LĒMUMS
Jēkabpilī
09.09.2021. (protokols Nr.8, 1.§)

Nr.163

Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3.3.1.0/19/I/004 “Infrastruktūras izbūve
industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī” īstenošanai
Jēkabpils novada pašvaldība īsteno Eiropas Savienības fonda darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros projektu Nr. 3.3.1.0/19/I/004
“Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai
Jēkabpilī”. Projekta īstenošana atbilst Jēkabpils pilsētas Attīstības programmas vidējā termiņa
prioritātei Nr.2 un Rīcības virzienam Nr.3.
Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu pilsētā, veicot ieguldījumus
komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām, tādējādi sniedzot
ieguldījumu SAM 3.3.1. iznākuma radītāju sasniegšanā. Mērķis tiks sasniegts, pārbūvējot
Zvaigžņu ielu. Projekta ietvaros tika plānots izstrādāt nepieciešamo būvniecības dokumentāciju,
veikt ielas seguma un inženiertīklu pārbūvi, ūdensapgādes tīklu pārbūvi un izbūvi komercdarbības
teritorijā, nodrošināt nepieciešamos būvdarbu uzraudzības pasākumus un īstenot atbilstošus
publicitātes pasākumus.
2020.gada 3.aprīlī noslēgta Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk
- CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 3.3.1.0/19/I/004 “Infrastruktūras
izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī”. Projekta
kopējie izdevumi: 1 093 830,86 euro, t.sk. attiecināmās izmaksas 1 064 516,41 euro, no kurām:
ERAF finansējums 46,97 % - 500 000,00 euro; Valsts budžeta dotācija 12,95 % - 137 879,96
euro; pašvaldības finansējums 40,08 % - 426 636,45 euro; neattiecināmās izmaksas 29 314,45
euro.
Jēkabpils pilsētas dome 2020.gada 30.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.339 “Par aizņēmumu
Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3.3.1.0/19/I/004 “Infrastruktūras izbūve industriālās
teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī” īstenošanai” un Apvienojamo
pašvaldību finanšu komisija 2020.gada 31.jūlijā (protokols Nr.3, 2.punkts) saskaņoja aizņēmuma
ņemšanu.
2021.gada 24.februārī noslēgts aizdevuma līgums ar Valsts kasi Nr. A2/1/21/49 par
aizdevuma summu 444 977,00 euro projekta īstenošanai. Uz lēmuma sagatavošanas brīdi viss
piešķirtais aizdevums ir izlietots.
Pamatojoties uz būvdarbu laikā konstatētajām nepilnībām topogrāfiskajā plānā, tika
veiktas izmaiņas lietus ūdens kanalizācijas un ūdensvadu tīklu izvietojumā, kas projekta
īstenošanas laikā radīja nepieciešamos papildus būvniecības darbus, palielinot būvniecības
izmaksas par 11325,22 euro (summa ar PVN). Uz doto brīdi būvdarbi ir noslēgušies, taču
būvdarbu laika gaitā faktiskā darbu apjoma izpilde ietekmēja CFLA maksājumu pieprasījumu
iesniegšanas grafiku un projekta attiecināmo izdevumu laicīgu atmaksu. Papildus būvniecības
izmaksām un projekta attiecināmo faktisko izdevumu atmaksas kavējuma dēļ, gala rēķinu
apmaksai nepieciešams papildus aizņēmums līdz 15000,00 euro, kas daļēji būs ERAF un valsts
budžeta dotācijas priekšfinansēšana un pēc tās saņemšanas tiks atmaksāta piecu darba dienu laikā,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 13.augusta noteikumu Nr.362 “Kārtība, kādā
ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts
aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 16.punktu.
Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta otrās daļas 1.punktu
pašvaldība var ņemt aizņēmumu Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības

līdzfinansēto projektu īstenošanai, ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo
izmaksu kopsummu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 19. un 27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 24. pantu, Likuma par budžetu
un finanšu vadību 4 1.panta piekto daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārej as
noteikumu 6.punktu, Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu komitejas
09.09.2021. lēmumu (protokols Nr.4, 38. §),
Jēkabpils novada dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 15000,00 euro (piecpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi)
apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi Eiropas Savienības fonda
Nr. 3.3.1.0/19/I/004 “Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un
attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī” īstenošanai. Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 15
gadi. Pamatsummas atmaksu sākt pēc 2 (diviem) gadiem. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar
pašvaldības budžetu. Aizņēmumu izņemt 2021.gadā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram G.Gogulim.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Zolberga 65283200
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R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpils novadā
09.09.2021. (protokols Nr.8, 2.§)

Nr.164

Par ēdināšanas cenu izmaiņām izglītības iestādēs
Jēkabpils novada pašvaldībā (turpmāk - Pašvaldība) 11.08.2021. saņemta SIA ”Margret”
vēstule Nr.17 (reģistrācijas Nr.8-3/21/697) un 12.08.2021. saņemta SIA “Bezdelīgas-3” vēstule
(reģistrācijas Nr.1-21/21/218) ar lūgumu veikt grozījumus SIA ”Margret” un SIA “Bezdelīgas-3”
29.08.2018. noslēgtajā līgumā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību “Līgums par ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanu 1.daļā “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jēkabpils Valsts ģimnāzijā,
Rūdolfa Blaumaņa iela 27, Jēkabpilī”, 3.daļā ”Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jēkabpils
3.vidusskolā Slimnīcas iela 5, Jēkabpilī” un 2.daļā “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana
Jēkabpils 2.vidusskolā, Jaunā iela 44, Jēkabpilī”, palielinot 3.1.punktā noteikto vienas dienas
ēdināšanas cenu vienam izglītojamajam par 0,15 euro,
Ņemta vērā SIA “Margret” 18.08.2021. vēstule Nr. 19 ar ēdināšanas izmaksu pieaugumu,
pierādot ar publiski pieejamiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem, kuri atrodami adresē:
www.csp.gov.lv.
Ar Jēkabpils pilsētas domes 30.08.2018. lēmumu Nr.371 “Par 1.-9.klašu skolēnu un sociālā
dienesta piešķirtajām brīvpusdienām” (protokols Nr.20, 22.§) tika nolemts apmaksāt visiem 1. 9.klašu izglītojamajiem brīvpusdienas Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs
par viena izglītojamā ēdināšanu (pusdienām) dienā šādā apmērā: Jēkabpils Valsts ģimnāzijā 1,55 euro, t.sk. PVN 0,27 euro; Jēkabpils 3.vidusskolā - 1,55 euro, t.sk. PVN 0,27 euro;
Jēkabpils 2.vidusskolā - 1,55 euro, t.sk. PVN 0,27 euro.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
6.punktu, Jēkabpils novada pašvaldība ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības visu finanšu, mantas,
saistību un tiesību pārņēmēja.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu, likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 29.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas
noteikumu 6.punktu, ņemot vērā Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumu Nr.1206
“Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām
pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” 3.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras,
sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 02.09.2021. lēmumu (protokols Nr.3, 10. §),
Finanšu komitejas 09.09.2021. lēmumu (protokols Nr.4, 18.§)
Jēkabpils novada dome nolemj:
1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 30.08.2018. lēmumā Nr.371 “Par 1.-9.klašu skolēnu un
sociālā dienesta piešķirtajām brīvpusdienām” šādu grozījumu:
Izteikt lēmuma 1.1. līdz 1.3.apakšpunktus šādā redakcijā:
“1.1. Jēkabpils Valsts ģimnāzijā - 1,73 euro, t.sk. PVN 0,30 euro;
1.2. Jēkabpils 3.vidusskolā - 1,73 euro, t.sk. PVN 0,30 euro;
1.3. Jēkabpils 2.vidusskolā - 1,73 euro, t.sk. PVN 0,30 euro”.
2. Lēmumu piemēro no 2021.gada 1.septembra.
3. Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai 1.-9.klašu skolēniem no 2021.gada septembra
līdz decembrim (četriem mēnešiem) novirzīt 29790,00 euro no pašvaldības budžeta nesadalīto
līdzekļu atlikuma, precizējot apmēru 2021.gada beigās atbilstoši faktiskajai izpildei.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram Guntaram Gogulim.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Strapcane 65207055

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpils novadā
09.09.2021.(protokols Nr.8, 3.§)

Nr.165

Par papildus finansējuma iekļaušanu 2022.gada budžetā
Jēkabpils novada dome 2021.gada 19.augustā pieņēma lēmumu Nr.132 “Par amatu
sarakstiem”, ar kuru apstiprināja iestāžu “Jēkabpils novada Sociālais dienests” un “Jēkabpils
novada Bāriņtiesa” amatus, to saimēm (apakšsaimēm) un līmeņiem atbilstošās mēnešalgu grupas
un maksimālās mēnešalgas, kas stāsies spēkā 2021.gada 1.novembrī.
Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienoto pašvaldību (Aknīstes novada
pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Krustpils novada
pašvaldība, Salas novada pašvaldība un Viesītes novada pašvaldība) sociālo dienestu un bāriņtiesu
amatu vienībām noteiktie mēnešalgu apmēri ir atšķirīgi. Lai nodrošinātu, ka apvienotās Jēkabpils
novada pašvaldības iestāžu “Jēkabpils novada Sociālais dienests” un “Jēkabpils novada
Bāriņtiesa” amatu vienības, kuru amati klasificēti attiecīgās amatu saimes (apakšsaimes) vienam
un tam pašam amatu līmenim un mēnešalgu grupai, saņem taisnīgu un vienlīdzīgu atlīdzību par
tādu pašu vai vienādas vērtības (satura, apjoma, atbildības līmeņa, amatam izvirzītajām izglītības,
profesionālās kvalifikācijas un nepieciešamo iemaņu) amata pienākumu veikšanu, nosakot
Jēkabpils novada Sociālā dienesta un Jēkabpils novada Bāriņtiesas darbinieku mēnešalgas, ir
veicama esošo mēnešalgu pārskatīšana un nepieciešamības gadījumā savstarpēja izlīdzināšana,
nepasliktinot esošos atlīdzības nosacījumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 13. un 27.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 29. un 30.pantu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta piektās daļas 3.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, ņemot vērā
Finanšu komitejas 09.09.2021. lēmumu (protokols Nr.4, 46.§),
Jēkabpils novada dome nolemj:
1. Iekļaut Jēkabpils novada pašvaldības 2022.gada budžetā:
1.1. papildus finansējumu 42 000 euro (četrdesmit divi tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā
iestādes “Jēkabpils novada Sociālais dienests” tāmēs atbilstoši noteiktajam darbinieku
skaitam, palielinot darbinieku atlīdzībai paredzēto darba samaksas fondu;
1.2. papildus finansējumu 24 000 euro (divdesmit četri tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā
iestādes “Jēkabpils novada Bāriņtiesa” tāmē atbilstoši noteiktajam darbinieku skaitam,
palielinot darbinieku atlīdzībai paredzēto darba samaksas fondu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram Guntaram Gogulim.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Kalniete 65207313
Laizāne 65207080

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpils novadā
09.09.2021. (protokols Nr.8, 4.§)

Nr.166

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Adresāts: (svītrots), dzīvesvietas adrese (svītrots), Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV- 5202,
elektroniskā pasta adrese (svītrots);
(svītrots), dzīvesvietas adrese (svītrots), Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202, elektroniskais
pasts (svītrots)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Takser”, reģistrācijas numurs 454103042327, juridiskā adrese
Smilšu iela 10, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202.
Iesniedzēja prasījums: (svītrots) un (svītrots) 31.08.2021. iesniegums (reģistrēts Jēkabpils novada
pašvaldībā ar Nr.8-2/21/947).
2021.gada 31.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts (svītrots) un (svītrots)
iesniegums par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jēkabpilī ar kadastra
numuru 5601 002 1991. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 5601 002 1991 sastāv no viena
zemes gabala 3158 kvadrātmetru platībā ar kadastra apzīmējumu 5601 002 1500. Pārdošanas
summa ir 243,00 euro (divi simti četrdesmit trīs eiro un 00 centi).
Likuma “Par pašvaldībām” 78.panta pirmajā daļā noteikts, ka vietējām pašvaldībām ir
pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums
un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas
plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas
dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību
pašvaldības funkciju īstenošanai.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktam, pašvaldība gādā
par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto
teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas
vietu izveidošana un uzturēšana). Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija saistošo
noteikumu Nr.10 “Jēkabpils pilsētas Teritorijas plānojuma 2019.-2030. gadam grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajai kartei “Funkcionālais zonējums”,
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5601 002 1500 atrodas perspektīvas ielas sarkanajās līnijās.
Jēkabpils novada pašvaldība izmanto pirmpirkuma tiesības iegādāties nekustamo īpašumu
ar kadastra numuru 5601 002 1991 jaunas ielas izveidošanai, Zvejnieku un Pļaviņu ielu
mikrorajona infrastruktūras sakārtošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, 78.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2010.gada
28.septembra noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību
izmantošanas kārtību un termiņiem” 3., 5., 6., 13.punktu, ņemot vērā Attīstības un
tautsaimniecības komitejas 02.09.2021. lēmumu (protokols Nr.3, 41. §),

Jēkabpils novada dome nolemj:
1. Izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 5601 002 1991.
2. Zemes vienības izvietojuma shēma noteikta pielikumā.
3. Sagatavot darījuma aktu 10 darbdienu laikā, pamatojoties uz pārdevēja un pircēja
vienošanās nosacījumiem, un līgumā noteiktā termiņā un kārtībā samaksāt pirkuma līgumā
noteikto summu - 243,00 euro (divi simti četrdesmit trīs eiro, 00 centi).
4. Apmaksu veikt no pašvaldības 2021.gada budžeta līdzekļiem tāmē “Pašvaldības īpašumu
uzturēšana” (budžeta klasifikācijas kods 06.600.02).

5. Zemes ierīcības inženierei nekavējoties ievietot lēmumu ar pielikumu Valsts vienotajā
datorizētajā zemesgrāmatā.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram G.Gogulim.
7. Lēmums nav pārsūdzams.
Pielikumā: 1. Zemes vienības izvietojuma shēma uz 1 lp.;
2. Līguma projekts uz 2 lp.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

Lapinska 65207429
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R.Ragainis

1.Pielikums
Jēkabpils novada domes
09.09.2021. lēmumam Nr.166

Shēmu sagatavoja zemes ierīcības inženiere

(personiskais paraksts)
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Z.Lapinska

