ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES
DARBA KĀRTĪBA
06.04.2021., plkst.13:00, (attālināti Zoom platformā)
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Nr.128 "Par sadarbības līguma slēgšanu" (ar Veselības ministriju un Nacionālo veselības
dienestu)
Nr.129 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 25.02.2021. lēmumā Nr.63 “Par interešu un
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā”"
Nr.130 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 25.02.2021. lēmumā Nr.64 "Par pašvaldības
izglītības iestāžu izdevumu un viena audzēkņa uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu
savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2021.gadā""
Nr.131 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 22.11.2018. Nr.495 “Par līdzfinansējumu
Jēkabpils pilsētas profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības iestādēs”"
Nr.132 "Par mācību procesu vispārējās izglītības iestādēs"
Nr.133 "Par atsevišķām pasažieru grupām noteikto braukšanas maksas atvieglojumu
ierobežojumiem"

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece
Ozoliņa 65207317

(paraksts)

Kristīne Ozola

LĒMUMS
Jēkabpilī
06.04.2021. (protokols Nr.8, 1.§)

Nr.128

Par sadarbības līguma slēgšanu
Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 62.23 punkts nosaka, ka pašvaldības
sadarbībā ar Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu izplata aktuālo informāciju par
vakcināciju un veicina iedzīvotāju vēlmi vakcinēties, piedalās vakcinācijas procesa organizēšanā
savā administratīvajā teritorijā, lai nodrošinātu efektīvu vakcinācijas norisi, piedalās vakcinācijai
paredzētu kompleksu izveidē un darbības nodrošināšanā, ņemot vērā Nacionālā veselības
dienesta tīmekļvietnē publicētās vadlīnijas vakcinācijas kompleksiem.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu, 61.panta pirmo un
ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai” 62.23 punktu; ņemot vērā Ministru kabineta 2021.gada 24.marta sēdes
protokolu Nr.29 (45.§) “Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija
noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” un Nacionālā veselības dienesta 29.03.2021. vēstuli par sadarbības līguma
noslēgšanu,
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Slēgt Sadarbības līgumu ar Latvijas Republikas Veselības ministriju un Nacionālo
veselības dienestu par Covid-19 vakcinācijas centra nodrošināšanu Jēkabpils pilsētā un ar to
saistīto izdevumu atlīdzināšanu saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” iegādāties nepieciešamo aprīkojumu
vakcinēšanas nodrošināšanai Jēkabpils masu vakcinācijas centram, iestādei Jēkabpils sporta
centrs nodrošināt vakcinācijas centra aprīkošanu ar nepieciešamo inventāru un telpu
nodrošināšanu. Veiktos izdevumus apkopot un iesniegt Jēkabpils pilsētas pašvaldībai.
3. Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par noslēgto
Sadarbības līgumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Sadarbības līguma projekts uz 3 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētāja vietniece

Liepa 65207413

(paraksts)

K.Ozola

Pielikums 06.04.2021. domes lēmumam Nr.128
Sadarbības līgums
par Covid-19 vakcinācijas centra darbības nodrošināšanu
un ar to saistīto izdevumu atlīdzināšanu
Rīgā
DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ
ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

DROŠA

Latvijas Republikas Veselības ministrija, valsts sekretāres Dainas MūrmanesUmbraško personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem
Nr. 286 “Veselības ministrijas nolikums” (turpmāk – VM),
Nacionālais veselības dienests, direktora Āra Kasparāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar
Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumiem Nr.850 “Nacionālā veselības dienesta
nolikums” (turpmāk – NVD),
Jēkabpils pilsētas pašvaldība, izpilddirektora Guntara Goguļa personā, kurš rīkojas
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.43 “Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk –
Pašvaldība),
turpmāk kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse, ņemot vērā:
(1) nepieciešamību nodrošināt liela mēroga Covid-19 vakcinācijas centra (turpmāk –
Vakcinācijas centrs) darbību Jēkabpils pilsētā laika periodā no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada
31.augustam vai līdz citam periodam, par kuru Puses atsevišķi vienojas;
(2) Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 62.23 punktu;
(3) Ministru kabineta 2021.gada 24.marta sēdes protokolu Nr.29 (45.§) “Noteikumu
projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai””;
(4) Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.pantu;
noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Pašvaldība apņemas:
1.1. Nodrošināt telpas Vakcinācijas centra izveidei (turpmāk – Telpas) Līguma (1) punktā
norādītajā vakcinācijas procesa laikā, kā arī veikt Telpu iekārtošanu atbilstoši Masveida
vakcinācijas centru plānošanas vadlīnijām, ņemot vērā plānoto vakcinējamo skaitu, kā
arī tam pakārtoto darba vietu skaitu, tajā skaitā nodrošinot:
1.1.1. Telpu pieejamību arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
1.1.2. Telpu pielāgošanu vienvirziena apmeklētāju plūsmai vakcinācijas procesa laikā;
1.1.3. Telpu aprīkošanu ar galdiem, krēsliem (arī uzgaidāmajā zonā), atkritumu urnām
un elektrības pieslēguma vietām iepriekš ar vakcinācijas pakalpojumu sniedzēju
saskaņotā apjomā un jaudās, kā arī konkrētās vietās;
1.1.4. Telpu uzturēšanu, dezinfekciju, uzkopšanu katru dienu pēc vakcinācijas beigām
un nepieciešamības gadījumā arī vakcinācijas procesa laikā;
1.1.5. bezvadu interneta pieslēgumu Telpās;
1.1.6. norāžu, kas atgādina par masku lietošanas un distancēšanās nepieciešamību, kā arī
grīdas marķējumu (2 m distancēšanās atzīmes) izvietošanu Telpās;
1.1.7. Telpu apsardzi - nodrošinot, ka tajā nevar iekļūt nepiederošas personas;
1.1.8. Vakcinācijas centra administrējošu personālu, kas veic vakcinējamo personu
sagaidīšanu, kustības plūsmas organizēšanu, kārtības nodrošināšanu un

2.

3.

4.
5.

6.

Vakcinācijas centra koordinēšanu.
1.2. Sniegt cita veida atbalstu vakcinācijas procesa nodrošināšanai (piemēram, sniegt atbalstu
vakcinācijas iestādēm izbraukuma vakcinācijas organizēšanā, veikt sabiedrības
informēšanu par aktuālākajiem vakcinācijas jautājumiem, izplatot informāciju, u.c.
pasākumus), iepriekš vienojoties ar VM un NVD par konkrētu atbalsta sniegšanas veidu
un kārtību;
1.3. Par pašu līdzekļiem sākotnēji segt izdevumus, kas rodas saistībā ar Vakcinācijas centra
darbības nodrošināšanu un cita veida atbalsta sniegšanu vakcinācijas procesa
nodrošināšanai;
1.4. Pēc VM vai NVD pieprasījuma saņemšanas VM norādītājā termiņā nodrošināt, ka
Līguma 4.punktā norādītā institūcija sniedz VM detalizētu izdevumu posteņu
atšifrējumu, kā arī visa veida informāciju un dokumentus saistībā ar Līguma izpildi un
Vakcinācijas centra darbību;
1.5. Pašvaldības tīmekļvietnē publicēt pārskatāmu informāciju par Vakcinācijas centra
darbību;
1.6. Katru mēnesi līdz 5.datumam iesniegt NVD informāciju par faktiskajiem izdevumiem,
norādot katra izdevuma aprēķinu, (turpmāk – informācija par izdevumiem) un
dokumentus, kas apliecina Pašvaldības faktiskos izdevumus, kas radušies saistībā ar
Vakcinācijas centra darbības nodrošināšanu un cita veida atbalsta sniegšanu
vakcinācijas procesa nodrošināšanai. Informācija par izdevumiem un dokumenti tiek
sagatavoti un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, un
nosūtīti uz Līguma 10.3.punktā norādīto elektroniskā pasta adresi.
VM apņemas:
2.1. Līdz 2021. gada 15. jūlijam (par 2021. gada aprīli, maiju un jūniju), līdz 2021. gada 15.
oktobrim (par 2021. gada jūliju, augustu un septembri) un līdz 2022. gada 15. janvārim
(par 2021. gada oktobri, novembri un decembri), ņemot vērā Vakcinācijas centra
darbības periodu, apkopot un izvērtēt Pašvaldību pieprasījumus par faktiskajiem
izdevumiem, kas radušies saistībā ar Vakcinācijas centra darbības nodrošināšanu un cita
veida atbalsta sniegšanu vakcinācijas procesa nodrošināšanai;
2.2. Pēc Līguma 2.1.punktā minētās informācijas apkopošanas, iesniegt pieprasījumu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai finansējuma pieprasīšanai no valsts
budžeta līdzekļiem, ņemot vērā Pašvaldības iesniegtajos dokumentos norādīto
informāciju;
2.3. Nodrošināt Pašvaldības faktisko izdevumu, kas radušies saistībā ar Vakcinācijas centra
darbības nodrošināšanu un cita veida atbalsta sniegšanu vakcinācijas procesa
nodrošināšanai, apmaksu Ministru kabineta noteiktajā termiņā un kārtībā.
NVD apņemas:
3.1. Izvērtēt un apkopot Līguma 1.6.punktā noteiktajā kārtībā no Pašvaldības saņemto
informāciju un līdz katra mēneša 12.datumam iesniegt VM;
3.2. Sniegt informatīvo un metodisko atbalstu Pašvaldībai, lai nodrošinātu Vakcinācijas
centra efektīvu darbību.
Pašvaldības saistību izpildi, tajā skaitā informācijas sniegšanu NVD un VM īsteno Jēkabpils
pilsētas pašvaldības iestāde “Jēkabpils sporta centrs”.
Ja kādai no Pusēm radušās grūtības ar Līgumu uzņemto saistību izpildi, tā nekavējoties, bet
ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no minētā fakta konstatēšanas dienas informē par to
pārējās Puses.
Lai nodrošinātu Līguma izpildi, Puses nozīmē pārstāvjus, kuru pienākums ir koordinēt
Līguma izpildi un nodrošināt savlaicīgu informācijas apmaiņu:
6.1. VM
kontaktpersona:
Edgars
Labsvīrs,
elektroniskā
pasta
adrese:
edgars.labsvirs@vm.gov.lv, tālr. nr. 29530038;
6.2. NVD
kontaktpersona:
Anita
Zandovska,
elektroniskā
pasta
adrese: anita.zandovska@vmnvd.gov.lv, tālr. nr.67043735, 28356188;

6.3. Pašvaldības
kontaktpersona:
Roberts
Spručs
elektroniskā
pasta
adrese:
roberts.sprucs@jrslimnica.lv, tālr.nr.28628111 vakcinācijas veikšanas jautājumos,
Guntars
Gogulis,
elektroniskā
pasta
adrese: guntars.gogulis@jekabpils.lv
tālr. nr. 29429235 starpinstitūcija sadarbības jautājumos un Jānis Koļesinskis,
elektroniskā pasta adrese
janis.kolesinskis@jekabpilssc.lv, tālr. nr.29479500
vakcinācijas vietas nodrošināšanas jautājumos.
7. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai un abpusējai saistību
izpildei.
8. Visi strīdi sakarā ar Līguma izpildi starp Pusēm risināmi pretenziju kārtībā – rakstiskas
pretenzijas izskatāmas 5 (piecu) dienu laikā pēc to saņemšanas. Ja strīds iepriekšminētajā
veidā nav atrisināms, tas izspriežams tiesas ceļā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
9. Līgums ir sagatavots elektroniskā dokumenta veidā uz 3 (trīs) lapām un parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.
10.
Pušu rekvizīti:
10.1. VM
Brīvības iela 72 k-1, Rīga LV-1011
Reģistrācijas Nr. 90001474921
Valsts kase
norēķinu konts: LV17TREL2290562020000
kods: TRELLV22
telefons: +37167876000
e-pasta adrese: vm@vm.gov.lv

10.2. Pašvaldība:
Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV - 5201
Reģistrācijas Nr. 90000024205
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV87UNLA0009013130793
E-pasta adrese: pasts@jekabpils.lv
telefons: 65236777

_____________________________
D.Mūrmane-Umbraško

_________________
Guntars Gogulis

10.3. NVD:
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012
Reģistrācijas Nr. 90009649337
Valsts kase
norēķinu konts: LV53TREL2290674014000
kods: TRELLV22
telefons: +37167043700
e-pasta adrese: nvd@vmnvd.gov.lv
___________________________
Ā.Kasparāns

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

LĒMUMS
Jēkabpilī
06.04.2021. (protokols Nr.8, 2.§)

Nr.129

Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 25.02.2021. lēmumā Nr.63 “Par interešu un
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā”
Jēkabpils pilsētas domes sēdē 25.02.2021. pieņēma lēmumu Nr.63 “Par interešu un
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā”. Ņemot vērā, ka
lēmuma pielikumā “Jēkabpils pilsētas pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu izdevumi izglītojamā izmaksu noteikšanai savstarpējo norēķinu veikšanai 2021. gadā”
(pamats:2020.gada pēc naudas plūsmas uzskaitītie uzdevumi) tika pieļauta neprecizitāte
iekļaujot neattiecināmās izmaksas aprēķinos, nepieciešams izdarīt grozījumu Jēkabpils pilsētas
domes 25.02.2021. lēmumā Nr. 63 “Par interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem 2021.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” 3.punktu,
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 25.02.2021. lēmumā Nr.63 „Par interešu un
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā” šādu grozījumu:
Izteikt pielikumu Nr.1 jaunā redakcijā (pielikumā).
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Jēkabpils pilsētas pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
izdevumi viena audzēkņa izmaksu noteikšanai savstarpējo norēķinu veikšanai
2021.gadā, uz 1 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētāja vietniece

Elksne 65207054

(paraksts)

K.Ozola

1.pielikums

Jēkabpils pilsētas pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izdevumi
viena izglītojamā izmaksu noteikšanai savstarpējo norēķinu veikšanai 2021.gadā; EUR
(pamats: 2020.gada pēc naudas plūsmas uzskaitītie
izdevumi )
Klasifikācijas
kods

Rādītāji

1100
1200

Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas

2100
2200
2300

Preces un pakalpojumi
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

1000

2000

2400
2500
5000
5100
5200
6000
6400
7000
7200

18.6.0.0.
21.3.5.9.
1148
1170

1210
2120
2233
2262
2322
2363
2500
5000
5233
6000
7000

Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi
Sociālie pabalsti
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem
natūrā un kompensācijās
Transferti, uzturēšnas izdevumu transferti, pašu
resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti
KOPĀ Izdevumi
t.sk.
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
Vecāku līdzfinansējums (bez pašvaldības piešķirtajām
atlaidēm)
Prēmijas un naudas balvas
Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas no prēmijām un
naudas balvām (EKK 1148) un darba devēja piešķirtajiem
labumiem un maksājumiem (EKK 1170)
Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta,
darba braucieni
Izdevumi par transporta pakalpojumiem
Transportlīdzekļu noma
Degviela
Ēdināšanas izdevumi
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi
Pamatkapitāla veidošana
Bibliotēku krājumi
Sociālie pabalsti
Transferti, uzturēšnas izdevumu transferti, pašu resursu
maksājumi, starptautiskā sadarbība

A.Žilinska
Jēkabpils
mūzikas
skola

Jēkabpils
Mākslas
skola

Jēkabpils
Sporta
skola

Jēkabpils
bērnu un
jauniešu
centrs

455310.46
361849.04

190790.1
150742.04

365413.87
292519.58

316582.61
251665.73

93461.42
63138.14
148.80
50928.8

40048.06
53053.51
117.50
38640.08

72894.29
48267.01
12063.52
9195.66

64916.88
81997.85
525.10
36575.44

12037.14

14252.18

26982.83

23.40
1808.94
0.00
1808.94

43.75
8443.74
0.00
8443.74

25.00
8920.1
0.00
8920.10

44102.84
90
704.47
1278.57
0.00
1278.57

370.00

0.00

0.00

0.00

370.00

0.00

0.00

0.00

2.60
2.60
520630.14

0.00
0.00
252287.35

0.00
0.00
422600.98

0.00
0.00
399859.03

311706.00

73602.00

239935.00

160022.00

46530.00
757.30
0.00

36180.00
675.00
0.00

32697.00
350.00
0.00

18333.00
2405.04
0.00

182.43

162.61

84.32

579.37

0.00
622.75
0.00
85.58
0.00

0.00
0.00
0.00
597.70
0.00

1412.00
0.00
0.00
1066.59
2785.15

60.00
7215.42
0.00
1012.87
224.81

23.40
1808.94
342.72
370.00

43.75
8443.74
221.12
0.00

25.00
8920.10
0.00
0.00

704.47
1278.57
0.00
0.00

2.60

0.00

0.00

0.00

KOPĀ izdevumi, kas iekļaujami savstarpējo norēķinu
izmaksās (KOPĀ Izdevumi - Pašvaldību saņemtie transferti
no valsts budžeta - Vecāku līdzfinansējums - EKK 1148 1170 - 1210(no 1148 un 1170) - 2120 - 2233-2262 - 2270 2322 - 2363 - 2500 - 5000 + 5233 - 6000-7000)

159055.02

132803.67

135325.83

208023.48

Audzēkņu skaits uz 01.01.2021. (IZM datu bāze - audzēkņu
skaits A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas un Jēkabpils
mākslas skolas filiālēs)

282

196

519

679

47.00

56.46

21.73

25.53

Izmaksas mēnesī par vienu audzēkni, euro
65283200, Zolberga
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece

(paraksts)

K.Ozola

LĒMUMS
Jēkabpilī
06.04.2021. (protokols Nr.8, 3.§)

Nr.130

Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 25.02.2021. lēmumā Nr.64 „Par pašvaldības izglītības
iestāžu izdevumu un viena audzēkņa uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem
norēķiniem ar citām pašvaldībām 2021.gadā”
Jēkabpils pilsētas domes sēdē 25.02.2021. pieņēma lēmumu Nr.64 „Par pašvaldības
izglītības iestāžu izdevumu un viena audzēkņa uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu
savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2021.gadā”. Ņemot vērā, ka lēmuma pielikumā
“Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumi viena izglītojamā
izmaksu noteikšanai savstarpējo norēķinu veikšanai 2021.gadā” un lēmuma pielikumā
“Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izdevumi viena izglītojamā izmaksu
noteikšanai savstarpējo norēķinu veikšanai 2021.gadā” (pamats:2020.gada pēc naudas plūsmas
uzskaitītie uzdevumi) tika pieļauta neprecizitāte iekļaujot neattiecināmās izmaksas aprēķinos,
nepieciešams izdarīt grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 25.02.2021. lēmumā Nr. 64 „Par
pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un viena audzēkņa uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu
savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2021.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”,
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 13.02.2020. lēmumā Nr.67 „Par pašvaldības izglītības
iestāžu izdevumu un viena audzēkņa uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem
norēķiniem ar citām pašvaldībām 2021.gadā” šādu grozījumu:
Izteikt lēmuma 1. un 2.pielikumu 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 2021.gadā, uz 1 lp.
2. Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izdevumi viena
audzēkņa izmaksu noteikšanai savstarpējo norēķinu veikšanai 2021.gadā, uz 1 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētāja vietniece
Elksne 65207054

(paraksts)

K.Ozola

1.pielikums

Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumi
viena izglītojamā izmaksu noteikšanai savstarpējo norēķinu veikšanai 2021.gadā; euro
(pamats: 2020.gada pēc naudas plūsmas uzskaitītie
izdevumi )
Klasifikāc.
kods
1000
1100
1200
2000
2100
2200
2300
2400

2500
5000
5100
5200
6000

Rādītāji
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
KOPĀ Izdevumi

18.6.0.0.
1148
1170
1210

t.sk.
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
Prēmijas un naudas balvas
Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas no prēmijām un
naudas balvām (EKK 1148) un darba devēja piešķirtajiem
labumiem un maksājumiem (EKK 1170)

2120

Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba
braucieni

2233
2262
2270
2322
2363
2390
2500

Izdevumi par transporta pakalpojumiem
Transportlīdzekļu noma
Pārējie pakalpojumi
Degviela
Ēdināšanas izdevumi
Pārējās preces
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

5000
6000

Pamatkapitāla veidošana
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
KOPĀ izdevumi, kas iekļaujami savstarpējo norēķinu
izmaksās (KOPĀ Izdevumi - Pašvaldību saņemtie transferti
no valsts budžeta - EKK 1148 - 1170 - 1210 (no 1148 un
1170) - 2120 - 2233-2262 - 2270 - 2322 - 2363 - 2390 2500 - 5000 -6000)
Audzēkņu skaits uz 01.01.2021. (IZM datu bāze)
Izmaksas mēnesī par vienu audzēkni, euro
65283200, Zolberga
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece

PII
Kāpēcītis
539721.92
423393.31

PII
Zvaigznīte
830040.32
645261.90

PII
Zvaniņš
544471.33
427214.59

PII
Auseklītis
476745.28
371074.68

PII
Bērziņš
285259.28
221854.94

116328.61
107808.14

184778.42
200764.49

117256.74
140598.89

105670.60
93926.08

63404.34
57039.34

86.60
41179.80

0.00
68585.09

0.00
42295.93

0.00
33805.72

0.00
18178.17

66446.52
0

132109.88
0

98038.93
0

60028.54
0

38858.04
0

95.22
1500.00
0
1500.00
817.80
649847.86

69.52
30097.49
0
30097.49
324.30
1061226.60

264.03
0.00
0
0.00
49.35
685119.57

91.82
2931.03
0
2931.03
1635.60
575237.99

3.13
5117.09
0
5117.09
105.75
347521.46

108100.73
5057.21
0

140164.65
7032.09
0

97502.00
4923.65
0

92179.00
4440.87
0

38053.00
2927.30
0

1218.28

1694.03

1186.11

1069.81

705.19

0
0
0
0
0
50658.66
0

0
0
0
0
0
96284.29
144.40

0
0
0
0
0
84800.33
0

0
0
0
0
0
44964.30
0

0
0
0
0
0
23289.68
0

95.22
1500.00
817.80

69.52
30097.49
324.30

264.03
0.00
49.35

91.82
2931.03
1635.60

3.13
5117.09
105.75

482399.96

785415.83

496394.10

427925.56

277320.32

300

415

310

248

125

134.00

157.71

133.44

143.79

184.88

(paraksts)

K.Ozola

2.pielikums

Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izdevumi
viena izglītojamā izmaksu noteikšanai savstarpējo norēķinu veikšanai 2021.gadā; euro
(pamats: 2020.gada pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi)
Jēkabpils
Valsts
ģimnāzija

Jēkabpils
2.vidusskola

Jēkabpils
3.vidusskola

1121451.20
887460.21

2034091.85
1600813.2

1090451.61
861537.04

233990.99
179713.67
677.86
132014.23

433278.65
208829.24
308.15
141551.76

228914.57
111135.79
366.14
76891.68

45916.25
471.07
634.26
23482.64
0
23482.64
1324647.51

64742.31
601.05
1625.97
40826.68
0
40826.68
2283747.77

33160.24
290.39
427.34
101656.50
1656.83
99999.67
1303243.90

867628.00
4905.39

1559288.87
11878.26

840244.00
3441.29

1181.71

2861.47

829.01

354.66
2107.56
0
1366.02
0.00
0
634.26
23482.64
11087.84

0
1473.51
0
811.98
0.00
0
1625.97
40826.68
12527.00

0.00
924.44
0
789.44
0
0
427.34
101656.50
7636.78

Pašvaldības budžeta iepriekšējā saimnieciskajā gada pēc naudas
plūsmas uzskaitītie izdevumi izglītības iestādes ēdināšanas
izglītojamiem, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas
1., 2., 3. un 4.klasē

0.00

40261.19

21361.50

KOPĀ izdevumi, kas iekļaujami savstarpējo norēķinu
izmaksās (KOPĀ Izdevumi - Pašvaldību saņemtie transferti no
valsts budžeta - EKK 1148 - 1170 - 1210(no 1148 un 1170) 2120 - 2233-2262 - 2270 - 2322 - 2363 - 2390 - 2500 - 5000 +
5233+ ēdināšanas izdevumi izglītojamiem 1.-4.klasē)

434075.11

717769.22

383930.16

Audzēkņu skaits uz 01.01.2021. (IZM datu bāze)

500

1269

693

Izmaksas mēnesī par vienu audzēkni, euro

72.35

47.13

46.17

Klasifikāc.
kods

Rādītāji

1100
1200

Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
pabalsti un kompensācijas

2100
2200
2300

Preces un pakalpojumi
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

1000

2000

2400
2500
5000
5100
5200

18.6.0.0.
1148
1210

2120
2233
2262
2322
2363
2390
2500
5000
5233

Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi
KOPĀ Izdevumi
t.sk.
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
Prēmijas un naudas balvas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas no prēmijām un naudas
balvām (EKK 1148) un darba devēja piešķirtajiem labumiem
un maksājumiem (EKK 1170)
Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta,
darba braucieni
Izdevumi par transporta pakalpojumiem
Transportlīdzekļu noma
Degviela
Ēdināšanas izdevumi
Pārējās preces
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi
Pamatkapitāla veidošana
Bibliotēku krājumi

65283200, Zolberga
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece

(paraksts)

K.Ozola

LĒMUMS
Jēkabpilī
06.04.2021. (protokols Nr.8, 4.§)

Nr.131

Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 22.11.2018. lēmumā Nr.495 “Par līdzfinansējumu
Jēkabpils pilsētas profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības iestādēs”
Jēkabpils pilsētas dome 06.04.2021. pieņēma lēmumu Nr.129 par grozījumiem “Par
interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā”.
Ņemot vērā minēto lēmumu, nepieciešams izdarīt grozījumu Jēkabpils pilsētas domes
22.11.2018. lēmumā Nr.495 “Par līdzfinansējumu Jēkabpils pilsētas profesionālās ievirzes
izglītības un interešu izglītības iestādēs”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Jēkabpils
pilsētas domes 2015.gada 4.jūnija saistošo noteikumu Nr.13 „Saistošie noteikumi par
līdzfinansējuma samaksas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un
interešu izglītības iestādēs” 2. un 4.punktu,
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 22.11.2018. lēmumā Nr.495 „Par līdzfinansējumu
Jēkabpils pilsētas profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības iestādēs” šādu
grozījumu:
Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Noteikt Jēkabpils pilsētas profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības
iestādēs mācību procesa nodrošināšanai vecāku līdzfinansējumu šādā apmērā:
Nr.p.
k.

Pakalpojums

1.

Viena profesionālās ievirzes
programma
Viena profesionālās ievirzes
programma, ja Jēkabpils
pilsētas pašvaldībai nav
noslēgts līgums par
savstarpējiem norēķiniem ar
attiecīgo pašvaldību, kurā
deklarēts audzēknis
Viena interešu izglītības
programma
Viena interešu izglītības
programma, ja Jēkabpils
pilsētas pašvaldībai nav
noslēgts
līgums
par
savstarpējiem norēķiniem ar
attiecīgo pašvaldību, kurā
deklarēts audzēknis
Sagatavošanas klase
Viena interešu izglītības
programma, ja Jēkabpils
pilsētas pašvaldībai nav
noslēgts
līgums
par

2.

3.
4.

5.
6.

Mērvienība

Arvīda
Žilinska
Jēkabpils
mūzikas
skola

Jēkabpils
mākslas
skola

Jēkabpils
sporta
skola

Jēkabpils
bērnu un
jauniešu
centrs

mēnesis

15,00

15,00

7,00

-

mēnesis

62,00

71,46

28,73

-

25,00

-

-

3,00

72,00

-

-

28,53

20,00

-

-

-

67,00

-

-

-

mēnesis

mēnesis

mēnesis
mēnesis

savstarpējiem norēķiniem ar
attiecīgo pašvaldību, kurā
deklarēts audzēknis
“FastTrack®Fundamentals”
programma

7.

2.
3.

nodarbība

-

-

-

4,00

Lēmums stājas 2021.gada 1.martā.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētāja vietniece
Elksne 65207054

(paraksts)

K.Ozola

LĒMUMS
Jēkabpilī
06.04.2021. (protokols Nr.8, 5.§)

Nr.132

Par mācību procesu vispārējās izglītības iestādēs
Ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” 1.punktu ir noteikts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no
2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 6. aprīlim.
Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” 5.13.2.1 un 5.13.2.2apakšpunktā ir noteikts, 5.13.2.1 mācību procesu klātienē 1.–
4. klasē var īstenot, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē
klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu
kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada
administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie
apstākļi liecina par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā. Slimību profilakses un kontroles
centrs reizi nedēļā ceturtdienās publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" to pilsētu un
novadu sarakstu, kuros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienā
publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai
īstenotu klātienes mācības 1.–4. klasē. Atsevišķos gadījumos, ievērojot epidemioloģiskos
apstākļus, kas mazina Covid-19 izplatīšanās riskus, mācību procesu klātienē 1.–4. klasē var
organizēt arī tad, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju
pārsniedz 200, bet ne vairāk kā:
5.13.2.1 1. 220 – lemjot par klātienes mācību atsākšanu konkrētajā administratīvajā
teritorijā;
5.13.2.1 2. 250 – lemjot par klātienes mācību turpināšanu konkrētajā administratīvajā
teritorijā. Situācijas izvērtējums tiek balstīts uz vairākiem epidemioloģiskiem kritērijiem, to
skaitā jaunatklāto Covid-19 gadījumu ģeogrāfiskais sadalījums, to sasaiste ar konkrētām
iestādēm, uzņēmumiem, mājsaimniecībām, pasākumiem u. c., vienlaikus vērtējot tos saistībā ar
iespējamu ietekmi uz izglītības procesa organizāciju;
5.13.2.2 šā rīkojuma 5.13.2.1 apakšpunkta izpildei izglītības iestādes dibinātājs iespēju
robežās veic nepieciešamos epidemioloģiskās drošības pasākumus, lai nodrošinātu
izglītojamiem iespēju nokļūt izglītības iestādē veselībai drošā veidā.
Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” 5.13.2.7 apakšpunktā noteikts, ka vienas klases (grupas, kursa) izglītojamiem (ne
vairāk kā 20 personām) pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē, ja kārtējās kalendāra
nedēļas otrdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju
konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde,
nepārsniedz 250, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības, var īstenot formālās un
neformālās izglītības programmu nodarbības ārtelpās. Slimību profilakses un kontroles centrs
reizi nedēļā ceturtdienā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" to pilsētu un novadu
sarakstu, kuros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienā
publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai
īstenotu klātienes nodarbības ārtelpās. Ārtelpās var īstenot:
5.13.2.7 1. ne vairāk kā piecas formālās izglītības programmu nodarbības no attiecīgajā
nedēļā paredzēto nodarbību skaita;
5.13.2.7 2. ne vairāk kā divas neformālās izglītības programmu nodarbības no attiecīgajā
nedēļā paredzēto nodarbību skaita. Vienas nodarbības ilgums nepārsniedz 40 minūtes;
5.13.2.8 šā rīkojuma 5.13.2.7 apakšpunktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz šā rīkojuma
5.17. apakšpunktā minēto sporta treniņu (nodarbību) norisi.

Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā https://www.spkc.gov.lv/lv/covid-19saslimstibas-raditaji-pasvaldibas 2021.gada 31.martā ir publicēta informācija “14 dienu
kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pilsētās un novados”, saskaņā ar
kuru Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000
iedzīvotājiem ir 205 gadījumi. 2021.gada 24.martā bija 196 gadījumi, bet 2021.gada 17.martā
182 gadījumi.
Tāpat Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā ir publicēta informācija
“Administratīvās teritorijas, kurās epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu
klātienē izglītības iestāžu 1.-4. klasēm” un šajā sarakstā ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība.
Noteikts, ka Slimību profilakses un kontroles centra sagatavotais saraksts “Administratīvās
teritorijas, kurās epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības
iestāžu 1.-4. klasēm” stāsies spēkā 2021.gada 5.aprīlī.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība tāpat ir iekļauta Slimību profilakses un kontroles centra
sarakstā “Novadi un pilsētas, kurās pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē var īstenot
formālās un neformālās izglītības programmu klātienes nodarbības ārtelpā”.
Ņemot vērā, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir iekļauta Slimību profilakses un kontroles
centra publicētajā sarakstā “Administratīvās teritorijas, kurās epidemioloģiskie apstākļi pieļauj
mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības iestāžu 1.-4. klasēm” un “Novadi un pilsētas, kurās
pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē var īstenot formālās un neformālās izglītības
programmu klātienes nodarbības ārtelpā”, tad no 2021.gada 5.aprīļa Jēkabpils pilsētas domes
dibinātajās izglītības iestādēs: Jēkabpils 2.vidusskola un Jēkabpils 3.vidusskola mācību procesu
1.-4.klasēs var īstenot klātienē ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus attiecībā uz
mācību procesa organizēšanu.
Savukārt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kuros izdarīti grozījumi ar
Ministru kabineta 2021.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr. 191 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.
gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai"”, kas stāsies spēkā 2021.gada 7.aprīlī 32.73, 37.74. un 37.75. punktā
noteikts, ka mācību procesu klātienē 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11.
klasē var tikt īstenots, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē
klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu
kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada
administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie
apstākļi liecina par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā. Slimību profilakses un kontroles
centrs reizi nedēļā ceturtdienās publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" to pilsētu un
novadu sarakstu, kuros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienā
publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai
īstenotu klātienes mācības 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē.
Atsevišķos gadījumos, ievērojot epidemioloģiskos apstākļus, kas mazina Covid-19 izplatīšanās
riskus, mācību procesu klātienē 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē
var organizēt arī tad, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju
pārsniedz 200, bet ne vairāk kā:
32.7 3.1. 220 – lemjot par klātienes mācību atsākšanu konkrētajā administratīvajā
teritorijā;
32.7 3.2. 250 – lemjot par klātienes mācību turpināšanu konkrētajā administratīvajā
teritorijā. Situācijas izvērtējums tiek balstīts uz vairākiem epidemioloģiskiem kritērijiem, to
skaitā jaunatklāto Covid-19 gadījumu ģeogrāfiskais sadalījums, to sasaiste ar konkrētām
iestādēm, uzņēmumiem, mājsaimniecībām, pasākumiem u. c., vienlaikus vērtējot tos saistībā ar
iespējamu ietekmi uz izglītības procesa organizāciju;
32.7 4. šo noteikumu 32.7 3. apakšpunkta izpildei izglītības iestādes dibinātājs iespēju
robežās veic nepieciešamos epidemioloģiskās drošības pasākumus, lai nodrošinātu izglītojamiem
iespēju nokļūt izglītības iestādē veselībai drošā veidā;

32.7 5. ja ir izpildīti šo noteikumu 32.7 3. apakšpunktā minētie nosacījumi, izglītības
iestādes dibinātājs pieņem lēmumu par mācību procesa īstenošanu klātienē konkrētajā izglītības
iestādē attiecīgajā kalendāra nedēļā un par to informē izglītības iestādes padomi, izglītības
iestādes izglītojamos un viņu likumiskos pārstāvjus, kā arī Izglītības un zinātnes ministriju.
Mācību procesa īstenošanu klātienē uzsāk ar nākamās kalendāra nedēļas pirmdienu pēc attiecīgā
lēmuma pieņemšanas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr. 655 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.2.1, 5.13.2.2 5.13.2.3, 5.13.2.7, 5.13.2.8 apakšpunktu,
Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 32.73, 37.74. un 37.75., kas stāsies spēkā 2021.gada
7.aprīlī, ņemot vērā 01.04.2021. oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 01.04.2021.,
Nr. 64, oficiālajā publikācijā Nr.: 2021/64.9 Slimību profilakses un kontroles centra 2021.gada
31.martā publicēto informāciju,
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
Atsākt, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus attiecībā uz mācību procesa
organizēšanu no 2021.gada 7.aprīļa mācību procesu klātienē 1.-4. klasē Jēkabpils
2.vidusskolā un Jēkabpils 3.vidusskolā.
2. Atsākt, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus attiecībā uz mācību procesa
organizēšanu no 2021.gada 12.aprīļa mācību procesu klātienē:
2.1. 1-4.klasēs un 12.klasē Jēkabpils 2.vidusskolā un Jēkabpils 3.vidusskolā;
2.2. 12.klasē Jēkabpils Valsts ģimnāzijā.
3. Noteikts, ka lēmuma 2.punkts stājas spēkā, ja Slimību profilakses un kontroles centra
2021.gada 8.aprīļa oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētajā informācijā Jēkabpils
pilsēta ir iekļauta Slimību profilakses un kontroles centra sarakstā, kurā atbilstoši Slimību
profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai 14 dienu
kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai īstenotu klātienes mācības 1.–6.
un 12. klasē.
4. Noteikt, ka mācību process klātienē lēmuma 1. un 2.punktā noteiktajās Jēkabpils pilsētas
pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu klasēs tiek nodrošināts līdz laikam, kamēr Jēkabpils
pilsētas pašvaldība ir iekļauta Slimību profilakses un kontroles centra pašvaldību sarakstā,
kurā atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienās publicētajai
informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai īstenotu
klātienes mācības 1.–6. un 12. klasē.
5. Noteikt, ka gadījumā, ja Jēkabpils pilsētas pašvaldība tiek izslēgta no Slimību profilakses un
kontroles centra saraksta, kurā atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē
trešdienās publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam
līmenim, lai īstenotu klātienes mācības 1.–6. un 12. klasē, mācību process Jēkabpils pilsētas
pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs tiek turpināts attālināti.
6. Noteikt, izglītības iestāžu vadītājiem izglītības iestādēs nodrošināt normatīvajos aktos
noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības un nodrošināt izglītības iestādēs klātienē
nodarbināto testēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.
7. Uzdot Jēkabpils izglītības pārvaldei par lēmuma 1-2.punktu informēt lēmuma 1-2.punktā
minēto izglītības iestāžu padomi, izglītības iestāžu izglītojamos un viņu likumiskos
pārstāvjus, kā arī Izglītības un zinātnes ministriju.
1.

8. Uzdot Jēkabpils Izglītības pārvaldei sekot Slimību profilakses un kontroles centra saraksta
izmaiņām un nekavējoties veikt nepieciešamās darbības mācību procesa izmaiņu
nodrošināšanai.
9. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētāja vietniece
Līcis 29127621
Gluha 65207310

(paraksts)

K.Ozola

LĒMUMS
Jēkabpilī
06.04.2021. (protokols Nr.8, 6.§)

Nr.133

Par atsevišķām pasažieru grupām noteikto braukšanas maksas
atvieglojumu ierobežojumiem
Ar Ministru kabineta 2021.gada 24.marta rīkojumu Nr.185 “Grozījums Ministru kabineta
2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ir noteikts, ka
republikas pilsētu pašvaldības sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanas
maksimumstundās pilsētas nozīmes maršrutos nosaka atsevišķām pasažieru grupām noteikto
braukšanas maksas atvieglojumu ierobežojumus.
Atbilstoši Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” 5.42. apakšpunktam sabiedriskā transporta pārvadātājam jāorganizē iekāpšana un
izkāpšana tā, lai pasažieru skaits transportlīdzeklī nepārsniedz 50 % no tā ietilpības. Ja
transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu,
transportlīdzeklī tiek marķētas sēdvietas, nodrošinot distancēšanās prasību ievērošanu.
Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ministru
kabineta 2021.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr. 191 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9.
jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai"” un stāsies spēkā 2021.gada 7.aprīlī 6.1 1.punktā noteikts, ka sabiedriskā
transporta pārvadātājs organizē iekāpšanu un izkāpšanu tā, lai pasažieru skaits transportlīdzeklī
nepārsniedz 50 % no tā ietilpības. Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt
pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, transportlīdzeklī tiek marķētas sēdvietas, nodrošinot
distancēšanās prasību ievērošanu.
Savukārt 6.2 punktā ir noteikts, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītājs un
pārvadātājs nodrošina šajos noteikumos minēto epidemioloģisko prasību izpildi.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 19.puntu, 21.panta
pirmās daļas 23. un 27.punktu, otro daļu, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta
trešo daļu, Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” 5.42.3 apakšpunktu, Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr. 360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 6.11. un
6.2punktu, kas stāsies spēkā 2021.gada 7.aprīlī. ņemot vērā Jēkabpils pilsētas domes
08.08.2019. lēmumu Nr.343 “Par braukšanas maksu un atvieglojumu piešķiršanu Jēkabpils
pilsētas nozīmes maršruta autobusos”,
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Noteikt ierobežojumus izmantot noteikto braukšanas maksas atvieglojumu, kas
noteikti ar Jēkabpils pilsētas domes 08.08.2019. lēmuma Nr.343 “Par braukšanas maksu un
atvieglojumu piešķiršanu Jēkabpils pilsētas nozīmes maršruta autobusos” (turpmāk – Lēmums):
1.1. Lēmuma 3.1. apakšpunktā noteiktajām pasažieru grupām, darba dienās laikā no
plkst. 07:00 līdz 09:00 un no plkst. 15:00 līdz 18:00 laika periodā no 07.04.2021. līdz
31.05.2021.
1.2. Lēmuma 3.5.apakšpunktā noteiktajām pasažieru grupām, kurām nav noteiktas
klātienes mācības, darba dienās laikā no plkst. 07:00 līdz 09:00 un no plkst. 15:00 līdz 18:00
laika periodā no 07.04.2021. līdz 2020./2021.mācību gada beigām.
2.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētāja vietniece
Liepa 65207413

(paraksts)

K.Ozola

