klašu izglītojamo
ēdināšana. Pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas domes 2018.gada
30.augusta lēmumu Nr.371 (protokols Nr.20, 22.§), visiem
Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1.9.klašu izglītojamajiem tiek nodrošināta apmaksāta ēdināšana
(brīvpusdienas). Līdz ar to no saistošajiem noteikumiem
svītrojama norma par brīvpusdienu nodrošināšanu Jēkabpils
pilsētas izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītību Jēkabpils
izglītības iestādēs. Tāpat svītrojama norma par brīvpusdienu
piešķiršanu 50 % apmērā tiem Jēkabpils pilsētas izglītojamajiem,
kuri apgūst vispārējās vidējās izglītības programmu Jēkabpils
pilsētas pašvaldības teritorijā esošajā citas pašvaldības vispārējās
izglītības iestādē, jo Jēkabpils pilsētas pašvaldības teritorijā
atrodas tikai viena šāda izglītības iestāde, kura īsteno
pamatizglītības programmu.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta
trešā daļa nosaka: ja ir apmierināts pamatots pašvaldības
iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība,
izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības
pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas)
pamatvajadzību apmierināšanai. Saskaņā ar šī likuma 1.panta
11.punktā sniegto termina “pamatvajadzības” skaidrojumu,
sociālās palīdzības jomā ar pamatvajadzībām saprot ēdienu,
apģērbu, mājokli, veselības aprūpi un obligāto izglītību. Atbilstoši
Vispārējās izglītības likuma 32.panta pirmajai daļai, Latvijas
Republikā obligāta ir tikai pamatizglītības ieguve. Ņemot vērā
minēto, pabalsts, uzsākot mācību gadu vispārējās vidējās izglītības
iestādē vai profesionālās izglītības iestādes pilna laika klātienē,
izglītojamajiem no trūcīgām ģimenēm nodrošināms pašvaldības
brīvprātīgo iniciatīvu ietvaros, nevis kā sociālā palīdzība. Līdz ar
to veicami grozījumi saistošajos noteikumos.
Saistošo noteikumu projekts paredz:
7. Papildināt saistošos noteikumus ar termina “bezpiederīgs
mirušais” skaidrojumu.
8. Svītrot normu par brīvpusdienu piešķiršanu 100% apmērā
izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes, kurš apgūst
pamatizglītības programmu Jēkabpils pilsētas pašvaldības
vispārējās izglītības iestādēs.
9. Svītrot normu par brīvpusdienu piešķiršanu 50% apmērā
izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes, kurš apgūst vispārējās
vidējās izglītības programmu Jēkabpils pilsētas pašvaldības
teritorijā esošā citas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē.
10. Papildināt saistošos noteikumus ar normu, ka izglītojamajam no
trūcīgas ģimenes ir tiesības saņemt pabalstu, uzsākot mācību
gadu vispārējās vidējās izglītības iestādē vai profesionālās
izglītības iestādes pilna laika klātienē.
11. Noteikt pabalsta izglītojamajiem, kuriem noteiktas mācības
mājās, pabalsta Ziemassvētku paciņas iegādei un apbedīšanas
pabalsta apmēru, nosakot konkrētu summu euro, atsakoties no
pabalsta apmēra piesaistes procentuāli pret valstī noteikto
minimālo darba algu.
12. Palielināt bērna piedzimšanas pabalsta apmēru no 100 līdz 200

euro.
13. Noteikt, ka svētku pabalsts 100 gadu, “Zelta kāzu” un
“Dimanta kāzu” jubilejā izmaksājams skaidrā naudā vai
pārskaitāms uz pabalsta saņēmēja norēķinu kontu.
14. Papildināt saistošos noteikumus ar jaunu pabalsta veidu –
pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai.
3. Informācija par plānoto
Ieviešot pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai un palielinot
projekta ietekmi uz pašvaldības bērna piedzimšanas pabalstu, 2020.gada budžetā papildus
budžetu
nepieciešami 17800 euro, t.sk.:
1) pabalstam atsevišķu situāciju risināšanai 600 euro;
2) bērna piedzimšanas pabalstam 17200 euro (2019.gadā
bērna piedzimšanas pabalstam plānoti 17200 euro,
2020.gadā palielinot pabalsta summu uz pusi, papildus būs
nepieciešami 17200 euro).
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms

6. Informācija par konsultācijām
Konsultācijas nav veiktas.
ar privātpersonām

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Kraps

LĒMUMS
24.10.2019. (protokols Nr.26, 22.§)

Nr.502

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, 45.panta otro, trešo, piekto, sesto un septīto daļu un ņemot vērā
Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 01.10.2019. lēmumu (protokols
Nr.16, 4.§) un Finanšu komitejas 10.10.2019. lēmumu (protokols Nr.20, 10.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Apstiprināt Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošos noteikumus Nr.26 “Grozījumi Jēkabpils pilsētas
domes 2013.gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.9 “Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu
pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm
Jēkabpils pilsētā”” un paskaidrojuma rakstu.
2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo
noteikumu projekta tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos
noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.
5. Publicēt saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošie noteikumi Nr.26 “Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes
2013.gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.9 “Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību
sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Jēkabpils
pilsētā”” un paskaidrojuma raksts uz 5 lp..
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Pučka 65207088

(paraksts)

A. Kraps

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils pilsētas domes
24.10.2019. lēmumu Nr.502
(protokols Nr.26, 22.§)
24.10.2019.

Saistošie noteikumi Nr.26

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.9 “Saistošie noteikumi par
materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un
audžuģimenēm Jēkabpils pilsētā”
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu, Ministru
kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu

1.Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.9 “Saistošie noteikumi par
materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un
audžuģimenēm Jēkabpils pilsētā” (turpmāk – saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2013., 80.nr., 224.nr.,
247.nr.; 2014., 5.nr., 102.nr., 255.nr.; 2018., 74.nr.) šādus grozījumus:
2.1.
Aizstāt norādē uz saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu tekstu “Ministru kabineta 2006.gada
19.decembra noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu” ar tekstu “Ministru kabineta
2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu”.
2.2.
Izteikt 3.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.5. atlīdzība par audžuģimenes un krīzes audžuģimenes pienākumu veikšanu.”
2.3.
Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
“10. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu ir pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes
izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jēkabpils bāriņtiesa.”
2.4.
Aizstāt 11.punktā skaitli “300” ar skaitli “500”.
2.5.
Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:
“12. Tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem ir pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš mācās vispārējās
vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus
profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus vai studē augstskolā vai koledžā, kas
ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar izglītības jomu vai ar studiju procesu regulējošos
normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības vai studiju programmu.”
2.6.
Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:
“13. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 15.datumam. Pabalsta izmaksas apturēšanu un atjaunošanu veic
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”
2.7.
Aizstāt 15.4 punktā vārdu “malkas” ar vārdu “individuālo”.
2.8.
Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:
“28. Tiesības saņemt brīvpusdienas ir izglītojamajiem, kuri iegūst vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils pilsētas
pašvaldības izglītības iestādēs un kuri saskaņā ar Jēkabpils bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēdzis Dienests
un audžuģimene, ievietoti audžuģimenē, kura deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpilī.”
2.9.
Izteikt 3.5. apakšnodaļu šādā redakcijā:
“3.5. Atlīdzība audžuģimenei un krīzes audžuģimenei
34. Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir ģimenei vai personai:
34.1. kura Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieguvusi audžuģimenes statusu;
34.2. kura deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpilī;
34.3. kuras aprūpē un audzināšanā saskaņā ar Jēkabpils bāriņtiesas lēmumu un līgumu, kas noslēgts starp
Dienestu un audžuģimeni, nodots bērns uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi.
34.1 Atlīdzību par krīzes audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir ģimenei vai personai:
34.1.1. kura Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieguvusi specializētās audžuģimenes statusu ar specializāciju
krīzes audžuģimene;
34.1.2. kura deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpilī;
34.1.3. kuras aprūpē un audzināšanā saskaņā ar Jēkabpils bāriņtiesas lēmumu par ievietošanu krīzes audžuģimenē
vai policijas lēmumu par bērna šķiršanu no ģimenes un līgumu, kas noslēgts starp Dienestu un krīzes audžuģimeni
nodots bērns.
35. Audžuģimenes loceklim (personai), kurš noslēdzis līgumu ar Dienestu, papildus Ministru kabineta noteikumos
noteiktajai no valsts pamatbudžeta līdzekļiem izmaksājamai atlīdzībai ir tiesības saņemt pašvaldības finansētu

3.

atlīdzību par audžuģimenes vai krīzes audžuģimenes pienākumu pildīšanu no dienas, kad bērns faktiski ievietots
audžuģimenē vai krīzes audžuģimenē.
36. Ikmēneša atlīdzības apmērs par audžuģimenes pienākumu pildīšanu atkarībā no audžuģimenē ievietoto bērnu
skaita ir 150,00 euro par vienu bērnu un 75,00 euro par katru nākamo audžuģimenē ievietoto bērnu.
36.1 Atlīdzības apmērs par krīzes audžuģimenes pienākumu pildīšanu neatkarīgi no audžuģimenē ievietoto bērnu
skaita ir 300 euro par 30 kalendārajām dienām.
36.2 Ja bērns ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē saņēma nepilnu mēnesi vai krīzes audžuģimenē
mazāk par 30 kalendārajām dienām, atlīdzības apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam, kad bērns faktiski
saņēma ārpusģimenes pakalpojumu audžuģimenē vai krīzes audžuģimenē.
37. Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.11.
38. Atlīdzības izmaksu pārtrauc uz laikposmu, kurā bērns nodots viesģimenes aprūpē Latvijā vai ārvalstī vai
pirmsadopcijas aprūpē. Atlīdzības izmaksu izbeidz, ja beidzas līgumā noteiktais termiņš vai bērna uzturēšanās
audžuģimenē vai krīzes audžuģimenē tiek izbeigta pirms termiņa Ministru kabineta noteikumos noteiktajos
gadījumos vai ja audžuģimene vai krīzes audžuģimene pārceļas uz dzīvi citā pašvaldībā.
39. Atlīdzību par iepriekšējo mēnesi izmaksā līdz kārtējā mēneša 25.datumam.”
2.10.
Papildināt pielikumu ar 7. punktu šādā redakcijā:
“7. Par atkritumu apsaimniekošanu dzīvokļos – izmaksas atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, bet ne vairāk ka 3
euro mēnesī vienai personai.”
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Kraps

Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr.26 “Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 14.marta
saistošajos noteikumos Nr.9 “Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Jēkabpils pilsētā”” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta
pamatojums

nepieciešamības

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Saistošo noteikumu atsaucē uz izdošanas tiesisko pamatu
norādītie Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi
Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” zaudējuši spēku ar Ministru
kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 “Audžuģimenes
noteikumi” spēkā stāšanās dienu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra
noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27.punktu
pašvaldībai ir pienākums izmaksāt vienreizēju pabalstu patstāvīgas
dzīves uzsākšanai tiem bērniem, kuriem beigusies ārpusģimenes
aprūpe audžuģimenē vai pie aizbildņa, ja lēmumu par bērna
ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi attiecīgās pašvaldības bāriņtiesa,
savukārt saistošajos noteikumos noteikts, ka tiesības saņemt
vienreizēju pabalstu ir pilngadību sasniegušam bērnam pēc
ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja lēmumu par ārpusģimenes
aprūpi pieņēmusi Jēkabpils bāriņtiesa. Lai salāgotu saistošo
noteikumu normas ar Ministru kabineta noteikumiem un izslēgtu
saistošo noteikumu normu dažādas interpretācijas iespējas,
precizējami saistošie noteikumi.
Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumu
Nr.1206 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā
paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu
ēdināšanai” 3.punktu no valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošināta
pašvaldības teritorijā esošo vispārējās izglītības iestāžu, kuras
īsteno pamatizglītības programmu, 1.-4.klašu izglītojamo
ēdināšana. Pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas domes 2018.gada
30.augusta lēmumu Nr.371 (protokols Nr.20, 22.§), visiem
Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1.9.klašu izglītojamajiem tiek nodrošināta apmaksāta ēdināšana
(brīvpusdienas). Līdz ar to no saistošajiem noteikumiem
svītrojama norma par brīvpusdienu nodrošināšanu izglītojamajiem,
kuri apgūst pamatizglītību.
Saistošo noteikumu pielikumā “Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta
aprēķināšanas normatīvie izdevumi” ir paredzēts normatīvs par
atkritumu izvešanu no privātā mājokļa. Nepieciešams atsevišķi
izdalīt arī normatīvu par atkritumu apsaimniekošanu dzīvokļos,
kas līdz šim bija kā normatīva par dzīvokļa (mājokļa) īri vai
apsaimniekošanas izdevumiem un apkuri sastāvdaļa.
Saistošo noteikumu projekts paredz:
7. Precizēt atsauci uz saistošo noteikumu izdošanas tiesisko
pamatu, aizstājot spēku zaudējušo tiesību normu ar spēkā
esošu.
8. Precizēt mērķgrupu, kurai ir tiesības saņemt vienreizēju
pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai un palielināt pabalsta
apmēru līdz 500 euro.
9. Noteikt
pabalsta
ikmēneša
izdevumiem
pilngadību
sasniegušiem bērniem izmaksas datumu.
10. Svītrot normu par brīvpusdienu nodrošināšanu izglītojamajiem,
kuri apgūst pamatizglītību.
11. Noteikt atlīdzību par krīzes audžuģimenes pienākumu pildīšanu
neatkarīgi no audžuģimenē ievietoto bērnu skaita 300 euro par
30 kalendārajām dienām.
12. Noteikt, gadījumus, kad pārtraucama atlīdzības par
audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksa.
13. Noteikt atkritumu apsaimniekošanas izmaksu normatīvu
dzīvokļiem.

3. Informācija par plānoto
Ieviešot atlīdzību par krīzes audžuģimenes pienākumu
projekta ietekmi uz pašvaldības pildīšanu, pieņemot, ka 2020.gadā ir viena krīzes audžuģimene,
budžetu
kurā bērns ievietots uz laiku līdz 6 mēnešiem, 2020.gada budžeta
izdevumi palielināsies par 1800 euro (aprēķins: 300 euro x 6
mēneši).
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms

6. Informācija par konsultācijām
Konsultācijas nav veiktas.
ar privātpersonām

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Kraps

LĒMUMS
24.10.2019. (protokols Nr.26, 23.§)

Nr.503

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, 45.panta otro, trešo, piekto, sesto un septīto daļu un ņemot vērā
Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 01.10.2019. lēmumu (protokols
Nr.16, 4.§) un Finanšu komitejas 10.10.2019. lēmumu (protokols Nr.20, 11.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Apstiprināt Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošos noteikumus Nr.27 “Grozījumi Jēkabpils pilsētas
domes 2017.gada 16.novembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Saistošie noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Jēkabpils pilsētā”” un paskaidrojuma rakstu.
2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo
noteikumu projekta tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos
noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.
5. Publicēt saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā
internetā.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošie noteikumi Nr.27 “Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes
2017.gada 16.novembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Jēkabpils pilsētā”” un paskaidrojuma raksts uz 2 lp..
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Pučka 65207088

(paraksts)

A. Kraps

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils pilsētas domes
24.10.2019. lēmumu Nr.503
(protokols Nr.26, 23.§)
Saistošie noteikumi Nr.27

24.10.2019.

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2017.gada 16.novembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Saistošie noteikumi
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Jēkabpils pilsētā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”14.panta sesto daļu

1.Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2017.gada 16.novembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Saistošie noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Jēkabpils pilsētā” (turpmāk – saistošie
noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2017., 237.nr.) šādus grozījumus:
3.1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona, izņemot 5.punktā minētās personas, atzīstama par maznodrošinātu, ja
tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 280 euro.”
3.2. Svītrot 5.1. apakšpunktu.
3.3. Aizstāt 5.2. apakšpunktā tekstu “80 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas” ar skaitli un
vārdu “345 euro”.
3.4. Aizstāt 5.3. apakšpunktā tekstu “90 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas” ar skaitli un
vārdu “390 euro”.
2.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Kraps

Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr.27
“Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2017.gada 16.novembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Saistošie noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Jēkabpils pilsētā”” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta
pamatojums

nepieciešamības

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Ienākumu līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene vai atsevišķi
dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)) atzīstama par
trūcīgu nosaka Ministru kabinets un kopš 2009.gada 1.janvāra tas
ir nemainīgs, proti, vidēji 128,06 euro katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā.
Ienākumu līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene (persona)
atzīstama par maznodrošinātu nosaka pašvaldība saistošajos
noteikumos un kopš 2005.gada 1.marta tas ir noteikts procentuāli
attiecībā pret valstī noteikto minimālo darba algu. Valstī noteiktā
minimālā darba alga no 2014.gada līdz 2018.gadam ik gadu tika
palielināta. 2019.gadā Saeimas Nodokļu politikas attīstības
komitejā tiek apspriesta iespēja 2020.gadā palielināt minimālo
darba algu līdz 500 euro.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ja valsts nepārskata ienākumu
līmeni, kad ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, bet pašvaldība
saglabā noteikto ienākumu līmeni, kad ģimene (persona) atzīstama
par maznodrošinātu procentuāli pret valstī noteikto minimālo
mēneša darba algu, būtiski pieaug starpība starp trūcīgas ģimenes
(personas) un maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu
līmeni.
Saistošie noteikumi paredz noteikt vidējo ienākumu līmeni
mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā, kuru nepārsniedzot ģimene vai
atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu,
konkrētas summas apmērā, atsakoties no piesaistes procentuālai
attiecībai pret valstī noteikto minimālo darba algu.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības Ietekme uz 2020.gada budžetu netiek prognozēta.
budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms

6. Informācija par konsultācijām
Konsultācijas nav veiktas.
ar privātpersonām

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Kraps

LĒMUMS
24.10.2019. (protokols Nr.26, 24.§)

Nr.504

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, 45.panta otro, trešo, piekto, sesto un septīto daļu un ņemot vērā
Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 01.10.2019. lēmumu (protokols
Nr.16, 4.§) un Finanšu komitejas 10.10.2019. lēmumu (protokols Nr.20, 12.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Apstiprināt Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošos noteikumus Nr.28 “Grozījumi Jēkabpils pilsētas
domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 “Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības
pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā”” un paskaidrojuma rakstu.
2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo
noteikumu projekta tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos
noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.
5. Publicēt saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošie noteikumi Nr.28 “Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes
2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 “Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības
pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā”” un paskaidrojuma raksts uz 4 lp..

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Pučka 65207088

(paraksts)

A. Kraps

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils pilsētas domes
24.10.2019. lēmumu Nr.504
(protokols Nr.26, 24.§)
Saistošie noteikumi Nr.28

24.10.2019.

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 “Saistošie noteikumi
par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību
Jēkabpils pilsētā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu

1.Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 “Saistošie
noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā” (turpmāk – saistošie
noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2012., 194.nr.; 2013., 224.nr., 247.nr.; 2016., 88.nr.; 2017., 141.nr.) šādus
grozījumus:
a. Aizstāt 2.4. apakšpunktā vārdu “trūcīgo” ar vārdu “trūcīgu”.
b. Aizstāt 6.2. un 6.3.apakšpunktā vārdus “pabalsts veselības aprūpei” ar vārdiem “pabalsti
veselības aprūpei”.
c. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:
“20. Tiesības saņemt brīvpusdienas:
20.1. 100% apmērā ir trūcīgiem vai maznodrošinātiem izglītojamajiem, kuri iegūst vispārējo vidējo izglītību
Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs;
20.2. 50% apmērā ir trūcīgiem un maznodrošinātiem izglītojamajiem, kuri iegūst pamatizglītību Jēkabpils
pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajā citas pašvaldības izglītības iestādēs.”
d. Aizstāt 27.punktā tekstu “5% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas” ar tekstu “25
euro.”
e. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:
“32. Pabalstu skolas piederumu iegādei piešķir izglītojamajam no trūcīgas ģimenes vienu reizi gadā, uzsākot
mācību gadu pamatizglītības iestādē.”
f. Izteikt 34.punktu šādā redakcijā:
“34. Pabalsta apmērs ir 40 euro par katru šo noteikumu 32.punktā minēto izglītojamo.”
g. Izteikt 46.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“46.2. ienākumus apliecinoši dokumenti, izņemot šo noteikumu 44.1. un 44.2.apakšpunktā minētajām personām.”
h. Aizstāt 47.punktā tekstu “25% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas” ar skaitli un
vārdu “100 euro”.
i. Izteikt 50.punktu šādā redakcijā:
“50. Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no inkontinences līdzekļu, stomas aprūpes preču, tehnisko
palīglīdzekļu un citu medicīnas preču iegādes dienas vienu reizi gadā. Briļļu iegādes izdevumu apmaksu bērnam
var prasīt vienu reizi gadā, pilngadīgai personai – ne biežāk kā vienu reizi divos gados.”
j. Izteikt 51.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“51.3. ienākumus apliecinoši dokumenti, izņemot šo noteikumu 49.1.apakšpunktā minētajām ģimenēm.”
k. Aizstāt 52.punktā tekstu “25% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas” ar skaitli un
vārdu “100 euro”.
7. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Kraps

Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada
8.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 “Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību
Jēkabpils pilsētā” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta
pamatojums

nepieciešamības

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumu
Nr.1206 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā
paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu
ēdināšanai” 3.punktu no valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošināta
pašvaldības teritorijā esošo vispārējās izglītības iestāžu, kuras
īsteno pamatizglītības programmu, 1.-4.klašu izglītojamo
ēdināšana. Pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas domes 2018.gada
30.augusta lēmumu Nr.371 (protokols Nr.20, 22.§), visiem
Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1.9.klašu izglītojamajiem tiek nodrošināta apmaksāta ēdināšana
(brīvpusdienas). Līdz ar to no saistošajiem noteikumiem
svītrojama norma par brīvpusdienu nodrošināšanu Jēkabpils
pilsētas izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītību Jēkabpils
izglītības iestādēs. Tāpat svītrojama norma par brīvpusdienu
piešķiršanu 50% apmērā tiem Jēkabpils pilsētas izglītojamajiem,
kuri apgūst vispārējās vidējās izglītības programmu Jēkabpils
pilsētas pašvaldības teritorijā esošajā citas pašvaldības vispārējās
izglītības iestādē, jo Jēkabpils pilsētas pašvaldības teritorijā
atrodas tikai viena šāda izglītības iestāde, kura īsteno
pamatizglītības programmu.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta
trešā daļa nosaka: ja ir apmierināts pamatots pašvaldības
iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība,
izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības
pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas)
pamatvajadzību apmierināšanai. Saskaņā ar šī likuma 1.panta
11.punktā sniegto termina “pamatvajadzības” skaidrojumu,
sociālās palīdzības jomā ar pamatvajadzībām saprot ēdienu,
apģērbu, mājokli, veselības aprūpi un obligāto izglītību. Atbilstoši
Vispārējās izglītības likuma 32.panta pirmajai daļai, Latvijas
Republikā obligāta ir tikai pamatizglītības ieguve. Ņemot vērā
minēto, pabalsts nodrošināms tikai, uzsākot mācību gadu
pamatizglītības iestādē. Lai mazinātu administratīvo slogu un
nodrošinātu pabalsta saņēmējiem vienlīdzīgas iespējas brīvi
izvēlēties pakalpojuma sniedzēju, pabalsts, uzsākot mācību gadu,
tāpat kā brīvprātīgās iniciatīvas gadījumā būtu piešķirams naudā,
nevis natūrā.
Saistošo noteikumu projekts paredz:
15. Svītrot normu par brīvpusdienu piešķiršanu 100% apmērā
izglītojamajam no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, kurš
apgūst pamatizglītību Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības
iestādēs.
16. Svītrot normu par brīvpusdienu piešķiršanu 50% apmērā
izglītojamajam no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, kurš
apgūst vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils pilsētas pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošā citas pašvaldības izglītības
iestādē.
17. Svītrot normu, ka izglītojamajam no trūcīgas ģimenes ir
tiesības saņemt pabalstu, uzsākot mācību gadu vispārējās
vidējās izglītības iestādes dienas nodaļā vai profesionālās
izglītības iestādes pilna laika klātienē.
18. Noteikt, ka pabalsts, uzsākot mācību gadu, piešķirams naudā.
19. Noteikt pabalsta izglītojamajiem, kuriem noteiktas mācības
mājās, un pabalsta zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas
izdevumu apmaksai un pabalsta medicīnas preču iegādes
izdevumu apmaksai apmēru euro, atsakoties no pabalstu
apmēra piesaistes procentuāli pret valstī noteikto minimālo

darba algu.
20. Noteikt, cik bieži var pieprasīt pabalstu medicīnas preču
iegādes izdevumu apmaksai.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības Ietekme uz 2020.gada budžetu netiek prognozēta.
budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms

6. Informācija par konsultācijām
Konsultācijas nav veiktas.
ar privātpersonām

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
24.10.2019. (protokols Nr.26, 25.§)

Nr.505

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, 45.panta otro, trešo, piekto, sesto un septīto daļu un ņemot vērā
Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 01.10.2019. lēmumu (protokols
Nr.16, 4.§) un Finanšu komitejas 10.10.2019. lēmumu (protokols Nr.20, 13.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Apstiprināt Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošos noteikumus Nr.29 “Grozījums Jēkabpils pilsētas
domes 2012.gada 19.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Kārtība, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā
organizē darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumus, kas rada labumu
sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus”” un paskaidrojuma rakstu.
2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo
noteikumu projekta tiesiskumu vai pašvaldībā likumā noteiktajā termiņā atzinums nav saņemts, saistošos
noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas
Vēstnesis".
5. Publicēt saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošie noteikumi Nr.29 “Grozījums Jēkabpils pilsētas domes
2012.gada 19.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Kārtība, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā organizē
darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumus, kas rada labumu
sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus”” un paskaidrojuma raksts uz 2 lp..
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Pučka 65207088

(paraksts)

A. Kraps

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils pilsētas domes
24.10.2019. lēmumu Nr.505
(protokols Nr.26, 25.§)
Saistošie noteikumi Nr.29

24.10.2019.

Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Kārtība, kādā Jēkabpils
pilsētas pašvaldībā organizē darba un sociālo prasmju
saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas
pasākumus, kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus”
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Kārtība, kādā Jēkabpils
pilsētas pašvaldībā organizē darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumus, kas rada
labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus” (Latvijas Vēstnesis, 2012., 141.nr..; 2017., 141.nr.)
šādu grozījumu:
Aizstāt 3.punktā vārdus “Pilsētsaimniecības departamenta Saimniecisko nodaļu” ar vārdiem “Pilsētvides
departamenta Komunālās saimniecības nodaļu”.
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Kraps

Jēkabpils pilsētas domes 24.10.2019. saistošo noteikumu Nr.29 „Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.17
“Kārtība, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā organizē darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un
apgūšanas pasākumus, kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta
pamatojums

nepieciešamības

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 4.jūlija lēmums Nr.328
(protokols Nr.20, 25.§) par izmaiņām Jēkabpils pilsētas
pašvaldības struktūrā.
Saistošo noteikumu projekts paredz veikt tehnisku grozījumu,
izsakot sadarbības partnera nosaukumu jaunā redakcijā saskaņā ar
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā veiktajām strukturālajām izmaiņām.

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

Nav attiecināms

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms

6. Informācija par konsultācijām Nav attiecināms
ar privātpersonām

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A. Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
24.10.2019. (protokols Nr.26, 26.§)

Nr.506

Par nomas tiesību izsoles rezultāta apstiprināšanu
Jēkabpils pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) īpašumā atrodas nekustamais īpašums ar kadastra
numuru 56010011616 Artilērijas iela 18B, Jēkabpilī, kura sastāvā ietilpst neapbūvēta zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 56010011616 4,6272 ha platībā, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000188680.
Pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 5.septembra (protokols Nr.23, 30.§) lēmumu Nr.423 „Par
nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu” tika rīkota nomas tiesību izsole uz Jēkabpils pilsētas pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011616 Artilērijas iela 18B, Jēkabpilī zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 56010011616 daļu 4,2572 ha platībā (turpmāk – Nomas objekts).
Uz izsoli, Nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos noteiktajā termiņā, t.i. līdz 2019.gada
20.septembrim pieteicās viena persona – S. B., personas kods (svītrots), dzīvojoša (adrese).
Pamatojoties uz 2019.gada 25.septembra Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles komisijas Protokolu Nr.1
par nomas tiesību izsoles uzvarētāju, kas ieguvusi nomas tiesības par sākotnējo gada nomas maksu, noteikta S. B.,
kura pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas slēdz zemes nomas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par nekustamā
īpašuma ar kadastra numuru 56010011616 Artilērijas iela 18B, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56010011616 daļu 4,2572 ha platībā, par nomas tiesību maksu 90,00 euro (deviņdesmit eiro un 00 centi) gadā bez
pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa uz līguma termiņu līdz brīdim, kamēr tiek piesaistīts
investors teritorijas attīstībai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadi no zemes nomas līguma noslēgšanas dienas.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) apakšpunktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 28.punktu, 44.punktu, ņemot vērā ar Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 5.septembra
(protokols Nr.23, 30.§) lēmumu Nr.423 „Par nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu” 3.punktu apstiprināto
nomas tiesību izsoles noteikumu 11., 69. un 70.punktu, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma nomas
tiesību izsoles komisijas 2019.gada 25.septembra protokolu Nr.1 un Finanšu komitejas 10.10.2019. lēmumu (protokols
Nr.20, 14.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011616 Artilērijas iela 18B, Jēkabpilī zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011616 daļas 4,2572 ha platībā, 25.09.2019. nomas tiesību izsoles rezultātu.
2. Nodot nomā un noslēgt zemes nomas līgumu ar S. B., personas kods (svītrots), dzīvojoša (adrese) Jēkabpilī
par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011616 Artilērijas iela 18B, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 56010011616 daļu 4,2572 ha platībā.
3. Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011616 Artilērijas iela 18B, Jēkabpilī zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 56010011616 daļa 4,2572 ha platībā tiek iznomāta ar mērķi lauksaimniecības vajadzībām.
4. Noteikt nomas maksu 90,00 euro (deviņdesmit eiro un 00 centi), plus pievienotās vērtības nodoklis 21%
18,90 euro (astoņpadsmit eiro un 90 centi), kopā 108,90 euro (viens simts astoņi eiro un 90 centi) gadā.
5. Noslēgt Zemes nomas līgumu no 21.10.2019. līdz brīdim, kamēr tiek piesaistīts investors teritorijas
attīstībai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadi no zemes nomas līguma noslēgšanas dienas.
6. Ja viena mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža zemes nomas līgums netiek parakstīts, tad 2019.gada
25.septembra nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011616 Artilērijas iela 18B, Jēkabpilī zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 56010011616 daļas 4,2572 ha platībā nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu.
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Zemes nomas līgums uz 5 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Verečinska 65207410

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
24.10.2019. (protokols Nr.26, 27.§)

Nr.507

Par nomas tiesību izsoļu rezultātu apstiprināšanu
1.§
Jēkabpils pilsētas pašvaldības tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamais īpašums ar kadastra numuru
56010011720 Aizupes iela 17, Jēkabpilī, kura sastāvā ietilpst neapbūvēta pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 56010011720, kuras platība ir 1,5273 ha. Minētais nekustamais īpašums nav nostiprināts
zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 5.septembra (protokols Nr.23, 28.§) lēmumu Nr.421 „Par
nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu” tika rīkota nomas tiesību izsole uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 56010011720 Aizupes iela 17, Jēkabpilī, kura
sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56010011720, kuras platība ir 1,5273 ha (turpmāk – Nomas
objekts).
Uz izsoli, Nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos noteiktajā termiņā, t.i. līdz 2019.gada
20.septembrim pieteicās viena persona – SIA “Mazie Leimaņi”, reģistrācijas Nr.45403050803, juridiskā adrese
“Dārznieki”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4836.
Pamatojoties uz 2019.gada 25.septembra Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles komisijas Protokolu Nr.1
par nomas tiesību izsoles uzvarētāju, kas ieguvusi nomas tiesības par sākotnējo gada nomas maksu, noteikta SIA
“Mazie Leimaņi”, reģistrācijas Nr.45403050803, juridiskā adrese “Dārznieki”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads,
LV-4836, kura pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas slēdz zemes nomas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011720 Aizupes iela 17, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 56010011720, kuras platība ir 1,5273 ha nomu, par nomas tiesību maksu 90,00 euro (deviņdesmit un 00
centi) gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa uz līguma termiņu līdz brīdim, kamēr tiek
piesaistīts investors teritorijas attīstībai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadi no zemes nomas līguma noslēgšanas dienas.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) apakšpunktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 28.punktu, 44.punktu, ņemot vērā ar Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 5.septembra
(protokols Nr.23, 28.§) lēmumu Nr.421 „Par nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu” 3.punktu apstiprināto
nomas tiesību izsoles noteikumu 11., 68. un 69.punktu, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma nomas
tiesību izsoles komisijas 2019.gada 25.septembra protokolu Nr.1 un Finanšu komitejas 10.10.2019. lēmumu (protokols
Nr.20, 15.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011720 Aizupes iela 17, Jēkabpilī zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011720, kuras platība ir 1,5273 ha, 25.09.2019. nomas tiesību izsoles rezultātu.
1.2. Nodot nomā un noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Mazie Leimaņi”, reģistrācijas Nr.45403050803,
juridiskā adrese “Dārznieki”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4836 par nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 56010011720 Aizupes iela 17, Jēkabpilī zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010011720, kuras platība ir
1,5273 ha.
1.3. Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011720 Aizupes iela 17, Jēkabpilī zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 56010011720, kuras platība ir 1,5273 ha, tiek iznomāta ar mērķi lauksaimniecības vajadzībām.
1.4. Noteikt nomas maksu 90,00 euro (deviņdesmit eiro un 00 centi), plus pievienotās vērtības nodoklis 21%
18,90 euro (astoņpadsmit eiro un 90 centi), kopā 108,90 euro (viens simts astoņi eiro un 90 centi) gadā.
1.5. Noslēgt Zemes nomas līgumu no 21.10.2019. līdz brīdim, kamēr tiek piesaistīts investors teritorijas
attīstībai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadi no zemes nomas līguma noslēgšanas dienas.
1.6. Ja viena mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža zemes nomas līgums netiek parakstīts, tad 2019.gada
25.septembra nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011720 Aizupes iela 17, Jēkabpilī zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 56010011720, kuras platība ir 1,5273 ha, nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu.
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Zemes nomas līgums uz 4 lp.
2.§

Jēkabpils pilsētas pašvaldības tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamais īpašums ar kadastra numuru
56010011710 Aizupes iela 28, Jēkabpilī, kura sastāvā ietilpst neapbūvēta pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 56010011710, kuras platība ir 7,1120 ha. Minētais nekustamais īpašums nav nostiprināts
zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 5.septembra (protokols Nr.23, 29.§) lēmumu Nr.422 „Par
nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu” tika rīkota nomas tiesību izsole uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011710 Aizupes iela 28, Jēkabpilī zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011710 daļu 6,0600 ha platībā (turpmāk – Nomas objekts).
Uz izsoli, Nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos noteiktajā termiņā, t.i. līdz 2019.gada
20.septembrim pieteicās viena persona – SIA “Mazie Leimaņi”, reģistrācijas Nr.45403050803, juridiskā adrese
“Dārznieki”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4836.
Pamatojoties uz 2019.gada 25.septembra Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles komisijas Protokolu Nr.1
par nomas tiesību izsoles uzvarētāju, kas ieguvusi nomas tiesības par sākotnējo gada nomas maksu, noteikta SIA
“Mazie Leimaņi”, reģistrācijas Nr.45403050803, juridiskā adrese “Dārznieki”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads,
LV-4836, kura pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas slēdz zemes nomas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011710 Aizupes iela 28, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 56010011710 daļas 6,0600 ha platībā nomu, par nomas tiesību maksu 330,00 euro (trīs simti trīsdesmit
eiro un 00 centi) gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa uz līguma termiņu līdz brīdim,
kamēr tiek piesaistīts investors teritorijas attīstībai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadi no zemes nomas līguma noslēgšanas
dienas.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) apakšpunktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 28.punktu, 44.punktu, ņemot vērā ar Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 5.septembra
(protokols Nr.23, 29.§) lēmumu Nr.422 „Par nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu” 3.punktu apstiprināto
nomas tiesību izsoles noteikumu 11., 68. un 69.punktu, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma nomas
tiesību izsoles komisijas 2019.gada 25.septembra protokolu Nr.1 un Finanšu komitejas 10.10.2019. lēmumu (protokols
Nr.20, 15.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
2.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011710 Aizupes iela 28, Jēkabpilī zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011710 daļas 6,0600 ha platībā, 25.09.2019. nomas tiesību izsoles rezultātu.
2.2. Nodot nomā un noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Mazie Leimaņi”, reģistrācijas Nr.45403050803,
juridiskā adrese “Dārznieki”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4836 par nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 56010011710 Aizupes iela 28, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011710 daļu 6,0600 ha
platībā.
2.3. Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011710 Aizupes iela 28, Jēkabpilī zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 56010011710 daļa 6,0600 ha platībā, tiek iznomāta ar mērķi lauksaimniecības vajadzībām.
2.4. Noteikt nomas maksu 330,00 euro (trīs simti trīsdemit eiro un 00 centi), plus pievienotās vērtības nodoklis
21% 69,30 euro (sešdesmit deviņi eiro un 30 centi), kopā 399,30 euro (trīs simts deviņdesmit deviņi eiro un 90 centi)
gadā.
2.5. Noslēgt Zemes nomas līgumu no 21.10.2019. līdz brīdim, kamēr tiek piesaistīts investors teritorijas
attīstībai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadi no zemes nomas līguma noslēgšanas dienas.
2.6. Ja viena mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža zemes nomas līgums netiek parakstīts, tad 2019.gada
25.septembra nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011710 Aizupes iela 28, Jēkabpilī zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 56010011710 daļas 6,0600 ha platībā, nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu.
2.7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Zemes nomas līgums uz 4 lp.
3.§
Jēkabpils pilsētas pašvaldības tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamais īpašums ar kadastra numuru
56010011958 Madonas iela 58, Jēkabpilī, kura sastāvā ietilpst neapbūvēta pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 56010011958, kuras platība ir 14,7921 ha. Minētais nekustamais īpašums nav nostiprināts
zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 5.septembra (protokols Nr.23, 32.§) lēmumu Nr.425 „Par
nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu” tika rīkota nomas tiesību izsole uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011958 Madonas iela 58, Jēkabpilī zemes

vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011958 daļu 13,6400 ha platībā (turpmāk – Nomas objekts).
Uz izsoli, Nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos noteiktajā termiņā, t.i. līdz 2019.gada
20.septembrim pieteicās viena persona – SIA “Mazie Leimaņi”, reģistrācijas Nr.45403050803, juridiskā adrese
“Dārznieki”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4836.
Pamatojoties uz 2019.gada 27.septembra Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles komisijas Protokolu Nr.1
par nomas tiesību izsoles uzvarētāju, kas ieguvusi nomas tiesības par sākotnējo gada nomas maksu, noteikta SIA
“Mazie Leimaņi”, reģistrācijas Nr.45403050803, juridiskā adrese “Dārznieki”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads,
LV-4836, kura pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas slēdz zemes nomas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011958 Madonas iela 58, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 56010011958 daļu 13,6400 ha platībā nomu, par nomas tiesību maksu 610,00 euro (seši simti desmit eiro
un 00 centi) gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa uz līguma termiņu līdz brīdim,
kamēr tiek piesaistīts investors teritorijas attīstībai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadi no zemes nomas līguma noslēgšanas
dienas.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) apakšpunktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 28.punktu, 44.punktu, ņemot vērā ar Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 5.septembra
(protokols Nr.23, 32.§) lēmumu Nr.425 „Par nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu” 3.punktu apstiprināto
nomas tiesību izsoles noteikumu 11., 68. un 69.punktu, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma nomas
tiesību izsoles komisijas 2019.gada 27.septembra protokolu Nr.1 un Finanšu komitejas 10.10.2019. lēmumu (protokols
Nr.20, 15.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
3.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011958 Madonas iela 58, Jēkabpilī zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011958 daļas 13,6400 ha platībā, 27.09.2019. nomas tiesību izsoles rezultātu.
3.2. Nodot nomā un noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Mazie Leimaņi”, reģistrācijas Nr.45403050803,
juridiskā adrese “Dārznieki”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4836 par nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 56010011958 Madonas iela 58, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010011958 daļu 13,6400
ha platībā.
3.3. Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011958 Madonas iela 58, Jēkabpilī zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 56010011958 daļa 13,6400 ha platībā, tiek iznomāta ar mērķi lauksaimniecības vajadzībām.
3.4. Noteikt nomas maksu 610,00 euro (seši simti desmit eiro un 00 centi), plus pievienotās vērtības nodoklis
21% 128,10 euro (viens simts divdesmit astoņi eiro un 10 centi), kopā 738,10 euro (septiņi simts trīsdesmit astoņi eiro
un 10 centi) gadā.
3.5. Noslēgt Zemes nomas līgumu no 21.10.2019. līdz brīdim, kamēr tiek piesaistīts investors teritorijas
attīstībai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadi no zemes nomas līguma noslēgšanas dienas.
3.6. Ja viena mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža zemes nomas līgums netiek parakstīts, tad 2019.gada
27.septembra nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010011958 Madonas iela 58, Jēkabpilī zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 56010011958 daļas 13,6400 ha platībā, nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu.
3.7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Zemes nomas līgums uz 4 lp.
4.§
Jēkabpils pilsētas pašvaldības tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamais īpašums ar kadastra numuru
56010010211 Madonas iela 66, Jēkabpilī, kura sastāvā ietilpst neapbūvēta pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 56010010211, kuras platība ir 5,4 ha. Minētais nekustamais īpašums nav nostiprināts
zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 5.septembra (protokols Nr.23, 31.§) lēmumu Nr.424 „Par
nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu” tika rīkota nomas tiesību izsole uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010211 Madonas iela 66, Jēkabpilī zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 56010010211 daļu 3,8300 ha platībā (turpmāk – Nomas objekts).
Uz izsoli, Nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos noteiktajā termiņā, t.i. līdz 2019.gada
20.septembrim pieteicās viena persona – SIA “Mazie Leimaņi”, reģistrācijas Nr.45403050803, juridiskā adrese
“Dārznieki”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4836.
Pamatojoties uz 2019.gada 27.septembra Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles komisijas Protokolu Nr.1
par nomas tiesību izsoles uzvarētāju, kas ieguvusi nomas tiesības par sākotnējo gada nomas maksu, noteikta SIA
“Mazie Leimaņi”, reģistrācijas Nr.45403050803, juridiskā adrese “Dārznieki”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads,

LV-4836, kura pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas slēdz zemes nomas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010211 Madonas iela 66, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 56010010211 daļas 3,8300 ha platībā nomu, par nomas tiesību maksu 180,00 euro (viens simti
astoņdesmit eiro un 00 centi) gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa uz līguma termiņu
līdz brīdim, kamēr tiek piesaistīts investors teritorijas attīstībai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadi no zemes nomas līguma
noslēgšanas dienas.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) apakšpunktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 28.punktu, 44.punktu, ņemot vērā ar Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 5.septembra
(protokols Nr.23, 31.§) lēmumu Nr.424 „Par nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu” 3.punktu apstiprināto
nomas tiesību izsoles noteikumu 11., 68. un 69.punktu, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma nomas
tiesību izsoles komisijas 2019.gada 27.septembra protokolu Nr.1 un Finanšu komitejas 10.10.2019. lēmumu (protokols
Nr.20, 15.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
4.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010211 Madonas iela 66, Jēkabpilī zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 56010010211 daļas 3,8300 ha platībā, 27.09.2019. nomas tiesību izsoles rezultātu.
4.2. Nodot nomā un noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Mazie Leimaņi”, reģistrācijas Nr.45403050803,
juridiskā adrese “Dārznieki”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4836 par nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 56010010211 Madonas iela 66, Jēkabpilī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010010211 daļu 3,8300
ha platībā.
4.3. Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010211 Madonas iela 66, Jēkabpilī zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 56010010211 daļa 3,8300 ha platībā, tiek iznomāta ar mērķi lauksaimniecības vajadzībām.
4.4. Noteikt nomas maksu 180,00 euro (viens simts astoņdesmit desmit eiro un 00 centi), plus pievienotās
vērtības nodoklis 21% 37,80 euro (trīsdesmit septiņi eiro un 80 centi), kopā 217,80 euro (divi simti septiņpadsmit eiro
un 80 centi) gadā.
4.5. Noslēgt Zemes nomas līgumu no 21.10.2019. līdz brīdim, kamēr tiek piesaistīts investors teritorijas
attīstībai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadi no zemes nomas līguma noslēgšanas dienas.
4.6. Ja viena mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža zemes nomas līgums netiek parakstīts, tad 2019.gada
27.septembra nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010010211 Madonas iela 66, Jēkabpilī zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 56010010211 daļas 3,8300 ha platībā, nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu.
4.7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Zemes nomas līgums uz 4 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Verečinska 65207410

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
24.10.2019. (protokols Nr.26, 28.§)

Nr.508

Par pedagogu amatu vienību sarakstiem
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, 2011.gada 10. maija Ministru
kabineta noteikumu Nr.354 “Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu” 1.punktu, ņemot vērā Finanšu
komisijas 10.10.2019. lēmumu (protokols Nr.20, 16.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Apstiprināt Jēkabpils pilsētas vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības, tai skaitā
pirmsskolas izglītības, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu amatu vienību sarakstus saskaņā
ar realizētajām izglītības programmām katrā no izglītības iestādēm (1.–13. pielikums).
2. Lēmums stājas spēkā 01.09.2019.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Jēkabpils pilsētas domes 2018.gada 11.oktobra lēmumu Nr.423 “Par pedagogu
amatu un vienību sarakstu Jēkabpils pilsētas vispārējās pamata un vidējās izglītības, pirmsskolas, interešu un
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Pedagogu amatu vienību saraksti Jēkabpils pilsētas izglītības iestādēs uz 13 lpp:
1. pielikums. Pedagogu amatu vienību saraksts. Jēkabpils pamatskola.
2. pielikums. Pedagogu amatu vienību saraksts. Jēkabpils 2.vidusskola.
3. pielikums. Pedagogu amatu vienību saraksts. Jēkabpils 3.vidusskola.
4. pielikums. Pedagogu amatu vienību saraksts. Jēkabpils Valsts ģimnāzija.
5. pielikums. Pedagogu amatu vienību saraksts. Pirmsskolas izglītības iestāde “ Auseklītis”.
6. pielikums. Pedagogu amatu vienību saraksts. Pirmsskolas izglītības iestāde “ Bērziņš”.
7. pielikums. Pedagogu amatu vienību saraksts. Pirmsskolas izglītības iestāde “ Kāpēcītis”.
8. pielikums. Pedagogu amatu vienību saraksts. Pirmsskolas izglītības iestāde “ Zvaigznīte”.
9. pielikums. Pedagogu amatu vienību saraksts. Pirmsskolas izglītības iestāde “ Zvaniņš”.
10. pielikums. Pedagogu amatu vienību saraksts. Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs.
11. pielikums. Pedagogu amatu vienību saraksts. Jēkabpils mākslas skola.
12. pielikums. Pedagogu amatu vienību saraksts. Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola.
13. pielikums. Pedagogu amatu vienību saraksts. Jēkabpils sporta skola.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Strapcāne 65207055

(paraksts)

A. Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
24.10.2019. (protokols Nr.26, 29.§)

Nr.509

Par projekta “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” īstenošanu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2019.gada 30.jūlijā apstiprināja konkursa “Remigrācijas
sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” nolikumu.
Projekta mērķis ir katrā plānošanas reģionā noteikt ne mazāk kā četras Latvijas Republikas pašvaldības, kuras
īsteno un plāno īstenot daudzveidīgus atbalsta pasākumus remigrācijas sekmēšanai un sniegt finansiālu atbalstu
pašvaldību pieteikumos norādītajām aktivitātēm, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu.
Konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
apstiprinātā konkursa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” nolikumu un vērtēšanas kritērijiem ir
izvērtējusi Jēkabpils pilsētas pašvaldības 27.08.2019. iesniegto projekta pieteikumu un 05.09.2019. pieteikuma
precizējumu.
Ar Zemgales plānošanas reģiona Konkursa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” pieteikumu
vērtēšanas komisijas 05.09.2019. sēdes (protokols Nr.2) lēmumu, Jēkabpils pilsētas pašvaldībai ir piešķirts atbalsts
projekta īstenošanai prasītā finansējuma pilnā apmērā 10 000 (desmit tūkstoši euro) projekta pieteikumā minēto
aktivitāšu īstenošanai.
Projekta īstenošanai nav nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, 12.pantu, 14.panta otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.
un 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Piedalīties projektā “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”.
2. Slēgt Vienošanos ar Zemgales plānošanas reģionu par konkursa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”
atbalsta izmaksu (pielikumā).
3. Iekļaut projekta finansējumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetā 10 000 euro (desmit tūkstoši euro) apmērā
(budžeta klasifikācijas kods 04.920.06.).

4. Sabiedrisko attiecību nodaļai līdz 2020.gada 31.maijam īstenot projektā paredzētās aktivitātes.
5. Pēc projekta īstenošanas, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 10. jūnijam, iesniegt nepieciešamās atskaites
Zemgales plānošanas reģionam.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Vienošanās par konkursa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” atbalsta izmaksu uz 9 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Trukšāne 65207319

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
24.10.2019. (protokols Nr.26, 30.§)

Nr.510

Par atļauju savienot amatus
Adresāts: Oskars Elksnis, dzīvesvieta (adrese)
Iesniedzēja prasījumus: O.Elkšņa 16.10.2019. iesniegums Nr. 5.2.4/19/1048
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā saņemts Oskara Elkšņa 16.10.2019. iesniegums 5.2.4/19/1048, kurā O.Elksnis
lūdz atļauju veikt žūrijas komisijas pārstāvja pienākumus Jēkabpils novada vokālo ansambļu skatē 26.10.2019.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4.panta
pirmās daļas 16.punktu publiskas personas iestādes vadītājs ir valsts amatpersona. O.Elksnis ir Jēkabpils pilsētas
pašvaldības iestādes – Jēkabpils bērnu un jauniešu centra direktors un valsts amatpersona.
Saskaņā ar Likuma 7.panta ceturto daļu publisku personu iestāžu vadītājiem ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir
saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi
vai apstiprinājusi amatā.
Atbilstoši Jēkabpils bērnu un jauniešu centra nolikuma 35.punktam iestādes vadītāju ieceļ amatā dome. Līdz ar
to amatu savienošanas atļaujas izsniegšana ir domes kompetencē.
Saskaņā ar Likuma 8.1 panta piekto daļu, izvērtējot O.Elkšņa lūgumu, secināms, ka Jēkabpils bērnu un jauniešu
centra direktora amatu savienošana ar Jēkabpils novada vokālo ansambļu skates žūrijas komisijas pārstāvja
pienākumus pildīšanu neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punktu, 6.panta otro daļu, 7.panta ceturtās daļas
2.punkta b) apakšpunktu, 8.1 piekto daļu,
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.
Atļaut Oskaram Elksnim savienot Jēkabpils bērnu un jauniešu centra direktora amatu ar Jēkabpils
novada vokālo ansambļu skates žūrijas komisijas pārstāvja pienākumu pildīšanu 26.10.2019.
2.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārīgajam
regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu
ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz doto atļauju savienot amatus, O.Elksnim ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu
konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot amata pienākumus, pastāv iespēja,
ka var nonākt interešu konflikta situācijā.
3.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas pēc pieteicēja adreses (fiziska 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

Upmace 65207411

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
24.10.2019. (protokols Nr.26, 31.§)

Nr.511

Par atļauju savienot amatus
Adresāts: Aļona Vaņuhova, dzīvesvieta (adrese)
Iesniedzēja prasījumus: A.Vaņuhovas 11.10.2019. iesniegums Nr. 5.2.3/19/2142
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā saņemts Aļonas Vaņuhovas 11.10.2019. iesniegums Nr.5.2.3/19/2142, kurā
A.Vaņuhova lūdz atļauju savienot Dzīvokļu sadales komisijas priekšsēdētajas amatu Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ar
Pļaviņu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu.
Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 02.10.2019. lēmumu Nr.470 “Par grozījumu 24.08.2017. lēmumā Nr.298
"Par komisiju sastāvu apstiprināšanu"” A.Vaņuhova ir ievēlēta par Jēkabpils pilsētas domes Dzīvokļu sadales komisija
priekšsēdētāju.
Atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” (turpmāk – Likums) 4.panta
otrās daļas 1.punktam, personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot administratīvos aktus, ir uzskatāmas par valsts amatpersonām. Saskaņā ar
Likuma 7.panta sesto daļu, Likuma 4.panta otrajā daļā minētās amatpersonas, var savienot valsts amatpersonas amatu
ar citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai
reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam, ja savienošana nerada interešu konfliktu
un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktam tikai dome var ievēlēt pašvaldības
pārstāvjus un locekļus pašvaldības komitejās, komisijas, valdēs un darba grupās. Līdz ar to amatu savienošanas
atļaujas izsniegšana ir domes kompetencē.
Saskaņā ar Likuma 8.1 panta piekto daļu, izvērtējot A.Vaņuhovas lūgumu, secināms, ka Jēkabpils pilsētas
domes Dzīvokļu sadales komisijas priekšsēdētāja amata savienošana ar Pļaviņu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieka amatu pildīšanu neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām
un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.panta otro daļu, 7.panta sestās daļas 2.punktu, 8.1 piekto
daļu,
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Atļaut Aļonai Vaņuhovai savienot Dzīvokļu sadales komisijas priekšsēdētāja amatu ar Pļaviņu novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumu pildīšanu.
2.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārīgajam
regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu
ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz doto atļauju savienot amatus, A.Vaņuhovai ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt
interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot amata pienākumus, pastāv
iespēja, ka var nonākt interešu konflikta situācijā.
3.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas pēc pieteicēja adreses (fiziska 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

Upmace 65207411

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
24.10.2019. (protokols Nr.26, 32.§)

Nr.512

Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 28.03.2019. lēmumā Nr.124 “Par projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu”
Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta direktores 2019.gada 2.jūlija lēmumu
Nr.11 integrētu teritoriālo investīciju projekta iesniegums “Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas
sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī”, projekta Nr.3.3.1.0/19/I/004 (turpmāk – Projekts), apstiprināts
ar nosacījumu. Projekta iesniegumā konstatēto nepilnību novēršanai tika aktualizēts Projekta finansēšanas plāns un
finansējuma avoti.
Projekta indikatīvās kopējās izmaksas ir 1 093 830,86 euro, t.sk. attiecināmās izmaksas 1 064 516,41 euro, no
tām ERAF līdzfinansējums – 500 00,00 euro (46,97%), valsts budžeta dotācija – 137 879,96 euro (12,95%),
pašvaldības finansējums – 426 636,45 euro (40,08%). Projekta neattiecināmās izmaksas ir 29 314,45 euro, projektā
neiekļautās izmaksas – 25 699,93 euro.
Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējums attiecināmo izmaksu finansēšanai
projektā plānotajā apmērā, kā arī finansējums neattiecināmajām un projektā neiekļautajām izmaksām.
Ņemot vērā Ministru kabineta 2019.gada 11.jūnija informatīvajā ziņojumā “Par 2019.gada kopējo pašvaldību
aizņēmumu limitu un pašvaldību aizņēmumu pieprasījumiem” noteikto ierobežojumu pašvaldībām aizņēmumu Valsts
kasē saņemt tikai Eiropas Savienības projekta attiecināmo izmaksu apjomā, projekta neattiecināmās izmaksas un
projektā neiekļautās izmaksas pašvaldībai jāfinansē no budžeta līdzekļiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2., 7., 10.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 29. un 30.pantu, ņemot vērā Ministru kabineta 13.10.2015.
noteikumus Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
īstenošanas noteikumi”,
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.
Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 28.03.2019. lēmumā Nr.124 “Par projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu”
šādus grozījumus:
1.1. Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Akceptēt Projekta indikatīvo kopējo budžetu: Projekta indikatīvās kopējās izmaksas ir 1 093 830,86
euro, t.sk. attiecināmās izmaksas 1 064 516,41 euro, no tām ERAF līdzfinansējums – 500 000,00 euro (46,97%),
valsts budžeta dotācija – 137 879,96 euro (12,95%), pašvaldības finansējums – 426 636,45 euro (40,08%).
Projekta neattiecināmās izmaksas ir 29 314,45 euro, projektā neiekļautās izmaksas – 25 699,93 euro.”
1.2. Izteikt lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:
“3. Projekta apstiprināšanas gadījumā:
3.1. nodrošināt projektā paredzēto pašvaldības līdzfinansējumu attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot
aizņēmumu Valsts kasē 2020.gadā;
3.2. nodrošināt finansējumu projekta neattiecināmo izmaksu un projektā neiekļauto izmaksu segšanai no
pašvaldības 2020.gada budžeta līdzekļiem”.
2.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

Gogule 65234590

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
24.10.2019. (protokols Nr.26, 33.§)

Nr.513

Par galvojuma sniegšanu SIA „Jēkabpils siltums”
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā saņemts SIA „Jēkabpils siltums” valdes priekšsēdētāja A.Karpenko 21.10.2019.
iesniegums ar lūgumu sniegt galvojumu aizņēmumam līdz 880 000,00 euro Eiropas Savienības fonda projekta
Nr.4.3.1.0/18/A/011 “Siltumapgādes pārvaldes un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā,
Tvaika ielas rajonā” realizēšanai. Aizņēmums ir paredzēts vispārējas tautsaimniecības nozīmes pakalpojumu
sniegšanas nodrošināšanai.
Saskaņā ar 14.08.2018. Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.3.1.0/18/A/01, kas
noslēgts starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un SIA „Jēkabpils siltums”, projekta kopējās izmaksas ir
1 801 851,60 euro, no tām Kohēzijas fonda atbalsta finansējums 595 653,42 euro , SIA “Jēkabpils siltums”
līdzfinansējums 1 206 198,18 euro.
SIA „Jēkabpils siltums” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā 100% kapitāldaļu pieder Jēkabpils pilsētas
pašvaldībai. Starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un SIA „Jēkabpils siltums” 18.04.2013. ir noslēgts Deleģēšanas
līgums atbilstoši kuram SIA “Jēkabpils siltums” organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (siltumapgāde)
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. 26.04.2013. starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un SIA
„Jēkabpils siltums” ir noslēgts Līgums par siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu, kurā noteikts, ka SIA „Jēkabpils
siltums” veic siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas pienākumu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 6.punktu, pašvaldība var ņemt aizņēmumu vai sniegt galvojumu tikai pēc Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmuma saņemšanas, ja tajā atbalstīts pašvaldības
lēmums ņemt aizņēmumu vai sniegt galvojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 22.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta piekto daļu, Ministru kabineta 25.03.2008.
noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2., 6. un 17.punktu, Ministru kabineta
13.08.2019. noteikumu Nr.362 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts
budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”
28., 30.punktu, ņemot vērā Komercdarbības atbalsta kontroles likuma normas, 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),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Sniegt galvojumu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Jēkabpils siltums”, reģistrācijas Nr.40003007778,
juridiskā adrese Nameja iela 4A, Jēkabpils, LV – 5201, kuras 100% kapitāla daļu pieder pašvaldībai, aizņēmumam
līdz 880 000,00 euro, Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.3.1.0/18/A/011 “Siltumapgādes pārvaldes un sadales
sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā” realizēšanai.
2. SIA „Jēkabpils siltums” ņemt vidējā termiņa aizņēmumu Valsts kasē ar noteikto gada aktuālo procentu
likmi vai citā kredītiestādē uz 10 gadiem ar 3 gadu atlikto pamatsummas maksājumu. Aizņēmumu izņemt, sākot ar
2019.gada decembri.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
4. Uzdot SIA “Jēkabpils siltums” iesniegt Jēkabpils pilsētas pašvaldības Finanšu ekonomikas nodaļai
galvojuma sniegšanai nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196
“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 17.punktu.
5. Uzdot Finanšu ekonomikas nodaļai sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Zolberga 65207200

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
24.10.2019. (protokols Nr.26, 34.§)

Nr.514

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Adresāti: O. M., personas kods (svītrots), dzīvesvietas adrese (adrese)
I. A., personas kods (svītrots), dzīvesvietas adrese (adrese)
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 2019.gada 21.oktobrī saņemts O.M. iesniegums par atteikšanos no pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamo īpašumu (adrese) (kadastra numurs (svītrots)). Nekustamais īpašums (adrese), Jēkabpilī
(kadastra numurs (svītrots)) sastāv no viena zemes gabala (kadastra apzīmējums (svītrots)) 1519 kvadrātmetru
platībā.
Darījuma summa ir 122,96 euro (viens simts divdesmit divi eiro, 96 centi).
Likuma “Par pašvaldībām” 78.panta pirmajā daļā noteikts, ka vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja
pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā
noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus,
attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību
pašvaldības funkciju īstenošanai.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktam, pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt
par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku,
skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pret plūdu pasākumi;
kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Pašvaldība ir nepieciešams izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties nekustamo īpašumu ar kadastra
numuru (svītrots) (adrese), Jēkabpilī tās autonomo funkciju veikšanai.
Nekustamā īpašuma zemes vienību saskaņā ar Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumu šķērso ielu sarkanās
līnijas. Saskaņā ar teritorijas plānojuma dokumentiem nekustamā īpašuma (adrese) Jēkabpilī plānotā atļautā
izmantošana ir daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 42.panta pirmo daļu, 78.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2010.gada
28.septembra noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un
termiņiem” 3., 5., 6., 13.punktu,
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties nekustamo īpašumu (adrese) ar kadastra numuru (svītrots).
2. Sagatavot darījuma aktu 10 darba dienu laikā, pamatojoties uz pārdevēja un pircēja vienošanās nosacījumiem,
un līgumā noteiktā termiņā un kārtībā samaksāt pirkuma līgumā noteikto summu – 122,96 euro (viens simts divdesmit
divi eiro, 96 centi).
3. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrai nekavējoties izsūtīt lēmumu Zemgales rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļai zemgale@zemesgramata.lv.
4. Finansējuma avots no pašvaldības pamatbudžeta, tāme: Pašvaldības īpašumu uzturēšana (budžeta klasifikācijas
kods 06.600.02., ekonomiskās klasifikācijas kods 5217).
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 adreses, papildu adreses vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona –pēc juridiskās adreses).
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Pirkuma līgums uz 1 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Akmene 65207429

(paraksts)

A.Kraps

