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LĒMUMS
Jēkabpilī
19.09.2019. (protokols Nr.24, 3.§)

Nr.429

Par nekustamā īpašuma Zīlānu ielā 68D, Jēkabpils pārņemšanu īpašumā bez atlīdzības
Jēkabpils pilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) projekta “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un
revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā” ietvaros nepieciešama daļa no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5601 001 0952, Zīlānu iela 68A/1, Jēkabpilī, aptuveni, 2010 kvadrātmetru
platībā. Pašvaldība minētajā zemes vienības daļā plāno izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklus un
pārbūvēt esošo ceļa brauktuvi, izbūvējot asfaltbetona segumu, pēc pārbūves izveidot publiski pieejamu ielu/ceļu.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5601 001 0952, Zīlānu iela 68A/1, Jēkabpilī ir valstij piekritīgā zeme
Finanšu ministrijas personā.
2019.gada 3.maijā tika saņemts Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk - VNĪ)
iesniegums Nr.3/1-56/4686 ar ierosinājumu par nekustamā īpašuma Zīlānu ielā 68A/1, Jēkabpilī kadastra
apzīmējums 5601 001 0952, sadalīšanu un atdalāmā zemes gabala aptuveni 2010 kvadrātmetru platībā pārņemšanu
īpašumā bez atlīdzības pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.
Jēkabpils pilsētas dome 2019.gada 20.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.287 “Par zemes vienības sadalīšanu un
adreses piešķiršanu”. Sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5601 001 0952, tika atdalīta zemes vienība ar
platību 2010 kvadrātmetri – nosakot adresi Zīlānu iela 68D, Jēkabpils. Zemes vienībai Zīlānu iela 68D, Jēkabpilī
noteikts turpmākās lietošanas mērķis – zeme zem koplietošanas ceļiem – ielām, šosejām, tuneļiem, tiltiem,
estakādēm (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods – 1101) - 2010 kvadrātmetru platībā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.pantu un likuma "Par pašvaldībām" 15.panta
pirmās daļas 1. un 2. punktu Jēkabpils pilsētas pašvaldība ar 2019.gada 14.maija vēstuli Nr.5.2.12/19/332 lūdza
Latvijas Republikas Finanšu ministrijai nodot Jēkabpils pilsētas pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības atdalāmo zemes
gabalu Zīlānu ielā 68D, Jēkabpilī, zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 001 0249.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daļu un likuma "Par
pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu zemes gabals Zīlānu ielā 68D, Jēkabpilī, pašvaldībai ir
nepieciešams autonomo funkcijas veikšanai.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daļu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecības komitejas 05.09.2019. lēmumu (protokols Nr.14, 2.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.

2.
3.

4.

5.

Pārņemt Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības Latvijas Republikas valstij Finanšu
ministrijas personā piederošo nekustamo īpašumu 2010 kvadrātmetru platībā ar kadastra numuru 5601 001
0952, Zīlānu iela 68D, Jēkabpils, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5601 001 0249.
Nekustamo īpašumu pārņemt pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai – likuma "Par
pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minēto funkciju nodrošināšanai.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībai nekustamo īpašumu Zīlānu ielā 68D, Jēkabpilī nodot īpašumā bez
atlīdzības Latvijas Republikas valstij, ja tas vairs netiks izmantots lēmuma 2.punktā minēto funkciju
veikšanai.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz lēmuma 1.punktā minēto
nekustamo īpašumu, norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Jēkabpils pilsētas pašvaldība
nodrošina lēmuma 2.punktā minēto funkciju īstenošanu.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Jaudzema 65207053

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
19.09.2019. (protokols Nr.24, 4.§)

Nr.430

Par interešu izglītības programmu licencēm
1.
Adresāts: I.Z., dzīvo (adrese)
Iesniedzēja prasījums: I. Z. lūdz pagarināt licenci interešu izglītības programmai “Tautas dejas 3–7 gadus veciem
bērniem”.
I. Z. 22.08.2019. iesniedza Jēkabpils pilsētas pašvaldībā iesniegumu, reģ. Nr.5.2.2/2615 ar lūgumu
pagarināt licenci interešu izglītības programmai “Tautas dejas 3–7 gadus veciem bērniem”. Nodarbības paredzētas
pirmsskolas vecuma bērniem no 3 līdz 7 gadiem. Iesniegumā norādīts, ka interešu izglītības programma tiks
realizēta: Meža iela 12, Jēkabpils – pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte”, Dūmu iela 1, Jēkabpils –
pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” un Palejas iela 15A, Jēkabpils – pirmsskolas izglītības iestāde
“Kāpēcītis”.
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. un 6. un 8.punktu, ņemot vērā Sociālo, kultūras,
izglītības, sporta un veselības aizsardzības komitejas 05.09.2019. lēmumu (protokols Nr.14, 3.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.1. Pagarināt I. Z., personas kods (svītrots), dzīvo (adrese) licenci uz laiku no 2019.gada 19.septembra līdz
2020.gada 18.septembrim, kas apliecina tiesības Jēkabpils pilsētā īstenot interešu izglītības programmu “Tautas
dejas 3–7 gadus veciem bērniem”.
1.2. Lēmuma 1.1. apakšpunktā noteiktajā licencē norādīt darbības vietas: Meža iela 12, Jēkabpils –
pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte”, Dūmu iela 1, Jēkabpils – pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” un
Palejas iela 15A, Jēkabpils– pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcītis”.
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: S. S., dzīvo (adrese)
Iesniedzēja prasījums: S. S. lūdz pagarināt licenci interešu izglītības programmai “Attīstošā vingrošana”.
S. S. 27.08.2019. iesniedza Jēkabpils pilsētas pašvaldībā iesniegumu, reģistrācijas Nr.5.2.2/2690, ar lūgumu
pagarināt licenci interešu izglītības programmai “Attīstošā vingrošana”. Nodarbības paredzētas bērniem vecumā no
3 līdz 7 gadiem. Iesniegumā norādīts, ka interešu izglītības programma tiks realizēta: Meža iela 9, Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” un Dūmu iela 1, Jēkabpils - pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”.
Dokumenti iesniegti saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 02.07.2015. saistošo noteikumu Nr.17 "Saistošie
noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" 2.punktu un 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. un 6. un 8.punktu, ņemot vērā Sociālo, kultūras,
izglītības, sporta un veselības aizsardzības komitejas 05.09.2019. lēmumu (protokols Nr.14, 3.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:

2.1. Pagarināt S. S., personas kods (svītrots), dzīvo (adrese), licenci uz laiku no 2019.gada 19.septembra līdz
2020.gada 18.septembrim, kas apliecina tiesības Jēkabpils pilsētā īstenot interešu izglītības programmu “Attīstošā
vingrošana”.
2.2. Lēmuma 2.2.apakšpunktā noteiktajā licencē norādīt darbības vietas: Meža iela 9, Jēkabpils –
pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” un Dūmu iela 1, Jēkabpils – pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”.
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: Biedrība “Latvijas karatē klubs “Kadzan””, reģistrācijas Nr.40008040266, juridiskā adrese Daugavas iela
49, Pļaviņas, LV–5120. Elektroniskā pasta adrese kadzan.klubs@gmail.com.
Iesniedzēja prasījums: Biedrības “Latvijas karatē klubs “Kadzan”” priekšēdētājs Igors Fetkuļins lūdz pagarināt
licenci interešu izglītības programmai “Karatē”.
Igors Fetkuļins 28.08.2019. iesniedza Jēkabpils pilsētas pašvaldībā iesniegumu, reģistrācijas Nr.
5.2.3/19/2627, ar lūgumu pagarināt licenci interešu izglītības programmai “Karatē”. Nodarbības paredzētas bērniem
un jauniešiem no 1–12.klasei. Iesniegumā norādīts, ka interešu izglītības programma tiks realizēta Rīgas iela 200,
Jēkabpils – Jēkabpils pamatskola.
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. un 6. un 8.punktu, ņemot vērā Sociālo, kultūras,
izglītības, sporta un veselības aizsardzības komitejas 05.09.2019. lēmumu (protokols Nr.14, 3.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
3.1. Pagarināt Biedrībai “Latvijas karatē klubs “Kadzan””, reģistrācijas Nr.40008040266, juridiskā adrese
Daugavas iela 49, Pļaviņas, LV–5120, licenci uz laiku no 2019.gada 19.septembra līdz 2020.gada 18.septembrim,
kas apliecina tiesības Jēkabpils pilsētā īstenot interešu izglītības programmu “Karatē”.
3.2. Lēmuma 3.1.apakšpunktā noteiktajā licencē norādīt darbības vietu: Rīgas iela 200, Jēkabpils – Jēkabpils
pamatskola, LV–5202.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).
3.4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Skrode 65207316

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
19.09.2019. (protokols Nr.24, 5.§)

Nr.431

Par nelaimes gadījuma pabalstu
Adresāts: A. T., (adrese)
Iesniedzēja prasījums: Ieslodzījuma vietu pārvaldes Jēkabpils cietuma Uzraudzības daļas uzrauga A.T. 19.08.2019.
iesniegums
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 2019.gada 19.augustā ir saņemts A. T. iesniegums (reģistēts ar Nr.5.2.2/19/2582)
ar lūgumu piešķirt nelaimes gadījuma pabalstu.
Nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisija 2019.gada 13.martā sastādījusi aktu Nr.99, kurā konstatēts, ka
Ieslodzījumu vietu pārvaldes Jēkabpils cietuma uzraugs A. T.2019.gada 20.februārī cieta nelaimes gadījumā darbā.
Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi) nosaka kārtību un
apmēru, kādā piešķir un izmaksā vienreizēju pabalstu amatpersonai, kura pildot ar dzīvības vai veselības
apdraudējumu (risku) saistītus amata (dienesta, darba) pienākumus, ir cietusi nelaimes gadījumā un guvusi
ievainojumu vai sakropļojumu vai kuras veselībai nodarīts citāds kaitējums, kā arī veselības bojājumus, kuru dēļ
izmaksā nelaimes gadījuma pabalstu. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 6.1 5.punktam pabalstu izmaksā
gadījumos, ja amatpersona, kuras amata (dienesta, darba) pienākumu izpilde ir saistīta ar dzīvības vai veselības
apdraudējumu (risku), ir cietusi, tieši nodrošinot personu aizturēšanu, kā arī administratīvā soda (administratīvais
arests), drošības līdzekļa (apcietinājums) vai kriminālsoda (brīvības atņemšana) izpildi. Nelaimes gadījuma pabalstu
izmaksā, ja ir spēkā Ministru kabineta noteikumu 7.punktā noteiktie nosacījumi.
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu 7.punktu Ieslodzījumu vietu pārvalde 2019.gada 11.jūlijā ir
pieņēmusi lēmumu par vienreizēja pabalsta (nelaimes gadījuma pabalsta) piešķiršanu un izmaksu 200 euro apmērā.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 22.1 punktam amatpersona papildus Ministru kabineta noteikumu
7.punktā minētajam nelaimes gadījuma pabalstam var saņemt arī nelaimes gadījuma pabalstu un pabalstu par
morālām ciešanām nelaimes gadījuma laikā no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Par pašvaldības piešķirto pabalstu
apmēru un izmaksāšanas kārtību lemj attiecīgā pašvaldība.
Ministru kabineta noteikumu 22.1 punkts neuzliek pienākumu pašvaldībai piešķirt nelaimes gadījuma pabalstu.
Minētā norma paredz pašvaldībai tiesības lemt par finanšu līdzekļu (pabalsta) piešķiršanu amatpersonai, kura pildot
ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku) saistītus amata (dienesta, darba) pienākumus, guvusi veselības
bojājumu, vai tikusi pakļauta morālām ciešanām nelaimes gadījuma laikā. Izvērtējot A.T. iesniegumu, tiek
konstatēts, ka konkrētajā gadījumā nav pamata izmaksāt nelaimes gadījuma pabalstu.
A.T. uzaicināts uz 2019.gada 19.septembra domes sēdi.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada
21.jūnija noteikumu Nr.565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām
garantijām” 22.1 punktu, ņemot vērā A.T. 19.08.2019. iesniegumu (reģistrēts ar Nr.5.2.2/19/2582), ņemot vērā
Sociālo, kultūras, izglītības, sporta un veselības aizsardzības komitejas 05.09.2019. lēmumu (protokols Nr.14, 4.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Nepiešķirt nelaimes gadījuma pabalstu Ieslodzījuma vietu pārvaldes Jēkabpils cietuma Uzraudzības
daļas uzraugam A. T., personas kods (svītrots).
2. 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).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

Liepa 65207413

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
19.09.2019. (protokols Nr.24, 6.§)

Nr.432

Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
Adresāts: J. M., personas kods (svītrots), (adrese)
Iesniedzēja prasījums: J. M. 26.08.2019.iesniegums.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā saņemts J. M. iesniegums par īrētā dzīvokļa īpašuma (adrese), Jēkabpilī,
atsavināšanu. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu starp J. M. un SIA “JK Namu pārvalde”
2013.gada 12.septembrī noslēgts 1997.gada 02.jūnija dzīvojamās telpas pārjaunojuma īres līgums. Tiesā nav celta
prasība par īres līguma izbeigšanu.
Nekustamais īpašums (adrese), Jēkabpilī, kadastra Nr.(svītrots), sastāv no vienas dzīvojamās ēkas ar 107
dzīvokļu īpašumiem un vienas nedzīvojamās telpas, 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 12.09.2019. lēmumu
(protokols Nr.17, 2.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Atļaut atsavināt dzīvokļa īpašumu (adrese), Jēkabpilī, pārdodot to par brīvu cenu.
2. Pašvaldības īpašumu nodaļai nodrošināt dzīvokļa īpašuma (adrese), Jēkabpilī, novērtēšanu atsavināšanai.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu:
3.1. priekšsēdētājs – Regīna Mālniece – Pašvaldības īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciālists;
3.2. Locekļi:
3.2.1. Santa Lazare – Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs;
3.2.2. Gita Kalniete – Finanšu ekonomikas nodaļas vadītājs.
3.3.Komisijas sekretāre – Janīna Mežaraupe – Pašvaldības īpašumu nodaļas referents.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Mālniece 65207416

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
19.09.2019. (protokols Nr.24, 7.§)

Nr.433

Par dzīvokļa 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.
Dzīvokļa 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 12.09.2019. lēmumu (protokols Nr.17, 3.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Piekrist ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldības bilancē esošu dzīvokli Krasta iela 61–106, Jēkabpils.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Mālniece 65207416

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī

19.09.2019. (protokols Nr.24, 8.§)

Nr.434

Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 06.04.2017. lēmumā Nr.112 “Par kvalificētam speciālistam izīrējamas
telpas statusa noteikšanu”
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 21¹.panta pirmo daļu, 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 12.09.2019. lēmumu (protokols Nr.17, 4.§),
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 1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.8. Viesītes iela 41–2, Jēkabpils.”
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Mālniece 65207416

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
19.09.2019. (protokols Nr.24, 9.§)

Nr.435

Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 11.10.2018. domes lēmumā Nr.423 “Par pedagogu amatu un vienību
sarakstu Jēkabpils pilsētas vispārējās pamata un vidējās izglītības, pirmsskolas, interešu un profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs”
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 05.08.2019. saņemts Jēkabpils Sporta skolas direktora iesniegums Nr.1–8/34
par jaunu amata vienības izveidi.
Lai pilnveidotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanu, analīzi un izstrādātu elektronisko skolas datu bāzi,
aktualizējot audzēkņu sportiskos sasniegumus, Sporta skolas direktors lūdz Jēkabpils pilsētas pašvaldībai
2019./2020. mācību gadā izveidot jaunu amata vienību – 1 (vienu likmi) metodiķis (profesijas kods 2351 01) ar
amata algu 830.00 eiro mēnesī.
Jēkabpils pilsētas domē 11.10.2018. tika apstiprināts lēmums “Par pedagogu amatu un vienību sarakstu
Jēkabpils pilsētas vispārējās pamata un vidējās izglītības, pirmsskolas, interešu un profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs” Nr.423 (protokols Nr.23, 23.§). Jēkabpils Sporta skolas pedagogu amatu vienību sarakstā (14.pielikums)
tika noteiktas sekojošas amatu vienības un likmes: skolas direktors – 1 likme, direktora vietnieks izglītības jomā – 1
likme, sporta treneri – 23 likmes un izglītības metodiķis – 0,5 likme. Kopējais likmju skaits – 25. Amata vienību
finansējums no pašvaldības budžeta – 7 likmes un no valsts mērķdotācijām – 18 likmes.
Lai nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – fiziski, garīgi un emocionāli
attīstītas personības, kas motivētas aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi personības
izaugsmē un veidošanā, Jēkabpils Izglītības pārvalde lūdz atbalstīt Sporta skolas pieprasījumu jaunas amata vienības
izveidošanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.apakšpunktu, 15.panta 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 10.maija noteikumiem Nr.354 “Noteikumi par pedagogu
profesiju un amatu sarakstu” 1.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības
jautājumu komitejas 05.09.2019. lēmumu (protokols Nr.14, 8.§), Finanšu komitejas 12.09.2019. lēmumu
(protokols Nr.17, 6.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 11.10.2018. domes lēmumā Nr.423 “Par pedagogu amatu un vienību
sarakstu Jēkabpils pilsētas vispārējās pamata un vidējās izglītības, pirmsskolas, interešu un profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs” šādu grozījumu:
Izteikt lēmuma 14.pielikuma “Pedagogu amatu un vienību saraksts Jēkabpils sporta skola” 4.rindu un rindu
“Kopā” šādā redakcijā (pielikumā).
2. Nākošajos 2019.gada budžeta grozījumos nepieciešamo finansējumu 3090,00 euro (Trīs tūkstoši
deviņdesmit eiro, 00 centi) iekļaut Jēkabpils sporta skolas tāmē (budžeta klasifikācijas kods 09.510.03).
3. Lēmums stājas spēkā 01.09.2019.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Jēkabpils sporta skolas amatu un vienību saraksta grozījumi uz 1 lp.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

Skrode 65207316

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
19.09.2019. (protokols Nr.24, 10.§)

Nr.436

Par zaudējumu novēršanu pēc ugunsgrēka Draudzības aleja 26, Jēkabpilī
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā saņemta Dzīvojamās mājas Draudzības aleja 26, Jēkabpilī apsaimniekotāja
SIA “JK Namu pārvalde” zaudējumu tāme bojājumu novēršanai pēc ugunsgrēka dzīvojamajā mājā Draudzības aleja
26, Jēkabpilī. SIA JK “Namu pārvalde” lūdz Pašvaldību piedalīties ar līdzfinansējumu 20% apmērā 1786,89 euro
(viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit seši euro, 89 centi), lai veiktu mājas koplietošans telpu remontdarbus, kā
arī finansiālu atbalstu 583,07 euro bojāto ārdurvju nomaiņai pašvaldībai piederošajiem dzīvokļi Nr.72 un Nr.73.
Darbu kopējās izmaksas ir 8934,47 euro (astoņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit četri euro un 47 cents) kopā ar
PVN. Pašvaldības līdzfinansējums 2369,96 euro (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit deviņi euro, 96 centi), kopā ar
PVN). Atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktam, dzīvokļa īpašnieka pienākums ir
piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 29.pantu, Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecības komitejas 05.09.2019. lēmumu (protokols Nr.14, 3.§), ņemot vērā Finanšu komitejas 12.09.2019.
lēmumu (protokols Nr.17, 7.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.
Piešķirt finansējumu SIA “JK Namu pārvalde” bojājumu novēršanai pēc ugunsgrēka dzīvojamajā mājā
Draudzības aleja 26, Jēkabpilī 1786,89 euro (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit seši euro, 89 centi kopā ar
PVN) kopīpašuma remonta proporcionālajai daļai.
2.
Piešķirt finansējumu SIA “JK Namu pārvalde” bojājumu novēršanai pēc ugunsgrēka dzīvojamajā mājā
Draudzības aleja 26, Jēkabpilī 583,07 euro (pieci simti astoņdesmit trīs euro, 07 centi kopā ar PVN) pašvaldības
īpašuma remontam.
3.
Apmaksu veikt no budžeta līdzekļiem avārijas un tamlīdzīgu seku likvidēšanai (budžeta klasifikācijas kods
06.600.01.), paredzot papildus nepieciešamo finansējumu 60,00 euro (Sešdesmit euro, 00 centi) nākošajos budžeta
grozījumos.
4.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram un galvenajai
grāmatvedei.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Mālniece 65207416

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
19.09.2019. (protokols Nr.24, 11.§)

Nr.437

Par grozījumiem 08.02.2018. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.57 “Par amatu sarakstiem”
Ņemot vērā to, ka 2020.gadā noslēgsies SAM.5.5.1. “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas
ceļā” projekta realizācija un pēc ēkas rekonstrukcijas un jaunu ekspozīciju izveides, lai nodrošinātu apmeklētāju
apkalpošanu, Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 08.08.2019. tika saņemts Jēkabpils pilsētas pašvaldības aģentūras
“Jēkabpils vēstures muzejs” direktores iesniegums ar priekšlikumu grozīt iestādes amatu sarakstu, svītrojot vienu
krājumu glabātāja amata vienību un mākslas eksperta 0,5 amata vienību un izveidojot vēl vienu amata vienību –
eksponāta uzraugs un vienu jaunu amata vienību speciālists darbam ar apmeklētājiem– muzejpedagogs.
Ņemot vērā apstākļus, ka pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” palielinājies bērnu skaits un attiecīgi arī
darba apjoms virtuves darbiniekiem, tika saņemts iestādes vadītājas S.Bērziņas iesniegums par virtuves darbinieka
amata vienības palielināšanu par 0,25 likmi (līdz pilnai likmei). Saskaņā ar 30.05.2019. domes lēmumu Nr.242 “Par
saistošo noteikumu apstiprināšanu” paredzēts papildus finansējums amata vienības palielināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra
noteikumu Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās
noteikšanas kārtību" 26., 27., 28.punktu, 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075 "Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs", 21., 22., 23.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumu Nr.264
“Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas
pamatprasībām”, ņemot vērā Sociālo, kultūras, izglītības, sporta un veselības aizsardzības komitejas 05.09.2019.
lēmumu (protokols Nr.14, 5.§), Finanšu komitejas 12.09.2019. lēmumu (protokols Nr.17, 8.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.
Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 08.02.2018. lēmumā Nr.57 „Par amatu sarakstiem” (turpmāk –
Lēmums) šādus grozījumus:
1.1. Svītrot no Lēmuma 5.pielikuma 3.un 5. apakšpunktu (1.pielikums);
1.2. Izteikt Lēmuma 5.pielikuma 8.punktu šādā redakcijā (1.pielikums);
1.3. Papildināt Lēmuma 5.pielikumu ar 81.punktu šādā redakcijā (1.pielikums);
1.4. Izteikt Lēmuma 16.pielikuma 11.punktu šādā redakcijā (2.pielikums);
1.5. Svītrot Lēmuma 2.pielikuma 5.punktu (3.pielikums);
1.6. Papildināt Lēmuma 7.pielikumu ar 9.punktu šādā redakcijā (4.pielikums);
2.
Lēmuma 1.1.,1.2.,1.3.apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2020.
3.
Lēmuma 1.4. apakšpunkts stājas spēkā 01.09.2019.
4.
Lēmuma 1.5. un 1.6. apakšpunkts stājas spēkā 01.11.2019.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: 1. Jēkabpils pilsētas pašvaldības aģentūra "Jēkabpils vēstures muzejs" amatu saraksta grozījumi uz 1
lp.;
2.
Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš" amatu saraksta grozījumi uz 1 lp.
3.
Jēkabpils sociālais dienests uz 1 lp.
4.
Jēkabpils izglītības pārvaldes amatu saraksta grozījumi uz 1 lp
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Upmace 65207411

(paraksts)

A.Kraps

1.pielikums
Jēkabpils pilsētas domes
19.09.2019. lēmumam Nr.437
(protokols Nr.24, 11.§)
5.pielikums
APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils pilsētas domes
08.02.2018. lēmumu Nr.57
Jēkabpils pilsētas pašvaldības aģentūra "Jēkabpils vēstures muzejs"
Nr.

Struktūrvienību un amatu
nosaukumi

Profesijas
kods

Vienības

Amatu saime, apakšsaime

Amatu
līmenis,
mēnešalgas
grupa

Maksimālā
mēnešalga
euro

IIB, (6)

899

II, (8)

1093

Administrācija
3

Svītrots

5

Svītrots

8

Eksponātu uzraugs

81

Muzejpedagogs

Domes priekšsēdētājs

Komunikācijas nodaļa
2
4. Apsardze un uzraudzība
18.5. Informācijas
apkopošana un analīze:
2621 06
1
Muzeju pakalpojumi
5419 12

(paraksts)

A.Kraps

2.pielikums
Jēkabpils pilsētas domes
19.09.2019. lēmumam Nr.437
(protokols Nr.24, 11.§)
16.pielikums
APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils pilsētas domes
08.02.2018. lēmumu Nr.57

Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

Nr.

Struktūrvienību
un amatu
nosaukumi

Profesijas
kods

Vienības

11

Virtuves
darbinieks

9412 02

2

Domes priekšsēdētājs

Amatu saime, apakšsaime

13. Fiziskais un kvalificētais
darbs

(paraksts)

Amatu
līmenis,
mēnešalgas
grupa

Maksimālā
mēnešalga euro

I, (1)

450

A.Kraps

3.pielikums
Jēkabpils pilsētas domes
19.09.2019. lēmumam Nr.437
(protokols Nr.24, 11.§)

2.pielikums
APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils pilsētas
domes
08.02.2018. lēmumu
Nr.57

Jēkabpils sociālais dienests
Nr.

5

Struktūrvienību
un amatu
nosaukumi

Profesijas
kods

Vienības

Amatu saime, apakšsaime

Amatu
līmenis,
mēnešalgas
grupa

Maksimālā mēnešalga euro

Svītrots

Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A.Kraps

4.pielikums
Jēkabpils pilsētas domes
19.09.2019. lēmumam Nr.437
(protokols Nr.24, 11.§)
7.pielikums
APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils pilsētas domes
08.02.2018. lēmumu Nr.57

Jēkabpils izglītības pārvalde
Nr.

9

Struktūrvienību
un amatu
nosaukumi

Profesijas
kods

Vienības

Veselības
veicināšanas
koordinētājs

2269 05

1

Domes priekšsēdētājs

Amatu saime, apakšsaime

32. Projektu vadība

(paraksts)

Amatu
līmenis,
mēnešalgas
grupa

Maksimālā
mēnešalga euro

I, (8)

1093

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
19.09.2019. (protokols Nr.24, 12.§)

Nr.438

Par patapinājuma līguma noslēgšanu
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 2019.gada 26.jūlijā saņemta biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Jēkabpils
komitejas, reģistrācijas Nr.40008002279, juridiskā adrese: Rīgas iela 201, Jēkabpilī (turpmāk – Biedrība) 2019.gada
26.jūlija vēstule Nr.6 “IESNIEGUMS”, kurā lūgts piešķirt lietošanā uz patapinājuma līguma pamata ēku Zaļā ielā 9,
Jēkabpilī, sociālo pakalpojumu sniegšanai esošo telpu Brīvības ielā 258A, Jēkabpilī vietā.
Iesniegumā norādīts, ka biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” ir sabiedriskā labuma organizācija un, ka
Biedrība iespēju robežās un bez atlīdzības palīdz pilsētas trūcīgajām un maznodrošinātajām personām, daudzbērnu
ģimenēm un invalīdiem ar apģērbu, apaviem un iespēju robežās ar sadzīves lietām. Biedrība piedalās Eiropas
atbalsta fonda vistrūcīgajām personām pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanas projektā,
veiksmīgi darbojas palīglīdzekļu noma, nodrošinot pilsētas un tās apkārtnes iedzīvotājus, nepieciešamības gadījumā
ar palīglīdzekļiem – kruķiem, staiguļiem, ratiņkrēsliem, tualetes krēsliem, funkcionālām gultām.
Starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” 2012.gada 23.jūlijā noslēgts
patapinājuma līgums (pašvaldības reģistrācijas Nr.1-11.9/39-2012) par nedzīvojamo telpu Nr.5, 6, 7, 8, 24, 27, 28,
29, 30 ar kopējo platību 135,15 m2 ēkas Brīvības ielā 258A, Jēkabpilī pirmajā stāvā nodošanu bezmaksas lietošanā
Latvijas Sarkanā Krusta Jēkabpils komitejai līdz 2019.gada 31.decembrim (turpmāk – 2012.gada 23.jūlija
patapinājuma līgums).
Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē pieejamajai informācijai par sabiedriskā labuma
organizācijām, biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” no 2005.gada 2.jūnija ir spēkā esošs sabiedriskā labuma
organizācijas statuss, darbības jomās – labdarība, palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās
un sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana.
Atbilstoši Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000126206 esošajai informācijai nekustamais
īpašums ar kadastra numuru 56010021981, Zaļā iela 9, Jēkabpils sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56010021981, kura platība ir 1727 m2 un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 56010021946001 un 56010021946002.
Minētā īpašuma īpašnieks ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība.
Biedrība vēlas, lai bezatlīdzības lietošanā tiktu nodots nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010021981,
Zaļā iela 9, Jēkabpils būve ar kadastra apzīmējumu 56010021946002 ar adresi Zaļā iela 9, Jēkabpils, kuras
nedzīvojamo telpu platība ir 211,9 m2.
Ņemot vērā, ka būve ar kadastra apzīmējumu 56010021946002 atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 56010021981 un tās izmantošanai un uzturēšanai tiks izmantota daļa no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 56010021981, tad nepieciešams nodot bezatlīdzības lietošanā kopā ar būvi ar kadastra apzīmējumu
56010021946002 arī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010021981 daļu 800 m2 platībā.
Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās
daļas 41.punktu, atvasināta publiska persona savu mantu var nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai vai
sociālajam uzņēmumam. Savukārt minētā likuma trīs prim daļa nosaka, ka tiesību subjekts, kuram nodota manta
bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus.
Ievērojot minēto pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu var nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā
labuma organizācija, tikai Biedrībai par saviem līdzekļiem jānodrošina būves ar kadastra apzīmējumu
56010021946002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010021981 daļas 800 m2 platībā uzturēšanas un
apsaimniekošanas izmaksu segšana. Līdz ar to izbeidzams 2012.gada 23.jūlija patapinājuma līgums.
Atbilstoši iepriekš minētā likuma 5.panta piektajai daļai lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu
bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem atvasinātas publiskas personas orgāns. Publiskas
personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai nodot uz laiku, kamēr tiem ir spēkā
attiecīgais statuss, bet ne ilgāku par 10.gadiem. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma
organizācijai var nodot atkārtoti.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 5.panta otrās daļas 41.punktu, trešo, trīs prim, piekto un sesto
daļu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 22.08.2019.
lēmumu, (protokols Nr.13, 8.§), Finanšu komitejas 12.09.2019. lēmumu (protokols Nr.17, 9.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Nodot biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Jēkabpils komitejai, reģistrācijas Nr.40008002279, juridiskā
adrese: Rīgas iela 201, Jēkabpilī bezatlīdzības lietošanā pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
56010021981, Zaļā iela 9, Jēkabpils zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010021981 daļu 800 m2 platībā un

būvi ar kadastra apzīmējumu 56010021946002, kuras kopējā nedzīvojamo telpu platība ir 211,9 m2 un adrese - Zaļā
iela 9, Jēkabpils. Visas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010021981 1727 m2 platībā uzskaites vērtība
6536,67 euro. Būves ar kadastra apzīmējumu 56010021946002 sākotnējā uzskaites vērtība 11382,97 euro.
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010021981 daļa 800 m2 platībā un būve ar kadastra apzīmējumu
56010021946002 tiek nodota bezatlīdzības lietošanā ar mērķi – labdarībai, palīdzības sniegšana katastrofu
gadījumos un ārkārtas situācijās un sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās
labklājības celšanai.
3. Noslēgt līgumu ar biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Jēkabpils komiteju par 1.punktā minētās zemes
vienības daļas un būves nodošanu bezatlīdzības lietošanā norādot termiņu, ka šis līgums stājas spēkā no 2019.gada
1.oktobra līdz 2020.gada 1.oktobrim bet ne ilgāk kā uz laiku, kamēr biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” ir
sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
4. Noteikt līgumā par bezatlīdzības lietošanu, ka biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Jēkabpils komitejai ir
pienākums nekavējoties paziņot Jēkabpils pilsētas pašvaldībai par sabiedriskā labuma organizācijas statusa
izmaiņām.
5. Noteikt, ka līgums par bezatlīdzības lietošanu tiek izbeigts, ja:
5.1. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010021981 daļa 800 m2 platībā un būve ar kadastra
apzīmējumu 56010021946002 tiek izmantotas pretēji tā nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim;
5.2. netiek pildīti vai pārkāpti līguma noteikumi;
5.3. biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” tiek anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss;
5.4. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010021981 daļa 800 m2 platībā un būve ar kadastra
apzīmējumu 56010021946002 ir nepieciešamas Jēkabpils pilsētas pašvaldībai savu funkciju nodrošināšanai.
6. Līgumā par bezatlīdzības lietošanu norādīt, ka biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Jēkabpils komiteja
sedz ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības starpniecību nodrošinātos komunālos pakalpojumus, kas saistīti ar būves ar
kadastra apzīmējumu 56010021946002 siltumapgādi un apsaimniekošanu un maksā izdevumus par komunālajiem
pakalpojumiem (ūdeni un kanalizāciju, elektroenerģijas apgādi, atkritumu izvešanu u.c.) noslēdzot atsevišķu līgumu
ar pakalpojumu sniedzējiem un veicot maksājumus pakalpojumu piegādātāja noteiktajos termiņos un sedz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 56010021981 daļas 800 m2 uzturēšanas izmaksas, t.sk. nekustamā īpašuma
nodokli.
7. Ar nedzīvojamo telpu Nr.5, 6, 7, 8, 24, 27, 28, 29, 30 ar kopējo platību 135,15 m2 ēkas Brīvības ielā 258A,
Jēkabpilī pirmajā stāvā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīdi zaudē spēku 2012.gada 23.jūlijā noslēgtais
patapinājuma līgums (pašvaldības reģistrācijas Nr.1-11.9/39–2012) par nedzīvojamo telpu nodošanu bezmaksas
lietošanā.
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Līgums par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā ar pielikumu uz 4 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

Verečinska 65207410

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
19.09.2019. (protokols Nr.24, 13.§)

Nr.439

Par ieguldījuma nomātajā īpašumā nodošanu bez atlīdzības
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 10.11.2010. ir noslēgusi zemes nomas līgumu ar Salas novada pašvaldību par
nekustamā īpašuma zemes “Plaušu kalns”, Sēlpils pagasts, Salas novads kad.nr.5690 005 0155 nomu 10.2 ha
platībā. Nomas līgums spēkā līdz 09.11.2030. Pašvaldība projekta “Salas novada cieto sadzīves atkritumu
izgāztuves “Plaušu kalns” - 56908/2043/PPV rekultivācija (Id.nr.3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/004) ietvaros
veikusi ieguldījumu nomātajā īpašumā. 28.08.2014. grāmatvedības uzskaitē kontā 1270 “Ilgtermiņa ieguldījumi
nomātajos pamatlīdzekļos” atzīts ieguldījums 447 459.08 euro apmērā, nolietojums uz 31.08.2019. sastāda
146674.21 euro, atlikusī vērtība 300784.87 euro.
Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta
iestādēs” 447.punktā ir noteikts, ka: “Ilgtermiņa ieguldījumus nomātajos valsts un pašvaldību nekustamajos
īpašumos, kas 2018. gada 31. decembrī uzskaitīti kontu grupā "1270 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos
pamatlīdzekļos", līdz 2019. gada 31. decembrim nodod bez atlīdzības tai budžeta iestādei, kuras grāmatvedības
uzskaitē ir attiecīgais ilgtermiņa ieguldījums.”
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 6.punktu un otro daļu, 42.panta otro daļu, 43.pantu, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta trešo, 3¹.daļu, Ministru kabineta 2018.gada
13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 447.punktu, ņemot vērā Finanšu
komitejas 12.09.2019. lēmumu (protokols Nr.17,10.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
Nodot Salas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr.90000045372, īpašumā bez atlīdzības Jēkabpils pilsētas
pašvaldības veikto ieguldījumu nomātajā nekustamajā īpašumā “Plaušu kalns”, Sēlpils pagasts, Salas novads
kad.nr.5690 005 0155 atlikusī bilances vērtība ir 300784.87 euro (trīs simti tūkstoši septiņi simti astoņdesmit
četri eiro, 87 centi)
2.
Noslēgt pieņemšanas – nodošanas aktu ar Salas novada pašvaldību par ieguldījuma nekustamajā īpašumā
nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
1.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Vaivode 65207329

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
19.09.2019. (protokols Nr.24, 14.§)

Nr.440

Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 14.02.2019. lēmumā Nr.56 „Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un
viena audzēkņa uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2019.gadā”
Ņemot vērā, ka uz 2019.gada 1.septembri ir mainījies izglītojamo skaits, nepieciešams veikt grozījumu
Jēkabpils pilsētas domes 14.02.2019. lēmumā Nr.56 „Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un viena
audzēkņa uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2019.gadā”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada
28.jūnija noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem” 10.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 12.09.2019. lēmumu (protokols Nr.17,
11.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 14.02.2019. lēmumā Nr.56 „Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu
un viena audzēkņa uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2019.gadā”
šādu grozījumu:
Izteikt pielikumu Nr.1 un Nr.2 jaunā redakcijā (pielikumā).
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: 1. Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumi viena audzēkņa izmaksu
noteikšanai savstarpējo norēķinu veikšanai 2019.gadā, uz 1 lp.
2. Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu izdevumi viena audzēkņa izmaksu
noteikšanai savstarpējo norēķinu veikšanai 2019.gadā, uz 1 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

Elksne 65207054

(paraksts)

A. Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
19.09.2019. (protokols Nr.24, 15.§)

Nr.441

Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos operatīvā transportlīdzekļa ar atbilstošu aprīkojumu nomai
Pašvaldība 2018.gada nogalē saņēma Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka I.Surkuļa
iesniegumu par nepieciešamību iegādāties transportlīdzekli policijas darba vajadzībām. Finansējums 24 500 euro
apmērā iekļauts Pašvaldības policijas tāmē (budžeta klasifikācijas kods 03.110.01), ar mērķi transportlīdzekļa
iegādei. Tika izvērtēts, ka finansiāli izdevīgāk ir transportlīdzekli nomāt un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
9.pantu izsludināts publiskais iepirkums “Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas operatīvā transportlīdzekļa ar
atbilstošu aprīkojumu noma” (identifikācijas Nr. JPP 2019/41). Pamatojoties uz publiskā iepirkuma rezultātu
(Jēkabpils pilsēta pašvaldības iepirkumu komisijas 2019.gada 6.septembra piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols
Nr.138) pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena sastāda
28 317,49 bez PVN (operatīvais līzings 48 mēnešiem) ar mēneša nomas maksu 713,84 euro/mēnesī ar PVN.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo un otro daļu un likuma “Par valsts budžetu
2019.gadam” 15.panta piektās daļas 1.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 12.09.2019. lēmumu (protokols
Nr.17, 12.§)
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Uzņemties ilgtermiņa saistības uz 48 mēnešiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas operatīvā
transportlīdzekļa ar atbilstošu aprīkojumu nomai, līgumcena ar PVN 34 264,17 euro (Trīsdesmit četri tūkstoši divi
simti sešdesmit četri eiro, 17 centi).
2. Apmaksu veikt no Pašvaldības policijas tāmē paredzētajiem pašvaldības budžeta līdzekļiem (budžeta
klasifikācijas kods 03.110.01, ekonomiskās klasifikācijas kods (turpmāk EKK) 2262).
3. Nākošajos 2019.gada budžeta grozījumos Pašvaldības policijas tāmē plānoto finansējumu 2145,00 euro
apmērā pārcelt no finansējuma transportlīdzekļa iegādei (EKK 5231), paredzot to operatīvā transportlīdzekļa ar
atbilstošu aprīkojumu nomai (EKK 2262). Atlikušo finansējumu, kas plānots transportlīdzekļa iegādei, budžeta
grozījumos novirzīt citiem mērķiem.
4. Nepieciešamo finansējumu operatīvā transportlīdzekļa ar atbilstošu aprīkojumu nomai turpmākajiem
gadiem iekļaut 2020., 2021. un 2022.gada budžetā Pašvaldības policijas tāmē (budžeta klasifikācijas kods
03.110.01).
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Kalniete 65207313

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
19.09.2019. (protokols Nr.24, 16.§)

Nr.442

Par atļauju savienot amatus
Adresāts: Ligita Ašnevica, dzīvesvieta (adrese)
Iesniedzēja prasījumus: L.Ašnevicas 10.09.2019. iesniegums Nr. 5.2.4/19/815
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā saņemts Ligitas Ašnevicas 10.09.2019. iesniegums 5.2.4/19/815, kurā
L.Ašnevica lūdz atļauju veikt izglītības metodiķa pienākumus (0,1 slodze) Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā no
02.09.2019. līdz 31.05.2020.
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. L.Ašnevica ir Jēkabpils
pilsētas pašvaldības iestādes – Jēkabpils 3.vidusskolas 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 3.vidusskolas nolikuma 39.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 L.Ašnevicas lūgumu, secināms, ka Jēkabpils
3.vidusskolas direktora amatu savienošana ar Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra metodiķa amata pienākumu
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, ņemot vērā Finanšu komitejas 12.09.2019. lēmumu (protokols Nr.17,
13.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Atļaut Ligitai Ašnevicai savienot Jēkabpils 3.vidusskolas direktora amatu ar Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra
metodiķes amata pienākumu pildīšanu līdz 31.05.2020.
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, L.Ašnevicai 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

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
19.09.2019. (protokols Nr.24, 17.§)

Nr.443

Par atļauju savienot amatus
Adresāts: Smaida Ščerbicka, dzīvesvieta (adrese)
Iesniedzēja prasījumus: S.Šcerbickas 10.09.2019. iesniegums Nr. 5.2.4/19/816
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā saņemts Smaidas Ščerbickas 10.09.2019. iesniegums 5.2.4/19/816, kurā
S.Ščerbicka lūdz atļauju veikt pedagoģisko darbu Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā Daugavpilī no
02.09.2019. līdz 31.05.2020.
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. S.Ščerbicka ir Jēkabpils
pilsētas pašvaldības iestādes – Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas 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 Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas nolikuma 36.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 S.Ščerbickas lūgumu, secināms, ka Arvīda Žilinska
Jēkabpils mūzikas skolas direktora amatu savienošana ar Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā
pedagoģisko amata 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, ņemot vērā Finanšu komitejas 12.09.2019. lēmumu (protokols Nr.17,
14.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Atļaut Smaidai Ščerbickai savienot Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktora amatu ar Staņislava
Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas pedagoga darbu līdz 31.05.2020.
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, S.Ščerbickai 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
Trofimoviča 65207333

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
19.09.2019. (protokols Nr.24, 18.§)

Nr.444

Par nelaimes gadījuma pabalstu
Adresāts: M. H., (adrese)
Iesniedzēja prasījums: Ieslodzījuma vietu pārvaldes Jēkabpils cietuma Uzraudzības daļas vecākā uzrauga M.H.
10.09.2019. iesniegums
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 2019.gada 10.septembrī ir saņemts M. H.
iesniegums (reģistēts ar
Nr.5.2.2/2937) ar lūgumu piešķirt nelaimes gadījuma pabalstu.
Nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisija 2019.gada 26.jūnijā sastādījusi aktu Nr.108, kurā konstatēts, ka
Ieslodzījumu vietu pārvaldes Jēkabpils cietuma Uzraudzības daļas vecākais uzraugs M. H. 2019.gada 9.maijā cieta
nelaimes gadījumā darbā.
Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi) nosaka kārtību un
apmēru, kādā piešķir un izmaksā vienreizēju pabalstu amatpersonai, kura pildot ar dzīvības vai veselības
apdraudējumu (risku) saistītus amata (dienesta, darba) pienākumus, ir cietusi nelaimes gadījumā un guvusi
ievainojumu vai sakropļojumu vai kuras veselībai nodarīts citāds kaitējums, kā arī veselības bojājumus, kuru dēļ
izmaksā nelaimes gadījuma pabalstu. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 6.1 5.punktam pabalstu izmaksā
gadījumos, ja amatpersona, kuras amata (dienesta, darba) pienākumu izpilde ir saistīta ar dzīvības vai veselības
apdraudējumu (risku), ir cietusi, tieši nodrošinot personu aizturēšanu, kā arī administratīvā soda (administratīvais
arests), drošības līdzekļa (apcietinājums) vai kriminālsoda (brīvības atņemšana) izpildi. Nelaimes gadījuma pabalstu
izmaksā, ja ir spēkā Ministru kabineta noteikumu 7.punktā noteiktie nosacījumi.
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu 7.punktu Ieslodzījumu vietu pārvalde 29.08.2019. ir pieņēmusi
lēmumu par vienreizēja pabalsta (nelaimes gadījuma pabalsta) piešķiršanu un izmaksu 200 euro apmērā.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 22.1 punktam amatpersona papildus Ministru kabineta noteikumu
7.punktā minētajam nelaimes gadījuma pabalstam var saņemt arī nelaimes gadījuma pabalstu un pabalstu par
morālām ciešanām nelaimes gadījuma laikā no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Par pašvaldības piešķirto pabalstu
apmēru un izmaksāšanas kārtību lemj attiecīgā pašvaldība.
Ministru kabineta noteikumu 22.1 punkts neuzliek pienākumu pašvaldībai piešķirt nelaimes gadījuma pabalstu.
Minētā norma paredz pašvaldībai tiesības lemt par finanšu līdzekļu (pabalsta) piešķiršanu amatpersonai, kura pildot
ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku) saistītus amata (dienesta, darba) pienākumus, guvusi veselības
bojājumu vai tikusi pakļauta morālām ciešanām nelaimes gadījuma laikā. Izvērtējot M.H. iesniegumu, tiek
konstatēts, ka konkrētajā gadījumā nav pamata izmaksāt nelaimes gadījuma pabalstu.
M.H. uzaicināts uz 19.09.2019. Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības komiteju.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada
21.jūnija noteikumu Nr.565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām
garantijām” 22.1 punktu, ņemot vērā M.Harčenko 10.09.2019. iesniegumu (reģistrēts ar Nr. Nr.5.2.2/2937), Sociālo,
izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības komitejas 19.09.2019. lēmumu (protokols Nr.15, 6.§)
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
Nepiešķirt nelaimes gadījuma pabalstu Ieslodzījuma vietu pārvaldes Jēkabpils cietuma Uzraudzības
daļas vecākajam uzraugam M. H., personas kods (svītrots).
2. 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).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
1.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Šinkarjuka 65283780

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
19.09.2019. (protokols Nr.24, 19.§)

Nr.445

Par grozījumiem 08.02.2018. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.57 “Par amatu sarakstiem”
Ar Jēkabpils pilsētas domes 2018. gada 8. februāra lēmumu Nr. 57 (protokols Nr. 4, 20. §) “Par amatu
sarakstiem” apstiprināts Jēkabpils Sociālā dienesta (turpmāk – Dienests) amatu un maksimālo amatalgu saraksts.
Izvērtējot Dienesta Saimnieciskās nodaļas virtuves darbinieka 0,5 slodzes un Dienas aprūpes centra virtuves
darbinieka 0,5 slodzes pienākumus, noslodzi un darba intensitāti, Dienests secināja, ka šo amata vienību pienākumu
izpildi var nodrošināt ar Dienestā esošajiem darbiniekiem, kā arī ņemot vērā to, ka Saimnieciskajai nodaļai nav
vadītāja, Dienests lūdz:
1.
Likvidēt Saimniecisko nodaļu ar 2019. gada 1. oktobri.
2.
Izveidot vienu mikroautobusa vadītāja un vienu apkopēja amata vienību Administrācijā ar 2019.
gada 1. oktobri.
3.
Likvidēt virtuves darbinieka (0,5 slodzes) amata vienību Dienas aprūpes centrā ar 2019. gada 1.
oktobri.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra
noteikumu Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās
noteikšanas kārtību" 26., 27., 28.punktiem, 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1075 "Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs", 21., 22., 23.punktiem, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības
aizsardzības jautājumu komitejas 19.09.2019. lēmumu (protokols Nr.15, 12.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 08.02.2018. lēmumā Nr.57 „Par amatu sarakstiem” (turpmāk –
Lēmums) šādus grozījumus:
1.1. Papildināt Lēmuma 2.pielikumu ar 102., 103 punktu šādā redakcijā (pielikums);
1.2. Svītrot no Lēmuma 2.pielikuma 11., 12., 13., 44.punktu;
2. Lēmuma 1.1., 1.2. apakšpunkts stājas spēkā 01.10.2019.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Jēkabpils sociālā dienesta amatu saraksta grozījumi uz 1 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Upmace 65207411

(paraksts)

A.Kraps

Pielikums
Jēkabpils pilsētas domes
19.09.2019. lēmumam Nr.445
Jēkabpils sociālais dienests
Nr.

Struktūrvienību un amatu
nosaukumi

102

Mikroautobusa vadītājs

103

Apkopējs

11

Svītrots
Svītrots

12
13

Profesijas
kods

Vienības

Amatu saime, apakšsaime

41. Transportlīdzekļa
vadīšana
13. Fiziskais un kvalificētais
9112 01
1
darbs
Saimnieciskā nodaļa (svītrota)
8322 06

1

Svītrots
Dienas aprūpes centrs

44

Svītrots

Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A.Kraps

Amatu
līmenis,
mēnešalgas
grupa

Maksimālā
mēnešalga euro

II, (6)

899

I, (1)

450

