Jēkabpils pilsētas ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES
DARBA KĀRTĪBA
02.05.2019. plkst. 15:00, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī

1. 174. Par finansējuma piešķiršanu pēcsanācijas izpētes veikšanai
2. 175. Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 27.09.2018. lēmumā Nr.399 “Par aizņēmumu Eiropas
Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/16/I/021 “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju
atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai”
3. 176. Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 21.03.2019. lēmumā Nr.108 “Par aizņēmumu būvprojekta
izstrādei”
4. 177. Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2018.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu
5. 178. Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 2018.gada 25.oktobra lēmumā Nr.447
6. 179. Par grozījumiem 08.02.2018. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.57 “Par amatu sarakstiem”
7. 180. Par grozījumiem 11.10.2018. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.423 “Par pedagogu amatu un
vienību sarakstu Jēkabpils pilsētas vispārējās pamata un vidējās izglītības, pirmsskolas, interešu un
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”
8. 181. Par grozījumiem 08.02.2018. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.57 “Par amatu sarakstiem”
9. 182. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
10. 183. Par domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

LĒMUMS
Jēkabpilī
02.05.2019. (protokols Nr.13, 1.§)

Nr.174

Par finansējuma piešķiršanu pēcsanācijas izpētes veikšanai
Saskaņā ar Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 2019.gada 8.februāra lēmumā
par veicamām darbībām neatbilstību novēršanai Nr.606–57/2018 noteikto pašvaldības īpašumā Brīvības ielā
185, Jēkabpilī nepieciešams nodrošināt objekta pēcsanācijas izpēti un nepieciešamības gadījumā jāveic arī
pazemes ūdeņu monitoringu (nosakot peldošo naftas produktu slāni, kā arī kopējo naftas ogļūdeņražu, benzola,
toluola, etilbenzola un ksilolu koncentrāciju pazemes ūdeņos), kā arī grunts (augsnes) monitoringu nosakot
kopējo naftas produktu koncentrāciju gruntī (augsnē) līdz 01.10.2019. Lai varētu veikt pazemes ūdeņu
monitoringu, būs nepieciešams ierīkot monitoringa tīklu un tikai pēc tam veikt pazemes ūdeņu paraugu
ņemšanu un analizēšanu.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma "Par pašvaldību
budžetiem" 7.pantu, Dabas resursu nodokļa likuma 29.panta pirmo daļu, Vides aizsardzības likuma 17.panta
pirmo un otro daļu, 12.03.2002. Ministru kabineta noteikumu Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes
ūdeņu kvalitāti" 28.punktu, 25.10.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.804 "Noteikumi par augsnes un grunts
kvalitātes normatīviem" 5.punktu, Jēkabpils pilsētas domes 07.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.1 "Par
Jēkabpils pilsētas budžetu 2019.gadam", ņemot vērā Finanšu komitejas 18.04.2019. lēmumu (protokols Nr.8,
4.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.
Piešķirt finansējumu 4700,00 euro apmērā 2019.gadā pēcsanācijas izpētes veikšanai Brīvības
ielā 185, Jēkabpilī.
2.
Apmaksu veikt no Dabas resursu nodokļa tāmes 2019.gadā (budžeta klasifikācijas kods
05.600.11., ekonomiskās klasifikācijas kods 2249), pamatojoties uz iesniegtajiem norēķinu dokumentiem.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram un galvenajai
grāmatvedei.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Lapiņa 65207412

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
02.05.2019. (protokols Nr.13, 2.§)

Nr.175

Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 27.09.2018. lēmumā Nr.399 “Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda
projekta Nr.5.6.2.0/16/I/021 “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās
infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai”
Jēkabpils pilsētas pašvaldība īsteno Eiropas Savienības fonda projektu Nr.5.6.2.0/16/I/021 "Jēkabpils
Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana
uzņēmējdarbības attīstībai", objektā "Dzīvojamās mājas Brīvības 187, Jēkabpilī pārbūve par viesnīcu". Objekta
būvdarbu veikšanas laikā tika konstatēts, ka ir nepieciešami papildus būvdarbi, kurus objektīvu iemeslu dēļ
nebija iespējams paredzēt pirms būvdarbu uzsākšanas. Neparedzēto būvdarbu izmaksu segšanai pašvaldība
2019.gada 11.aprīlī pieņēmusi domes lēmumu Nr.157 “Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 2017.gada
14.decembra lēmumā Nr.451”, kurā nolemts palielināt pašvaldības neattiecināmo izmaksu apjomu par 26
232,00 euro (summa bez PVN). Izmaiņas plānots iekļaut ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk –
CFLA) 2018. gada 10. augustā noslēgtajā Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu
Nr.5.6.2.0/16/I/021.
CFLA līguma ietvaros projekta priekšfinansēšanai 2018.gada 03.aprīlī noslēgts Aizdevuma līgums ar
Valsts kasi Nr.A2/1/18/131 par summu 741 658,00 euro. Aizņēmuma atmaksa 741 657,85 euro apmērā veikta
pēc Eiropas Savienības finanšu palīdzības (CFLA avansa) saņemšanas. Tālākai projekta virzībai, lai
nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu, 2018.gada 16.novembrī noslēgti 2 (divi) Aizdevuma līgumi ar Valsts
kasi Nr.A2/1/18/809 par summu 487 035,00 euro un Nr. A2/1/18/810 par summu 144 618,00 euro.
Aizņēmumi tiek apgūti atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam. Šobrīd projekta īstenošana veikta 50%
apmērā un noslēgti visi plānotie līgumi. Projekta sekmīgai tālākai virzībai nepieciešams aizņēmums projekta
neattiecināmo izmaksu segšanai (viesnīcas papildus būvdarbiem) jeb esošā aizņēmuma summu palielināt par 26
232,00 euro.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetā (funkcionālās klasifikācijas kods 04.510.10) ir
paredzēts finansējums no Valsts kases kredītlīdzekļiem ar mērķi – Eiropas Savienības fonda projekta Nr.
5.6.2.0/16/I/021 “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras
uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 5.punkts, 15. panta pirmās daļas 2.
punktu, 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 24. pantu, Likuma par
budžetu un finanšu vadību 41. panta piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu 2019. gadam” 15. panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.punktu, Ministru kabineta 2015. gada 1. novembra noteikumiem Nr.645
“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas
noteikumi”, ņemot vērā Finanšu komitejas 18.04.2019. lēmumu (protokols Nr.8, 3.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 27.09.2018. lēmumā Nr.399 “Par aizņēmumu Eiropas Savienības
fonda projekta Nr.5.6.2.0/16/I/021 “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un
publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai” šādu grozījumu:
Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar izņemšanu vidējā termiņā 657 885,00 euro (seši simti piecdesmit
septiņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci eiro, 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo
procentu likmi Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/16/I/021 “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta
degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai.
Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 30 gadi. Pamatsummas atmaksu sākt pēc trīs gadiem. Aizņēmuma
atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. Aizņēmumu izņemt, sākot ar 2018.gada oktobri.”
2.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Kalniete 65207313

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
02.05.2019. (protokols Nr.13, 3.§)

Nr.176

Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 21.03.2019. lēmumā Nr.108
“Par aizņēmumu būvprojekta izstrādei”
Jēkabpils pilsētas dome 21.03.2019. pieņēma lēmumu Nr.108 “Par aizņēmumu būvprojekta izstrādei”
objektam "Administratīvās ēkas pārbūve par viesnīcu Andreja Pormaļa ielā 106, Jēkabpilī”. Publiskā iepirkuma
procedūra vēl nav noslēgusies, tiek izvērtēti pretendentu piedāvājumi. Saskaņā ar atklātā konkursa par objekta
“Administratīvās ēkas pārbūve par viesnīcu Andreja Pormaļa ielā 106, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzības veikšana (Identifikācijas Nr. JPP 2019/07) nolikumu, projektēšanas (darba) nodošanas termiņš
ir 280 dienas no līguma noslēgšanas dienas, tas nozīmē, ka darbi tiks pabeigti 2020.gadā. Apmaksa par
būvprojekta izstrādi tiks veikta 2019.gadā – avanss 20% apmērā un 2020.gadā darbu galīgā apmaksa.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas
4.punktu, Finanšu komitejas 18.04.2019. lēmumu (protokols Nr.8, 2.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 21.03.2019. lēmumā Nr.108 „Par aizņēmumu būvprojekta izstrādei”
šādu grozījumu:
Papildināt lēmuma 1.punktā aiz vārdiem “Valsts kasē“ ar vārdiem “ar izņemšanu vidējā termiņā”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

Jaunzema 65207311

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
02.05.2019. (protokols Nr.13, 4.§)

Nr.177

Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2018.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 70.pantu, 71.panta pirmo
daļu, 72.panta otrās daļas 6.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada
pārskata sagatavošanas kārtība”, ņemot vērā Finanšu komitejas 18.04.2019. lēmumu (protokols Nr.8, 18.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.
Apstiprināt Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2018.gada finanšu pārskatu, t.sk.
1.1. pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli uz 2018.gada 31.decembri par summu 82 590
446,00 EUR – veidlapa Nr.1 „Bilance”;
1.2. 2018.gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4–3;
1.3. Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2018.gadu – veidlapa Nr.4–1;
1.4. Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2018.gadu – veidlapa Nr.2–NP.
2. Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2018.gada finanšu pārskatam pievienots vadības ziņojums.
3.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2018.gada finanšu pārskatam pievienots Neatkarīgu revidentu
ziņojums.
4.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: 1. Bilances kopija uz 4 lp.
2. Naudas plūsmas pārskata par 2018.gadu kopija uz 3 lp.
3. Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskata par 2018.gadu kopija uz 1 lp.
4. Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem 2018.gadā kopija uz 3 lp.
5. Vadības ziņojums kopija uz 6 lp.
6. Neatkarīgu revidentu ziņojuma kopija uz 3 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Vaivode 65207329

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
02.05.2019. (protokols Nr.13, 5.§)

Nr.178

Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 25.10.2018. lēmumā Nr.447
Saskaņā ar 2019.gada 27.februāra Jēkabpils pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu
vērtēšanas komisijas lēmumu Nr.6 projekta “Infrastruktūras izveide alternatīvu sociālo pakalpojumu
nodrošināšanai dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamībai personām ar invaliditāti
un bērniem” (turpmāk – Projekts) iesniegums Nr. 9.3.1.1/18/I/001 apstiprināts ar nosacījumu, kur Projekta
iesniegumā konstatēto nepilnību un izvirzīto nosacījumu izpildes termiņš noteikts līdz 2019.gada 2.maijam. Lai
novērstu Projekta nepilnības un izpildītu izvirzītos nosacījums, tika aktualizēts Projekta finansēšanas plāns un
mainīts Projekta nosaukums uz "Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai
dzīvesvietā".
Projekta indikatīvās kopējās izmaksas 1 793 047,65 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas
1 120 197,00 EUR, no kurām: ERAF līdzfinansējums 79,34 % – 888 761,70 EUR; Valsts budžeta dotācijā 3,75
% – 42 007,39 EUR; Pašvaldības finansējums 11,25 % – 126 022,16 EUR; Cits publiskais finansējums 5,66 %63 405,75 EUR; Indikatīvās neattiecināmās izmaksas – 672 850,65 EUR. Projekta īstenošanas ilgums ir plānots
21 mēnesi.
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, Ministru kabineta 2016.gada
20.decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas
noteikumi”, ņemot vērā Finanšu komitejas 18.04.2019. lēmumu (protokols Nr.8, 20.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.
Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 25.10.2018. lēmumā Nr.447 "Par projekta ieviešanai
nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu" šādus grozījumus:
1.1. Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Atbalstīt projekta "Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai
dzīvesvietā" īstenošanu”;
1.2. Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
"2. Akceptēt projekta indikatīvo kopējo budžetu, kas sastāda: Projekta kopējās izmaksas 1 793 047,65
EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 1 120 197,00 EUR, no kurām: ERAF līdzfinansējums 79,34 % – 888 761,70
EUR; Valsts budžeta dotācijā 3,75 % – 42 007,39 EUR; Pašvaldības finansējums 11,25 % – 126 022,16 EUR;
Cits publiskais finansējums 5,66 %- 63 405,75 EUR; Indikatīvās neattiecināmās izmaksas – 672 850,65 EUR”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Lavrinovica 65207423

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
02.05.2019. (protokols Nr.13, 6.§)

Nr.179

Par grozījumu 08.02.2018. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.57 “Par amatu sarakstiem”
Jēkabpils pilsētas domē 28.02.2019. tika pieņemts lēmums Nr.76 “Par Jēkabpils vakara vidusskolu”,
kurā noteikts sagatavot un iesniegt apstiprināšanai domei ar Jēkabpils vakara vidusskolas likvidāciju,
pievienojot to Jēkabpils 2.vidusskolai, saistītos lēmumus. Izvērtējot nepieciešamo darbinieku skaitu un to
nepieciešamību Jēkabpils 2.vidusskolā, saskaņā ar “Nolikums par kārtību, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldības
izglītības iestādēs nosaka nepieciešamo darbinieku amata vienības un to skaitu” (apstiprināts ar 10.09.2015.
Jēkabpils pilsētas domes lēmumu Nr.262), nepieciešams likvidēt visas Jēkabpils vakara vidusskolas tehniskā
personāla amata vienības.
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 04.04.2019. lēmumu (protokols Nr.7, 6.§), Finanšu komitejas
18.04.2019. lēmumu (protokols Nr.8, 9.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.
Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 08.02.2018. lēmumā Nr.57 „Par amatu sarakstiem” šādu
grozījumu:
Svītrot lēmumā 21.pielikumu “Jēkabpils vakara vidusskola”.
2.
Lēmums stājas spēkā 28.06.2019.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Liepiņa 65207302

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
02.05.2019. (protokols Nr.13, 7.§)

Nr.180

Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 11.10.2018. 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 domē 28.02.2019. tika pieņemts lēmums Nr.76 “Par Jēkabpils vakara vidusskolu”,
kurā noteikts sagatavot un iesniegt apstiprināšanai domei ar Jēkabpils vakara vidusskolas likvidāciju,
pievienojot to Jēkabpils 2.vidusskolai, saistītos lēmumus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro un piekto daļu, Vispārējās izglītības likuma 7.panta otro daļu, 10.05.2011.
Ministru kabineta noteikumiem Nr.354 “Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu”, ņemot vērā
Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 04.04.2019. lēmumu
(protokols Nr.7, 7.§), Finanšu komitejas 18.04.2019. lēmumu (protokols Nr.8, 10.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.
Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 11.10.2018. 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:
1.1. svītrot lēmuma 5.pielikumā “Pedagogu amatu un vienību saraksts Jēkabpils vakara vidusskola”
2.–7.punktus.
1.2. svītrot lēmuma 5.pielikuma “Pedagogu amatu un vienību saraksts Jēkabpils vakara vidusskola”
1.punktu.
2.
Lēmuma 1.1.apakšpunkts stājas spēkā 28.06.2019.
3.
Lēmuma 1.2.apakšpunkts stājas spēkā 15.08.2019.
4.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Strapcāne 65207055

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
02.05.2019. (protokols Nr.13, 8.§)

Nr.181

Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 08.02.2018. lēmumā Nr.57
“Par amatu sarakstiem”
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,
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 08.02.2018. lēmumā Nr.57 „Par amatu sarakstiem” šādu

1.

grozījumu:
svītrot 1.pielikumā “Jēkabpils pilsētas pašvaldība” 11.punktu.
2.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Liepiņa 65207302

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
02.05.2019. (protokols Nr.13, 9.§)

Nr.182

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.panta otro, trešo daļu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Apstiprināt Jēkabpils pilsētas domes 02.05.2019. saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Jēkabpils
pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.43 “Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikums””
un paskaidrojuma rakstu (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā pieņemšanas brīdī.
4. Saistošos noteikumus pēc to pieņemšanas publicēt Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā
internetā un nodrošināt tos brīvi pieejamus Jēkabpils pilsētas pašvaldības ēkā: Brīvības ielā 120, Jēkabpilī,
Vienas pieturas aģentūrā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Jēkabpils pilsētas domes 02.05.2019. saistošie noteikumi Nr.4 „Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes
2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.43 “Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikums”” uz 1
lp. un paskaidrojuma raksts uz 1 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Liepa 65207413

(paraksts)

A.Kraps

APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils pilsētas domes
02.05.2019. lēmumu Nr.182
(protokols Nr.13, 9.§)
Saistošie noteikumi Nr.4

02.05.2019.

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.43 “Jēkabpils
pilsētas pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu

1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.43 “Jēkabpils pilsētas
pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt II. nodaļas nosaukumā vārdu “vietnieki” ar vārdu “vietnieks”;
1.2. Svītrot nolikuma 8.punktu;
1.3. Izteikt nolikuma 9.un 10.punktu šādā redakcijā:
“9. Domes priekšsēdētāja vietnieks:
9.1. pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā;
9.2. izskata Domē saņemto korespondenci un izdara rezolūcijas;
9.3. bez papildus pilnvarojuma paraksta līgumus un citus dokumentus;
9.4. nosaka tās Domes darbības sfēras, kurās nav panākta pietiekoša atklātība, un sniedz
priekšlikumu šo jautājumu risināšanai;
9.5. darbojas Domes pretkorupcijas jomā;
9.6. pilda citus Domes un Domes priekšsēdētāja uzdotos uzdevumus;
9.7. paraksta maksājuma uzdevumus, rēķinus, izdara rezolūcijas par apmaksu;
9.8.
koordinē komisiju un darba grupu darbību atbilstoši savai kompetencei.
10.
Papildus šī nolikuma 9. punktā noteiktajam domes priekšsēdētāja vietnieks pārrauga:
10.1. sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem;
10.2. ar iedzīvotāju izglītību saistītos jautājumus
10.3. pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu
10.4. pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo pirmsskolas vecuma bērnu uzskaites veikšanu;
10.5. ar veselības aprūpes pieejamību un veselības aprūpi saistītos jautājumus;
10.6. sporta iestāžu darbu un sporta attīstības jautājumus;
10.7. kultūras iestāžu darbu un kultūras pasākumu organizēšanu;
10.8. ar tūrismu saistītos jautājumus;
10.9. komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, tai skaitā ūdensapgādi un kanalizāciju,
siltumapgādi, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas
dzīvojamais fonds;
10.10. pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā ielu, ceļu un
laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu, ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai
paredzēto teritoriju apgaismošanu, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu, organizē pretplūdu pasākumus, kapsētu un apbedīšanas vietu
izveidošanu un uzturēšanu;
10.11. palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;
10.12. saimniecisko darbību pašvaldības teritorijā, tai skaitā tās veicināšanu;
10.13. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;
10.14. pašvaldības pakalpojumu sniegšanas uzlabošanu, tai skaitā pakalpojumu elektronizāciju.”
1.4.
Svītrot nolikuma 11.punktu;
1.5.
Aizstāt nolikuma 12.punktā vārdu “vietnieku” ar vārdu “vietnieka”;
1.6.
Aizstāt nolikuma 15., 74., 75., 76. un 81. punktā vārdu “vietnieki” ar vārdu “vietnieks”;
1.7.
Izteikt 38.punktu šādā redakcijā:
“38. Ja Domes priekšsēdētājs ir aizkavēts vadīt domes vai Finanšu komitejas sēdes, tās vada
domes priekšsēdētāja vietnieks.”
1.8.
Aizstāt nolikuma tekstā vārdus “vpa@jekabpils.lv” ar vārdiem “pasts@jekabpils.lv”.
2.
Grozījumi nolikumā stājas spēkā pieņemšanas brīdī.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A.Kraps

Jēkabpils pilsētas domes 02.05.2019. saistošo noteikumu Nr.4
„Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos
Nr.43 “Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikums””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
administratīvajām procedūrām
5. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Norādāmā informācija
Lai nodrošinātu efektīvu pašvaldības uzdevumu izpildi,
tiek noteikts, ka domes priekšsēdētājam ir viens, nevis divi
vietnieki.
Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts, ka domes
priekšsēdētājam ir viens vietnieks.
Tiek veikti redakcionāli precizējumi, tajā skaitā norādīta
jaunā elektroniskā pasta adrese.
Tiks radīta budžeta līdzekļu ekonomija.
Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.
Nav attiecināms.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
02.05.2019. (protokols Nr.13, 10.§)

Nr.183

Par domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.pantu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu,
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
Ievēlēt par Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku Kristīni Ozolu.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Liepa 65207413

(paraksts)

A.Kraps

