LĒMUM S
Jēkabpils novadā
02.09.2021. (protokols Nr.7, 1.§)

Nr.159

Par Jēkabpils novada Sociālā dienesta vadītāju
Pamatojoties uz Jēkabpils novada izpilddirektora 23.08.2021. rīkojumu Nr.9-8/21/103/D
“Par darbinieku izvērtēšanu (Sociālais dienests)” tika noteikta kārtība Apvienoto pašvaldību
sociālo dienestu vadītāju priekšrocību turpināt darba attiecības darbinieku skaita samazināšanas
gadījumā izvērtēšanai (turpmāk - Kārtība) un izveidota komisija Aknīstes novada pašvaldības
sociālā dienesta, Jēkabpils novada sociālā dienesta, Jēkabpils Sociālā dienesta, Krustpils novada
pašvaldības Sociālā dienesta, Salas novada pašvaldības Sociālā dienesta un Viesītes novada sociālā
dienesta vadītāju (pastāvīgie darbinieki) darba rezultātu, kvalifikācijas un Darba likuma 108. panta
otrajā daļā noteikto priekšrocību darba attiecību turpināšanai darbinieku skaita samazināšanas
gadījumā savstarpējai salīdzināšanai.
Komisija 26.08.2021. veica apvienoto sociālo dienestu vadītāju darba rezultātu,
kvalifikācijas un Darba likuma 108. panta otrajā daļā noteikto priekšrocību darba attiecību
turpināšanai darbinieku skaita samazināšanas gadījumā savstarpējo salīdzināšanu un tika nolemts
uz Jēkabpils novada Sociālā dienesta vadītāja matu virzīt kandidātu, kurš ieguvis vislielāko punktu
skaitu.
Jēkabpils novada pašvaldībā 27.08.2021. no kandidāta, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu,
tika saņemts atteikums ieņemt Jēkabpils novada Sociālā dienesta vadītāja amatu.
Saskaņā ar Kārtības 9.punktu, ja pretendents, kurš ieguvis vislielāko punktu skaitu, atsakās
no amata, tad uz amatu tiek virzīts nākamais kandidāts, kurš ieguvis augstāko punktu skaitu.
Saskaņā ar Savstarpējās salīdzināšanas komisijas 26.08.2021. protokolu, nākamais pretendents uz
Jēkabpils novada Sociālā dienesta vadītāja amatu ir Larisa Laizāne.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktam tikai dome var iecelt
amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus.
Atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 4.panta
pirmās daļas 16.punktam publiskas personas iestādes vadītājs ir valsts amatpersona.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, ņemot vērā Darba
likuma 108.pantu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 4.panta
pirmās daļas 16.punktu, 20.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumu
Nr. 478 “Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts
amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti” 19.punktu,
ņemot vērā Jēkabpils novada domes 19.08.2021. lēmumu Nr. 126 “Par Jēkabpils novada Sociālā
dienesta nolikuma apstiprināšanu”, Savstarpējās salīdzināšanas komisijas 26.08.2021. lēmumu,
Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 02.09.2021.
lēmumu (protokols Nr.3, 20.§),
Jēkabpils novada dome nolemj:
1. Iecelt par iestādes “Jēkabpils novada Sociālais dienests” vadītāju Larisu Laizāni,
personas kods 251263-11164, ar 2021.gada 1.novembri.
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram G.Gogulim veikt visas nepieciešamās darbības
saskaņā ar Darba likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības, lai
nodrošinātu lēmuma izpildi.
3. Vienas pieturas aģentūrai Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumu Nr. 478
“Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu
deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti” noteiktajā kārtībā paziņot
Valsts ieņēmumu dienestam par grozījumiem valsts amatpersonu sarakstā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētāja vietniekam veselības un
sociālo pakalpojumu jautājumos.

Sedes vaditajs
Domes priekšsedetajs

(paraksts)
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LĒMUM S
Jēkabpils novadā
02.09.2021. (protokols Nr.7, 2.§)

Nr.160

Par aizņēmuma ņemšanu prioritārā investīciju projekta “Sociālā aprūpes nama “Mežvijas”
ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un norobežojošo konstrukciju siltināšana Mežgalē,
Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā” finansēšanai
Jēkabpils novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116789, 2021.gada 22.jūnijā,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta trešās daļas 5.punktu,
Jēkabpils novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam Investīciju plāna 30.punktu,
pieņēma lēmumu Nr.185 “Par Jēkabpils novada pašvaldības investīciju projekta “Sociālā
aprūpes nama “Mežvijas” ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un norobežojošo konstrukciju
siltināšana Mežgalē, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā” iesniegšanu valsts budžeta
aizdevuma saņemšanai prioritāro projektu īstenošanai”, ar kuru noteica par prioritāru un
apstiprināja Jēkabpils novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam Investīciju plānā
iekļauto investīciju projektu “Sociālā aprūpes nama “Mežvijas” ēkas fasādes vienkāršotā
atjaunošana un norobežojošo konstrukciju siltināšana Mežgalē, Leimaņu pagastā, Jēkabpils
novadā” iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta
vienreizēja aizdevuma saņemšanai 400 000 euro (četri simti tūkstoši euro, 00 centi) apmērā.
No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par iesniegto prioritāro
investīciju projektu “Sociālā aprūpes nama “Mežvijas” ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana
un norobežojošo konstrukciju siltināšana Mežgalē, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā” par
kopējo aizdevuma summu 400 000 euro 2021.gada 14.jūlijā tika saņemts pozitīvs atzinums,
kurā vienlaikus tika norādīts, ka gadījumos, kad pašvaldība, kura pēc 2021.gada 1.jūlija
ietilpst jaunizveidotajā novada pašvaldībā, pirms tam ir saņēmusi VARAM pozitīvu atzinumu
par prioritārā investīciju projekta pieteikumu, bet nav paspējusi līdz 2021.gada 1.jūlijam
saņemt pozitīvu lēmumu par aizdevuma piešķiršanu no Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomes, tad minētais projekts tiek uzskatīts par jaunizveidotās
pašvaldības vienu prioritāro investīciju projektu.
Jaunizveidotā Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, ar
2021.gada 29.jūlija domes lēmumu Nr.60 (protokols Nr.5, 39.paragrāfs) “Par investīciju
projekta noteikšanu par prioritāru” akceptējusi investīciju projektu atbilstoši lēmuma
1.punktam: “Noteikt par prioritāru investīciju projektu “Sociālā aprūpes nama “Mežvijas”
ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un norobežojošo konstrukciju siltināšana Mežgalē,
Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā” iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā valsts budžeta vienreizēja aizdevuma saņemšanai 400 000 euro (četri simti tūkstoši
euro, 00 centi) apmērā”.
Prioritārā investīciju projekta kopējās būvniecības izmaksas ir 477 788,15 euro (četri
simti septiņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit astoņi euro, 15 centi), no kurām
pašvaldības budžeta finansējums veido 77 788,15 euro, bet aizņēmuma summa 400 000,00
euro. Būvdarbus plānots veikt 2021.gadā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 19.punktu, likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta trešās daļas
5.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu un
pielikuma 19.punktu, Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590
“Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.punktu, Jēkabpils novada
Attīstības programmas 2019.-2025.gadam Investīciju plāna 30.punktu, ņemot vērā Attīstības
un tautsaimniecības komitejas 02.09.2021. lēmumu (protokols Nr.3, 42.§)

Jēkabpils novada dome nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē par summu 400 000 euro (četri simti tūkstoši euro, 00
centi) uz 10 (desmit) gadiem ar atlikto maksājumu 1 (viens) gads, ar kreditora noteikto
procentu likmi prioritārā investīciju projekta “Sociālā aprūpes nama “Mežvijas” ēkas
fasādes vienkāršotā atjaunošana un norobežojošo konstrukciju siltināšana Mežgalē,
Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā” iesniegšanu valsts budžeta aizdevuma saņemšanai
prioritāro projektu īstenošanai” realizēšanai.
2. Atbilstoši projekta realizācijas grafikam viss aizņēmums izņemams un izlietojams
2021.gadā.
3. Valsts kasē ņemto aizņēmuma summu un procentu maksājumus Jēkabpils novada
pašvaldība garantē ar novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoram.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Pētersone 27843245

(paraksts)

R.Ragainis
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Nr.161

Par kārtību Jēkabpils novada izglītības iestādēs 2021./2022.m ācibu gadā
M inistru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikum u N r.360 “Epidem ioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpm āk - N oteikum i) 40.4 punkts nosaka:
40.6 Izglītības iestādēs (izņem ot koledžas un augstskolas) izglītības procesu atbilstoši
izglītības iestādes vadītāja ar dibinātāju saskaņotam lēmumam (valsts vai valsts augstskolu dibinātas
vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vadītājs pieņem lēmumu bez saskaņošanas ar
dibinātāju) un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai:
40.6 1. īsteno attālināti pirm sskolas (obligātajā vecum ā esošajiem izglītojamiem), pam ata
un vidējās izglītības pakāpes izglītojamam, ja viņam noteikti obligāti pretepidēm ijas
(karantīna, izolācija) pasākumi, kā ari ja izglītības program m as īstenošanas vietā (ieslodzījum a
vietā - ar Ieslodzījum a vietu pārvaldes priekšnieka rīkojumu) ir izsludināta karantīna;
40.6 2. var īstenot attālināti:
40.6 2.1. tā m ācību priekšm eta (kursa) izglītojamiem, kura pedagogam noteikti obligāti
pretepidēm ijas (karantīna, izolācija) pasākumi;
40.6 2.2. tā m ācību priekšm eta (kursa) izglītojamiem, kura pedagogs nevar īstenot mācību
procesu klātienē citu izglītības iestādes vadītāja vai dibinātāja noteiktu pam atotu iemeslu dēļ;
40.6 2.3. individuālās konsultācijas mācību priekšm etos (kursos), kuros izglītojam iem ir
paredzēti valsts pārbaudes darbi izglītības pakāpes noslēgum ā 2021./2022. m ācību gadā;
40.6 2.4. individuālās konsultācijas izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riskam pam atizglītības un vidējās izglītības pakāpē.
N oteikum u 40.7 punkts paredz, ka izglītības iestādes dibinātājs nosaka kārtību, kādā pieņem
un saskaņo šo noteikum u 40.6 punktā m inēto lēmumu, savukārt 40.8 punkts nosaka, ka izglītības
iestādes dibinātājs (valsts vai valsts augstskolu dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes
vadītājs) apkopo inform āciju par attiecīgajā kalendāra nedēļā izglītības iestāžu vadītāju šo
noteikum u 40.6 punktā m inētajos gadījum os pieņem tajiem lēm um iem un līdz nākam ās nedēļas
pirm dienai to nosūta Izglītības kvalitātes valsts dienestam.
Atbilstoši N oteikum u 40.5 punktam izglītības iestāde:
40.5 1. nosaka kārtību un atbildīgos par N oteikum u 4.punktā m inēto pam atprincipu un no
tiem izrietošo prasību ievērošanu, tai skaitā par izglītojam o un nodarbināto (izņem ot augstākās
izglītības studiju programm ās) testēšanu, izglītojam o un citu apm eklētāju plūsmas
organizēšanu un kontroli, sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslim ošanas sertifikātu un
testēšanas rezultātu pārbaudi, koplietošanas telpu, laboratoriju, dienesta viesnīcu un internāta
pakalpojum u izmantošanu, ēdināšanas organizēšanu, profesionālās izglītības programm as
patstāvīgu praktisko iemaņu individuālu apguvi izglītības iestādē bez pedagoga klātbūtnes;
40.5 2. iepazīstina izglītojamos, viņu likum iskos pārstāvjus, nodarbinātos un pakalpojumu
sniedzējus ar šo noteikum u 40.5 1. apakšpunktā m inēto kārtību, kā arī to publisko iestādes vai
dibinātāja tīmekļvietnē;
40.5 3. nodrošina regulāru m ācību telpu vēdināšanu astronom iskās stundas ietvaros
atbilstoši izglītības iestādes apstiprinātajam katras mācību telpas individuālajam vēdināšanas
režīm am un ikreiz, kad m ācību procesa laikā m ācību telpā m onitorētā C O 2 koncentrācija gaisā
pārsniedz 1000 ppm;
40.5 4. organizē pam atizglītības un vidējās izglītības pakāpes izglītojam o testēšanu
atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīm ekļvietnē publicētajam algoritmam.

Ieslodzījum a vietā izglītojam iem testēšanu organizē ieslodzījum a vietas ārstniecības persona.
Covid-19 testu neveic izglītojam ie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslim ošanas sertifikātu.
Ieslodzījum a vietā testēšanu neorganizē izglītojam iem ar ieslodzījum a vietas ārstniecības
personas izsniegtu izziņu (veidlapa Nr. 27/u) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, par
pabeigtas vakcinācijas vai pārslim ošanas faktu;
40.5
5. organizē nodarbināto (izņemot augstākās izglītības program m ā) testēšanu atbilstoši
Slimību profilakses un kontroles centra tīm ekļvietnē publicētajam algoritmam. Covid-19 testu
neveic nodarbinātajiem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslim ošanas sertifikātu.
N oteikum i uzliek dibinātājam noteikt kārtību, kādā pieņem un saskaņo šo
noteikum u 40.6 punktā m inēto lēmumu, un apkopot inform āciju par attiecīgajā kalendāra nedēļā
izglītības iestāžu vadītāju šo noteikum u 40.6 punktā m inētajos gadījumos pieņem tajiem lēmumiem un
līdz nākam ās nedēļas pirm dienai tos nosūtīt Izglītības kvalitātes valsts dienestam.
Pam atojoties uz likum a “Par pašvaldībām ” 21.panta pirm ās daļas 27.punktu, M inistru kabineta
2020.gada 9.jūnija noteikum u N r.360 “Epidem ioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai” 40.7 un 40.8 punktu, ņem ot vērā Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un
veselības aizsardzības jautājum u kom itejas 02.09.2021. lēmumu (protokols Nr.3, 8.§),
Jēkabpils novada dome nolem j:
1. Noteikt, ka izglītības ieguves procesu Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs visās
izglītības pakāpēs organizē klātienē, ievērojot M inistru kabineta 2020.gada 9.jūnija
noteikum os N r.360 “Epidem ioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” noteiktās prasības par inform ēšanu, distancēšanos, higiēnu, personas veselības
stāvokļa uzraudzību.
2. Noteikt, ka izglītības iestādes vadītājs:
2.1. nosaka kārtību un atbildīgās personas un patstāvīgi izstrādā iekšējos normatīvos
aktus atbilstoši M inistru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikum u N r.360 “Epidem ioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.5punktā noteiktajam;
2.2. izstrādātās kārtības nosūta Jēkabpils Izglītības pārvaldei zināšanai uz elektroniskā pasta
adresi izglitibasparvalde@ edu.jekabpils.lv.
Jēkabpils
Izglītības
pārvalde
dokumentus ievieto Jēkabpils novada pašvaldības tīm ekļvietnē w w w .jekabpils.lv.
3. Noteikt, ka izglītības iestādes vadītājs var pieņem t lēm um u par m ācību īstenošanu attālināti
šādos gadījumos:
3.1.pirm sskolas (obligātajā vecum ā esošajiem izglītojam ajiem ), pam ata un vidējās izglītības
pakāpes izglītojamam, ja viņam noteikti obligāti pretepidēm ijas (karantīna, izolācija)
pasākumi;
3.2.tā mācību priekšm eta (kursa) izglītojamiem, kura pedagogam noteikti obligāti pretepidēm ijas
(karantīna, izolācija) pasākumi;
3.3.tā m ācību priekšm eta (kursa) izglītojamiem, kura pedagogs nevar īstenot m ācību procesu
klātienē citu izglītības iestādes vadītāja pam atotu iem eslu dēļ;
3.4.individuālās konsultācijas m ācību priekšm etos (kursos), kuros izglītojam iem ir paredzēti
valsts pārbaudes darbi izglītības pakāpes noslēgum ā 2021./2022. m ācību gadā.
4. Izglītības iestādes vadītājam lēm um ā jāpam ato iem esls m ācību īstenošanai attālināti, jānorāda
lēm um a datums, numurs, attālināto m ācību pam atots iemesls, attālināto m ācību ilgums, kādi
pretepidēm ijas pasākumi noteikti izglītojam ajam /pedagogam /program m as īstenošanas vietai,
inform ācija par individuālajām konsultācijām un cita būtiska informācija.
5. Šī lēm um a 4.punktā m inētā lēm um a projektu izglītības iestādes vadītājs nosūta Jēkabpils
novada pašvaldības izpilddirektoram saskaņošanai uz elektroniskā pasta adresi
pasts@ jekabpils.lv. Pašvaldības izpilddirektors saņemto lēm um a projektu divu darba dienu

6.

7.

8.

9.

10.

laikā saskaņo vai sniedz priekšlikum us izmaiņām.
Pēc izpilddirektora saskaņojum a
saņemšanas izglītības iestādes vadītājs pieņem lēm um u un par to nekavējoties
paziņo Jēkabpils
Izglītības pārvaldei,
nosūtot lēmumu
uz
elektroniskā pasta
adresi izglitibasparvalde@ edu.iekabpils.lv.
Jēkabpils Izglītības pārvalde apkopo un līdz nākam ās nedēļas pirm dienai nosūta Izglītības
kvalitātes valsts dienestam inform āciju par attiecīgajā kalendāra nedēļā izglītības iestāžu
vadītāju pieņem tajiem lēm um iem par attālināta m ācību procesa nodrošināšanu.
Izglītības iestāžu atbildīgā persona nekavējoties ziņo Jēkabpils Izglītības pārvaldei uz
elektroniskā
pasta
adresi izglitibasparvalde@ edu.jekabpils.lv par
izglītības
iestādē
konstatētajiem COVID -19 inficētiem darbiniekiem, izglītojamiem, norādot vārdu, uzvārdu.
Jēkabpils Izglītības pārvalde nekavējoties pārbauda, vai minētās personas ir darbinieki vai
izglītojam ie citās m ācību iestādēs un nodod m inēto inform āciju attiecīgās iestādes direktoram
un pašvaldības izpilddirektoram .
Pašvaldības izglītības iestāžu atbildīgajiem darbiniekiem ir pienākum s sniegt Jēkabpils
Izglītības pārvaldei nepieciešam o inform āciju šī lēm um a izpildei un Jēkabpils Izglītības
pārvaldei ir tiesības pieprasīt un saņemt nepieciešam o informāciju.
Kontroli par lēm um a izpildi veikt domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības un kultūras
jautājum os.

Sēdes vadītājs
D om es priekšsēdētājs

(paraksts)

Līcis 29127621
Liepa 65207413
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LĒM UM S
Jēkabpils novadā
02.09.2021. (protokols Nr.7, 4.§)

Nr. 162

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Ambulances-aptiekas ēkas fasādes vienkāršotā
atjaunošana un telpu grupas vienkāršotā atjaunošana sociālā centra vajadzībām Zaļajā ielā 10,
Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā” finansēšanai
Jēkabpils novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116789, 2021.gada 22.jūnijā,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, 2021.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 “Noteikumi
par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, Jēkabpils novada Attīstības programmas
2019.-2025.gadam Investīciju plāna 24.punktu, pieņēma lēmumu Nr. 184 (protokols Nr.9,
4.punkts) “Par Jēkabpils novada pašvaldības investīciju projekta “Ambulances-aptiekas ēkas
fasādes vienkāršotā atjaunošana un telpu grupas vienkāršotā atjaunošana sociālā centra
vajadzībām Zaļajā ielā 10, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā” iesniegšanu valsts budžeta
aizdevuma saņemšanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”. Jēkabpils
novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam Investīciju plānā iekļautais investīciju
projekts “Ambulances-aptiekas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un telpu grupas
vienkāršotā atjaunošana sociālā centra vajadzībām Zaļajā ielā 10, Zasā, Zasas pagastā,
Jēkabpils novadā” iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts
budžeta aizdevuma saņemšanai atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumu
Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi
pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 3.1.7. apakšpunktam:
“pašvaldības īpašumā esošo ēku vai tās daļu pielāgošanai pašvaldības pakalpojumu sniegšanai
tās autonomo funkciju izpildē, ja investīciju projektā tiek mainīta ēkas vai tās daļas
funkcionalitāte un izmantošanas mērķis, lai varētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanu
ilgtermiņā, un būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas nepārsniedz 1 000 000 euro vienam
investīciju projektam”.
Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 900091167892021, 2021.gada 30.junijā
investīciju projektu iesniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
apstiprināšanai un tālākai virzībai Ministru kabinetā.
Ministru kabinets ar 2021.gada 17.augusta rīkojumu Nr.582 “Par atbalstītajiem
pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevuma piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes
seku mazināšanai un novēršanai” ir atbalstījis Jēkabpils novada pašvaldības iesniegto
investīciju projektu “Ambulances-aptiekas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un telpu
grupas vienkāršotā atjaunošana sociālā centra vajadzībām Zaļajā ielā 10, Zasā, Zasas pagastā,
Jēkabpils novadā” un akceptējis investīciju projekta būvniecības izmaksas ar kopējo summu
336 759,98 euro (trīs simti trīsdesmit seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit deviņi euro, 98
centi), no kurām pašvaldības līdzfinansējums ir 15 % un sastāda 50 514,00 euro, bet
aizņēmuma summa 85 % un sastāda 286 245,98 euro. Būvdarbus plānots veikt 2021.gadā un
visu aizņēmuma summu 286 245,98 euro (divi simti astoņdesmit seši tūkstoši divi simti
četrdesmit pieci euro, 98 centi) izmantot gada laikā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 19.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
6.punktu un pielikuma 19.punktu, Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu
Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.punktu, Ministru

kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumiem Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību,
kādā tiek izvērtēti un iesniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku
mazināšanai un novēršanai”, Ministru kabineta 2021.gada 17.augusta rīkojumu Nr.582 “Par
atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevuma piešķiršanai Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, Jēkabpils novada Attīstības programmas
2019.-2025.gadam Investīciju plāna 24.punktu,
Jēkabpils novada dome nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju
aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē par summu 286 245,98 euro (divi simti astoņdesmit
seši tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro, 98 centi) uz 10 (desmit) gadiem ar atlikto
maksājumu 1 (viens) gads, ar kreditora noteikto procentu likmi investīciju projekta
“Ambulances-aptiekas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un telpu grupas vienkāršotā
atjaunošana sociālā centra vajadzībām Zaļajā ielā 10, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils
novadā” realizēšanai.
2. Atbilstoši projekta realizācijas grafikam viss aizņēmums izņemams un izlietojams
2021.gadā.
3. Valsts kasē ņemto aizņēmuma summu un procentu maksājumus Jēkabpils novada
pašvaldība garantē ar novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoram.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Pētersone 27843245

(paraksts)

R.Ragainis

