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(protokols Nr.27, 4.§) 

 

Jēkabpils Kultūras pārvaldes nolikums (15.01.2015.red.) 

 

I. Vispārīgie noteikumi 
 

1. Jēkabpils Kultūras pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir Jēkabpils pilsētas domes 

pakļautībā esoša pastarpinātas pārvaldes iestāde, kas rūpējas par kultūru un sekmē 

tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību Jēkabpils pilsētas 

pašvaldībā (15.01.2015.red.). 

2. Pārvalde savā darbībā ievēro LR likumus un citu normatīvo aktu prasības. 

3. Pārvaldes darbību finansē no Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pārvaldei ir 

sava budžeta tāme, ko apstiprina pašvaldība. 

4. Lēmumu par Pārvaldes izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Jēkabpils pilsētas 

dome. 

5. Pārvaldes adrese ir: Rīgas ielā 210A, Jēkabpilī (11.12.2014.red.). 

6. Pārvalde atrodas Jēkabpils pilsēta domes padotībā. Padotību likumā „Par pašvaldībām” un 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu realizē pašvaldības izpilddirektors. 

7. Pārvalde īsteno pašvaldības autonomās funkcijas rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo 

kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā. 

8. Pārvalde patstāvīgi un sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas 

Nacionālo kultūras centru, radošajām apvienībām, fondiem, nacionālajām kultūras 

biedrībām, juridiskām un fiziskām personām realizē pašvaldības funkcijas kultūrā Jēkabpils 

pilsētā (15.01.2015.red.). 

 

II. Pārvaldes funkcijas, uzdevumi un tiesības 
9. Pārvaldes funkcijas ir šādas: 

9.1.Jēkabpils pilsētas kultūrpolitikas vadlīnijām atbilstošas kultūras stratēģijas izstrāde, 

īstenošana un kultūrvides veidošana. 

9.2.Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, tautas tradīciju mērķtiecīga izmantošana 

Jēkabpils pilsētas pasākumos. 

9.3.Kultūrizglītības procesa nodrošināšana. 

9.4.Latvijas Republikas svētku un atceres dienu atzīmēšana pilsētā. 

9.5.Dziesmu un deju svētku norises nodrošināšana atbilstoši pašvaldības kompetencei. 



9.6.Starptautisku kultūras attiecību nodrošināšana ar Jēkabpils sadraudzības pilsētām, ārvalstu 

institūcijām, veicinot pozitīvu pilsētas tēlu kultūras jomā. 

9.7. Sadarboties ar kompetentām institūcijām valsts un starptautiskas nozīmes kultūrvēsturiskā 

nemateriālā mantojuma un kultūras infrastruktūras saglabāšanā uzturēšanā un attīstīšanā 

(15.01.2015.red.). 

9.8.Nodrošināt Bibliotēku darbību atbilstoši normatīvajiem aktiem un pieejamību iedzīvotājiem. 

9.9.Attīstīt bibliotēkas par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, 

nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas 

pakalpojumus, sniegt atbalstu sabiedrības attīstībā. 

9.10. Svītrots (14.04.2011.red.). 

10. Pārvaldes galvenie uzdevumi ir šādi: 

10.1 Izstrādāt un iesniegt Jēkabpils pilsētas domei kultūras pasākumu gada plānu 

apstiprināšanai, nodrošināt tā izpildi. 

10.2.Izstrādāt un iesniegt Jēkabpils pilsētas domei priekšlikumus par Pārvaldes struktūrvienību 

izveidošanu, reorganizēšanu, likvidāciju. 

10.3.Koordinēt amatierkolektīvu darbību, organizēt skates, konkursus un festivālus šajā jomā, kā 

arī sniegt pašvaldības dibinātiem kolektīviem nepieciešamo nodrošinājumu Dziesmu un 

deju svētku starplaikā, kā arī Dziesmu un deju svētku laikā. 

10.4.Veicināt un nodrošināt Jēkabpils pilsētas reprezentāciju starptautiskā līmenī, aktivizējot 

pakļautības struktūrvienību un tautas mākslas kolektīvu starptautisko sadarbību. 

10.5.Veidot un uzturēt informācijas bāzi par Jēkabpilī notiekošiem un plānotiem kultūras un 

mākslas pasākumiem. 

10.6.Pārvaldīt Pārvaldes rīcībā esošos materiālos un finanšu resursus, nodrošināt to racionālu un 

lietderīgu izlietošanu. 

10.7.Iesniegt Jēkabpils domei Pārvaldes budžeta projektu un kontrolēt apstiprinātā budžeta 

izpildi. 

10.8.Iesniegt pārskatus un atskaites par Pārvaldes darbību saskaņā ar normatīvo aktu un 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības prasībām. 

10.9.Atbilstoši Pārvaldes kompetencei izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, 

priekšlikumus un sūdzības. 

10.10. Slēgt līgumus Pārvaldes darba nodrošināšanai.  

10.11. Piesaistīt papildus finansējumu funkciju nodrošināšanai. 

10.12. Risināt pakļautības struktūrvienību materiāli tehniskās apgādes, personāla, darba 

organizācijas un darba samaksas jautājumus. 

10.13. Atbilstoši saviem darbības virzieniem veikt saimniecisko darbību, iegūstot papildus 

līdzekļus kultūras attīstībai. 

10.14. Apsaimniekot Pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamos nekustamos īpašumus, tai 

skaitā Rīgas ielā 212, Jēkabpils, Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils, Pasta iela 39, Jēkabpils, 

Krustpils saliņa, Jēkabpils (22.07.2010.red.), (15.01.2015.red.). 

10.15. Izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai Jēkabpils domes Administratīvajā departamentā un 

atbildīgajā komitejā Pārvaldes uzturēšanai nepieciešamo izdevumu tāmes. 

10.16. Pilsētas grāmatu fonda veidošana un uzturēšana. 

10.17. Veidot bibliotēku katalogus, kartotēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu un 

informācijas darbu.  

10.18. Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas 

pieejamību. 

10.19. Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību bibliotēkās, 

lietotāju apmācību. 

10.20. Veikt bibliotēkām nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, 

jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un 

saglabāšanu. 

10.21. Informācijas aprites pakalpojumu nodrošināšana. 



10.22. Veicināt iedzīvotāju ar speciālām vajadzībām iekļaušanos kultūrizglītības procesā. 

10.23. Plānot pakļautības struktūrvienību tīkla attīstību. 

10.24. Veicināt privāto iniciatīvu kultūras pasākumu rīkošanā Jēkabpilī. 

10.25. Veikt citus pienākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem un Jēkabpils domes lēmumiem; 

10.26. Pārstāv Pārvaldi valsts, pašvaldību iestādēs, sabiedriskajās organizācijās, tiesā 

(17.12.2015.red.). 

11. Pārvaldei ir tiesības: 

11.1.Sniegt maksas pakalpojumus, kurus ir apstiprinājusi Jēkabpils pilsētas dome. 

11.2.Pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām Pārvaldes funkciju un uzdevumu 

izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus. 

11.3.Iesniegt Domei un valsts institūcijām priekšlikumus par kultūras attīstības jautājumiem. 

11.4.Iesniegt Kultūras ministrijai priekšlikumus par jautājumiem, kuru izlemšana ir tās 

kompetencē. 

11.5.Vērsties ar prasībām un sūdzībām par trešo personu prettiesisku rīcību. 

11.6. Slēgt nomas līgumus par Pārvaldes apsaimniekošanā nodotajiem nekustamajiem 

īpašumiem kultūras, sporta, atpūtas un izklaides pasākumu organizēšanai. Piesaistīt trešās 

personas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodrošināšanai (22.07.2010.red.). 

 

III. Organizatoriskā struktūra un vadība 

12. Pārvaldes darbu vada Pārvaldes direktors, kam ir augstākā izglītība, zināšanas kultūras 

organizēšanas darbā. Pārvaldes direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Jēkabpils pilsētas 

dome. Pārvaldes direktoram ir vietnieks, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Pārvaldes 

direktors.  

13. Pārvaldes nolikumu, struktūru un amatu sarakstu apstiprina Jēkabpils pilsētas dome. 

14. Pārvaldes direktors: 

14.1.organizē, realizē un kontrolē Pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi un kontrolē Pārvaldes 

budžeta izpildi; 

14.2.organizē un plāno Pārvaldes darbu, un ir atbildīgs par Pārvaldes darbību, realizējot tā 

uzdevumus un tiesības; 

14.3.nepieciešamības gadījumā izstrādā Pārvaldes nolikuma grozījumu projektu; 

14.4.apstiprina Pārvaldes struktūrvienību vadītāju izstrādātos struktūrvienību reglamentus un 

apstiprina Pārvaldes darbinieku amata aprakstus; 

14.5.pieņem darbiniekus darbā un atbrīvo no darba, slēdz darba līgumus; 

14.6.normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus par 

Pārvaldes darbību; 

14.7.iesniedz priekšlikumus (normatīvo aktu projektu veidā) Jēkabpils pilsētas domei par 

normatīvo aktu izstrādi kultūras jomā; 

14.8.koordinē darbinieku regulāru kvalifikācijas celšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

14.9.izstrādā un iesniedz Jēkabpils pilsētas domei Pārvaldes darba atskaites, pārskatus un citu 

pieprasīto informāciju, sagatavo Pārvaldes budžeta projektu; 

14.10. nodrošina Pārvaldes finanšu līdzekļu un materiālo vērtību racionālu izlietošanu; 

14.11. sadarbojas ar valsts un pašvaldības institūcijām; 

14.12. slēdz sadarbības, pirkuma, uzņēmuma, piegādes, sadarbības, nomas un citus līgumus 

Pārvaldes darba nodrošināšanai; 

14.13. veic citus pienākumus, kas noteikti amata aprakstā; 

14.14. apstiprina norakstīšanas aktus par ilgtermiņa aktīvu (izņemot nekustamo īpašumu), kuru 

atlikusī vērtība ir līdz 1500 euro (izņemot bibliotēku krājumus) norakstīšanu 

(17.12.2015.red.); 

14.15. iesniedz prasības tiesā un sūdzības administratīvajās iestādēs (17.12.2015.red.); 

14.16. pilnvaro darbiniekus pārstāvībai iestādēs un tiesā (17.12.2015.red.). 

15. Pārvaldes direktora vietnieka pienākumus nosaka pārvaldes direktors. 



16. Pārvaldei ir šādas struktūrvienības (struktūra pielikumā): 

16.1.Administratīvā nodaļa. 

16.2.Galvenā bibliotēka: 

16.2.1. Lasītāju apkalpošanas nodaļa, 

16.2.2. Bērnu literatūras nodaļa, 

16.2.3. Bibliotēku sadarbības un kataloģizācijas nodaļa. (07.01.2010.red.) 

16.3.Jēkabpils tautas nams; 

16.4.Krustpils kultūras nams; 

16.5.Pilsētas bibliotēka: 

16.5.1. Lasītāju apkalpošanas nodaļa, 

16.5.2. Bērnu literatūras nodaļa, 

16.5.3. Komplektēšanas un apstrādes nodaļa, 

16.5.4. (svītrots) (07.01.2010.red.); 

16.6. Svītrots (07.01.2010.red.); (14.04.2011.red.). 

17. Administratīvās nodaļas vadītājs ir Pārvaldes direktora vietnieks. 

18. Pārvaldes struktūrvienību darbību nosaka Pārvaldes direktora apstiprināti reglamenti. 

Bibliotēku nolikumus apstiprina Jēkabpils pilsētas dome. 

19. Pārvaldē darbojas konsultatīvā padome, kas sastāv no struktūrvienību vadītājiem. 

Konsultatīvo padomi vada pārvaldes direktors. Konsultatīvā padome sniedz atzinumu par 

pārvaldes darba gada plānu un pārvaldes budžeta finansējumu. Konsultatīvās padomes 

atzinumiem ir konsultatīvs raksturs. Pēc pārvaldes direktora ierosinājuma Konsultatīvajā 

padomē var izskatīt jebkuru citu jautājumu. 

 

IV. Pārvaldes tiesiskuma nodrošināšana un pārskati par Pārvaldes darbību 

20. Pārvaldes darbības tiesiskumu nodrošina Pārvaldes direktors. 

21. Pārvaldes izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Jēkabpils pilsētas 

domē. Jēkabpils pilsētas domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 

22. Svītrots (15.01.2015.). 

23. Pārvalde kārto patstāvīgi lietvedību atbilstoši normatīvo aktu prasībām (11.12.2014.red.). 

24. Pārvaldes grāmatvedības kārtošanu nodrošina Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādes 

„Jēkabpils pilsētas pašvaldība” Grāmatvedības nodaļa veicot centralizētu grāmatvedības 

uzskaiti visām Jēkabpils pilsētas pašvaldības izveidotajām iestādēm. (11.12.2014.red.) 

 

 

 

 

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)       L.Salcevičs 



Pielikums 

Kultūras pārvaldes nolikumam 

KULTŪRAS PĀRVALDES STRUKTŪRA (14.04.2011.red.) 



 

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 

JĒKABPILS PILSĒTAS DOME 
Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV - 5201 ♦ tālrunis 65236777 ♦ Fakss 65207304 ♦ e-pasts vpa@jekabpils.lv 

LĒMUMS 
Jēkabpilī  

 

2009.gada 26.novembrī (protokols Nr.27, 4.§)                 Nr.523 

 

Par Kultūras pārvaldes izveidošanu 

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 1.daļas 1.punktu, 15.panta 1.daļas 

5.punktu, 21.panta 1.daļas 8.punktu, 21.panta 1.daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 

41.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma "Valsts pārvaldes iekārtas likums" 15.panta 3.daļas 

2.punktu, 16.panta otro daļu, 28.pantu, 30.panta 2.daļu, 73.panta 1.daļas 1.punktu, likuma 

"Bibliotēku likums" 6.panta 3.daļu, 7.panta otro daļu, Kultūras institūciju likuma 2.panta pirmo 

daļu un otro daļu, 13.pantu, 20.pantu, ņemot vērā 19.11.2009. Finanšu komitejas lēmumu 

(protokols Nr.25, 3.§),  

Jēkabpils pilsētas dome nolemj: 

1. Izveidot iestādi „Kultūras pārvalde” veicot šādu Jēkabpils pilsētas iestāžu reorganizāciju tas 

apvienojot: 

1.1.  Jēkabpils galvenā bibliotēka; 

1.2.  Jēkabpils pilsētas bibliotēkas; 

1.3.  Jēkabpils tautas nams; 

1.4.  Krustpils kultūras nams. 

2. Lēmuma 1. punktā minēto iestāžu manta, saistības pāriet Kultūras pārvaldei. 

 

3. Veikt Jēkabpils galvenās bibliotēkas apstiprinātajā štatu sarakstā šādus grozījumus: 

 likvidēt šādas amata vietas: 

3.1.1.  remontstrādnieks-elektriķis (0,5 amata vienība) klasifikatora kods 7129 06/7241 01, 

ar amatalgu 180,- LVL.; 

3.1.2.  lietvedis –arhivārs (1 amata vienība) klasifikatora kods 4115 07/4141 04, ar amatalgu 

208,- LVL; 

3.1.3.  kasieris (0,25 amata vienība) klasifikatora kods 4121 02, ar amatalgu 180,- LVL; 

3.1.4.  automobiļa vadītājs (0,5 amata vienība) klasifikatora kods 8322 06, ar amatalgu 182,- 

LVL; 

3.2. amata vienību “galvenais grāmatvedis (1 amata vienība) klasifikatora kods 2411 01, ar 

amatalgu 266,- LVL” izteikt šādā redakcijā: “Kultūras pārvaldes Administratīvās nodaļas 

galvenais grāmatvedis (1 amata vienība) klasifikatora kods 2411 01, ar amatalgu 450,- 

LVL”; 

3.3. amata vienību “datoradministrators (0,5 amata vienība) klasifikatora kods 3121 12, ar 

amatalgu 266,- LVL” izteikt šādā redakcijā: “Kultūras pārvaldes Administratīvās nodaļas 

datortīkla administrators (viena amata vienība) klasifikatora kods 3121 12, ar amatalgu 

260,- LVL”; 



3.4. amata vienību “apkopēja (viena vienība) klasifikatora kods 9132 02, ar amatalgu 180,- 

LVL” izteikt šādā redakcijā “Kultūras pārvaldes Administratīvās nodaļas apkopējs (viena 

vienība) klasifikatora kods 9132 02, ar amatalgu 180,- LVL”; 

3.5. amata vienību „Jēkabpils galvenās bibliotēkas direktors (1 amata vienība) klasifikatora 

kods 1319 01, ar amatalgu 466,- LVL” izteikt šādā redakcijā: „Kultūras pārvaldes 

Galvenās bibliotēkas vadītājs (1 amata vienība) klasifikatora kods 1319 13, ar amatalgu 

466,- LVL”. 

 

4. Veikt Jēkabpils pilsētas bibliotēkas apstiprinātajā štatu sarakstā šādus grozījumus: 

4.1. likvidēt šādas amata vienības: 

4.1.1.  Datorspeciālists(0,5 amata vienība) klasifikatora kods 3121 12, ar amatalgu 188,- 

LVL. 

4.1.2.  remontstrādnieks (0,25 amata vienība) klasifikatora kods 9313 02, ar amatalgu 180,- 

LVL; 

4.1.3.  kultūras tūrisma organizators ( 0,5 amata vienība) klasifikatora kods 3478 05, ar 

amatalgu 214,- LVL; 

4.1.4.  Bērnu bibliotēkā apkopēja (viena amata vienība) klasifikatora kods 9132 02, ar 

amatalgu 180,- LVL; 

4.2. amata vienību “galvenais grāmatvedis (viena amata vienība) klasifikatora kods 2411 01, 

ar amatalgu 266,- LVL” izteikt šādā redakcijā: “Kultūras pārvaldes Administratīvās 

nodaļas grāmatvedis (viena amata vienība) klasifikatora kods 3433 01, ar amatalgu 370,- 

LVL”; 

4.3. amata vienību “apkopēja (viena amata vienība) klasifikatora kods 9132 02, ar amatalgu 

180,- LVL” izteikt šādā redakcijā: “Kultūras pārvaldes Administratīvās nodaļas apkopējs 

(viena amata vienība) klasifikatora kods 9132 02, ar amatalgu 180,- LVL”; 

4.4. amata vienību „Jēkabpils pilsētas bibliotēkas direktore (1 amata vienība) klasifikatora 

kods 1319 01, ar amatalgu 466,- LVL” izteikt šādā redakcijā: „Kultūras pārvaldes 

Pilsētas bibliotēkas vadītājs (1 amata vienība) klasifikatora kods 1319 13, ar amatalgu 

466,- LVL”. 

 

5. Veikt Jēkabpils tautas nama apstiprinātajā štatu sarakstā šādus grozījumus: 

5.1. likvidēt šādas amata vienības: 

5.1.1.  galvenā grāmatvede (1 amata vienība) klasifikatora kods 2411, ar amatalgu 266,- 

LVL; 

5.1.2.  sētnieks (1 amata vienība) klasifikatora kods 3162, ar amatalgu 180,- LVL; 

5.1.3.  elektriķis (0,5 amata vienība) klasifikatora kods 3113, ar amatalgu 180,- LVL; 

5.1.4.  mikroautobusa vadītājs (1 amata vienība) klasifikatora kods 8322, ar amatalgu 180,- 

LVL; 

5.1.5.  apkopēja (viena amata vienība) klasifikatora kods 1609, ar amatalgu 180,- LVL; 

5.1.6.  tērpzine (0,5 amata vienība) klasifikatora kods 3470, ar amatalgu 180,- LVL” 

5.2. amata vienību “apkopēja (2 amata vienības) klasifikatora kods 1609, ar amatalgu 180,- 

LVL” izteikt jaunā redakcijā “Kultūras pārvaldes Administratīvās nodaļas apkopējs (2 

amata vienības) klasifikatora kods 9132 02, ar amatalgu 180,- LVL”; 

5.3. amata vienību “gaismotājs (0,5 amata vienība) klasifikatora kods 3113, ar amatalgu 

180,- LVL” izteikt šādā redakcijā: „Kultūras pārvaldes Administratīvās nodaļas 

apgaismes elektriķis (0,5 amata vienība) klasifikatora kods 7241 01, ar amatalgu 180,- 

LVL”; 

5.4. amata vienību „tērpzine (0,5 amata vienība) klasifikatora kods 3470, ar amatalgu 180,- 

LVL” izteikt šādā redakcijā: „Kultūras pārvaldes Administratīvās nodaļas mantzinis (0,5 

amata vienība) klasifikatora kods 4131 02, ar amatalgu 180,- LVL”; 

5.5. amata vienību „saimniecības vadītājs (1 amata vienība) klasifikatora kods 3416, ar 

amatalgu 188,- LVL” izteikt šādā redakcijā: „Kultūras pārvaldes Administratīvās nodaļas 



saimniecības pārzinis (1 amata vienība) klasifikatora kods 5121 20, ar amatalgu 180,- 

LVL”; 

 5.6. amata vienību „direktora vietnieks (1 amata vienība) klasifikatora kods 1121, ar 

amatalgu 362,- LVL” izteikt šādā redakcijā: „Kultūras pārvaldes Administratīvās nodaļas 

projektu vadītājs (1 amata vienība) klasifikatora kods 2414 03, ar amatalgu 362,- LVL”; 

5.7. amata vienību „Mākslinieks noformētājs (1 amata vienība) klasifikatora kods 3470, ar 

amatalgu 188,- LVL” izteikt šādā redakcijā: „Kultūras pārvaldes Tautas nama 

noformēšanas mākslinieks(1 amata vienība) klasifikatora kods 3471 11, ar amatalgu 

188,- LVL” 

5.8. amata vienību „Tautas nama direktors (1 amata vienība) klasifikatora kods 1130 09, ar 

amatalgu 518,- LVL” izteikt šādā redakcijā: „Kultūras pārvaldes Tautas nama vadītājs (1 

amata vienība) klasifikatora kods 1319 13, ar amatalgu 520,- LVL”. 

 

6. Veikt Krustpils kultūras nama apstiprinātajā štatu sarakstā šādus grozījumus: 

6.1. likvidēt šādas amata vienības: 

6.1.1.  galvenā grāmatvede (1 amata vienība) klasifikatora kods 2411 01, ar amatalgu 266,- 

LVL; 

6.1.2. reklāmas un marketinga speciālists (1 amata vienība) klasifikatora kods 2411 01, ar 

amatalgu 234,- LVL; 

6.1.3. elektriķis (1 amata vienība) klasifikatora kods 7241 01, ar amatalgu 180,- LVL; 

6.1.4. automobiļa vadītājs (1 amata vienība) klasifikatora kods 2419 09, ar amatalgu 180,- LVL; 

6.1.5. sētnieks (1 amata vienība) klasifikatora kods 9162 01, ar amatalgu 180,- LVL; 

6.1.6. elektriķis (sezonas, Krustpils saliņā) (1 amata vienība) klasifikatora kods 7241 01, ar 

amatalgu 180,- LVL; 

6.1.7. skaņu operators (0,5 amata vienība) klasifikatora kods 3131 11, ar amatalgu 180,- LVL; 

6.1.8. mantzinis (0,5 amata vienība) klasifikatora kods 4131 02, ar amatalgu 180,- LVL; 

6.2. amata vienību “apkopēja (2 amata vienības) klasifikatora kods 9132 02, ar amatalgu 

180,- LVL” izteikt jaunā redakcijā “Kultūras pārvaldes Administratīvās nodaļas apkopējs 

(2 amata vienības) klasifikatora kods 9132 02, ar amatalgu 180,- LVL”; 

6.3. amata vienību “kurinātājs (sezonas) (4 amata vienības) klasifikatora kods 8162 07, ar 

amatalgu 180,- LVL” izteikt šādā redakcijā: “Kultūras pārvaldes Administratīvās nodaļas 

kurinātājs (sezonas) (4 amata vienības) klasifikatora kods 8162 07, ar amatalgu 180,- 

LVL”; 

6.4. amata vienību „saimniecības pārzinis (1 amata vienība) klasifikatora kods 5121 20, ar 

amatalgu 188,- LVL” izteikt šādā redakcijā: „Kultūras pārvaldes Administratīvās nodaļas 

saimniecības pārzinis (1 amata vienība) klasifikatora kods 5121 20, ar amatalgu 180,- 

LVL”; 

6.5. amata vienību „mantzine (0,5 amata vienība) klasifikatora kods 4131 02, ar amatalgu 

180,- LVL” izteikt šādā redakcijā: „Kultūras pārvaldes Administratīvās nodaļas 

mantzinis (0,5 amata vienība) klasifikatora kods 4131 02, ar amatalgu 180,- LVL”; 

6.6. amata vienību „direktores vietnieks (1 amata vienība) klasifikatora kods 1319 13, ar 

amatalgu 362,- LVL” izteikt šādā redakcijā: „Kultūras pārvaldes Administratīvās nodaļas 

brīvdabas pasākumu organizators (1 amata vienība) klasifikatora kods 3477 02, ar 

amatalgu 362,- LVL”; 

6.7. amata vienību „Kultūras nama direktors (1 amata vienība) klasifikatora kods 1130 09, ar 

amatalgu 518,- LVL” izteikt šādā redakcijā: „Kultūras pārvaldes Kultūras nama vadītājs 

(1 amata vienība) klasifikatora kods 1319 13, ar amatalgu 520,- LVL”. 

 

7.  Apstiprināt Kultūras pārvaldes amatu un algu sarakstu (pielikumā).  

8. Apstiprināt Kultūras pārvaldes nolikumu (pielikumā). 

9.  Lēmuma 1. punktā minēto iestāžu vadītājiem un Kancelejai līdz 30.11.2009. veikt visas 

nepieciešamas darbības saskaņā ar Darba likumu, lai nodrošinātu šī lēmuma izpildi. 



10.  Atzīt par spēku zaudējušu 05.03.2009. Jēkabpils pilsētas domes lēmumu Nr.88 Par 

Jēkabpils tautas nama nolikumu. 

11.  Atzīt par spēku zaudējušu 14.05.2009. Jēkabpils pilsētas domes lēmumu Nr.197 Par 

Krustpils kultūras nama nolikuma apstiprināšanu. 

12.  Atzīt par spēku zaudējušu 20.09.2007. Jēkabpils pilsētas domes lēmumu Nr.431 Par 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas darba samaksas nolikuma apstiprināšanu. 

13.  Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2010., izņemot lēmuma 9.punktu. 

14. Lēmuma 1.punktā minēto iestāžu vadītājiem nodrošināt reorganizēto iestāžu darbības 

izbeigšanu, nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu attiecīgajām 

institūcijām, mantas un saistību nodošanu u.c. atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

15.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram. 

 

Pielikumā:  

1. Kultūras pārvaldes amatu un algu saraksts. 

2. Kultūras pārvaldes nolikums. 

 

Sēdes vadītājs 

Domes priekšsēdētājs                     L.Salcevičs 

 
Dumbrovska 65207306 



 
JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 

JĒKABPILS PILSĒTAS DOME 
Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV - 5201 ♦ tālrunis 65236777 ♦ Fakss 65207304 ♦ e-pasts vpa@jekabpils.lv 

LĒMUMS 
Jēkabpilī  

 

2010.gada 07.janvārī (protokols Nr.1, 16.§)       Nr.15 
 

Par grozījumiem 26.11.2009. lēmumā Nr.523  

„Par Kultūras pārvaldes izveidošanu” 
 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 8.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

Jēkabpils pilsētas dome nolemj: 

1. Izdarīt grozījumus Jēkabpils pilsētas domes 2009.gada 26.novembra lēmumā Nr.523 

(protokols Nr.27, 4.§): 

1.1. Aizstāt visā lēmumā tekstā, tai skaitā pielikumos vārdus „Pilsētas bibliotēka” ar vārdiem 

„Jēkabpils pilsētas bibliotēka” attiecīgajos locījumos. 

1.2. Aizstāt visā lēmumā tekstā, tai skaitā pielikumos vārdus „Galvenā bibliotēka” ar vārdiem 

„Jēkabpils galvenā bibliotēka” attiecīgajos locījumos. 

1.3. Aizstāt visā lēmumā tekstā, tai skaitā pielikumos vārdus „Kultūras nams” ar vārdiem 

„Krustpils kultūras nams” attiecīgajos locījumos. 

1.4. Aizstāt visā lēmumā tekstā, tai skaitā pielikumos vārdus „Tautas nams” ar vārdiem 

„Jēkabpils tautas nams” attiecīgajos locījumos. 

1.5. Pielikumā Nr.1 sadaļā Jēkabpils pilsētas galvenā bibliotēka aizstāt vārdus ”Komplektēšanas 

un apstrādes nodaļas vadītājs” ar vārdiem ”Bibliotēku sadarbības un kataloģizācijas 

nodaļas vadītājs”. 

1.6. Pielikumā Nr.1 „Kultūras pārvaldes amatu un algu saraksts” sadaļā Jēkabpils pilsētas 

galvenā bibliotēka papildināt ar 9. ierakstu: „9. Vecākais bibliotekārs 1 amata vienība, 

klasifikatora kods 2432 04 ar amatalgu 298,- LVL. Finansēts no pašu ieņēmumiem”. 

1.7. Pielikumā Nr.2.”Kultūras pārvaldes nolikums” 16.2.3. punktu izteikt jaunā 

redakcijā:”16.2.3. Bibliotēku sadarbības un kataloģizācijas nodaļa”. 

1.8. Pielikumā Nr.2.”Kultūras pārvaldes nolikums” svītrot 16.5.4.punktu. 

1.9.Pielikumā Nr.2.”Kultūras pārvaldes nolikums” papildināt ar 16.6.punktu:”16.6. Jēkabpils 

Tūrisma informācijas centrs”. 

1.10. Pielikumā Nr.2.”Kultūras pārvaldes nolikums” pielikumu apstiprināt jaunā redakcijā 

(pielikums Nr.1). 

2.  Lēmumu piemērot ar 01.01.2010. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi Kultūras pārvaldes direktore. 

 

Pielikumā: 1. Kultūras pārvaldes struktūra. 
 

Sēdes vadītājs 

Domes priekšsēdētājs     (paraksts)               L.Salcevičs 
 

Gogulis 65207303 



 
JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 

JĒKABPILS PILSĒTAS DOME 
Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV - 5201 ♦ tālrunis 65236777 ♦ Fakss 65207304 ♦ e-pasts vpa@jekabpils.lv 

LĒMUMS 
Jēkabpilī 

 

2010.gada 18.februārī (protokols Nr.4, 23.§)       Nr.103 

 

Par grozījumiem 26.11.2009. lēmumā Nr.523  

„Par Kultūras pārvaldes izveidošanu” 
 

 

Organizējot Kultūras pārvaldes darbu konstatēts, ka lietderīgāk amata vietu  

Administratīvajā nodaļā  ar ierakstu Nr.9 apgaismes elektriķis  (0,5 amata vienība ar amata algu 

180,- LVL, pievienot pie Jēkabpils Tautas nama un mainīt skaņu operatora (ieraksts Nr.6) amatu 

no 0,5 uz 1 amata vienību ar amata algu 180,- LVL, amata aprakstā iekļaujot apgaismes elektriķa 

un skaņas operatora veicamos pienākumus. 

Izveidot 0,5 amata vienību apgaismes elektriķis (amata alga 180,- LVL, pie Krustpils 

kultūras nama, un mainīt skaņu operatora (ieraksts Nr.6) amatu no 0,5 uz 1 amata vienību ar 

amata algu 180,- LVL, amata aprakstā iekļaujot apgaismes elektriķa un skaņas operatora) 

veicamos pienākumus. 

Amata vietu Administratīvajā nodaļā ar 14.ierakstu mantzinis (1 amata vienība ar amata 

algu 180,- LVL), pievienot mantzinis 0,5 amata vienību pie Jēkabpils Tautas nama un mantzinis 

0,5 amata vienību pie Krustpils kultūras nama. Izveidot 0,5 amata vienību mantzinis ar amata 

algu 180,- LVL pie Jēkabpils Tautas nama, amata aprakstā iekļaujot papildus pienākumus, kas 

saistīti ar amatierkolektīvu darbību un izbraukumiem, un mainīt Jēkabpils Tautas nama mantziņa 

amatu no 0,5 uz 1 amata vienību ar amata algu 180,- LVL. 

Sakarā ar nepieciešamību kā darba devējam organizēt darba aizsardzības sistēmu 

Kultūras pārvaldes Administratīvajās nodaļā un 5 struktūrvienībās, mainīt Krustpils kultūras 

nama mākslinieciskā vadītāja (ieraksts Nr.2) amatu uz Krustpils kultūras nama vecākais 

mākslinieciskais vadītājs 1 amata vienība ar amata algu 356,- LVL, amata aprakstā papildus 

iekļaujot darba aizsardzības speciālista veicamos pienākumus. 

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 04.02.2010. Budžeta komisijas lēmumu (protokols Nr.7, 6.§),  

 

Jēkabpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Izdarīt grozījumus ar Jēkabpils pilsētas domes 2009.gada 26.novembra lēmumu Nr.523 

(protokols Nr.27, 4.§) apstiprinātajā 1.pielikumā „Kultūras pārvaldes amatu un algu 

saraksts”: 

1.1. sadaļā Administratīvā nodaļa likvidēt amata vietu un izslēgt no saraksta 9.ierakstu „Kultūras 

pārvaldes Administratīvās nodaļas apgaismes elektriķis (0,5 amata vienība) klasifikatora 

kods 7241 01, ar amatalgu 180,- LVL”. 

1.2. sadaļā Administratīvā nodaļa likvidēt amata vietu un izslēgt no saraksta 14.ierakstu 

„Kultūras pārvaldes Administratīvās nodaļas mantzinis (1,0 amata vienība) klasifikatora 



kods 4131 02, ar amatalgu 180,- LVL”. 

1.3. sadaļā Krustpils kultūras nams likvidēt amata vietu un izslēgt no saraksta 2.ierakstu 

„Krustpils kultūras nama mākslinieciskais vadītājs (1 amata vienība) klasifikatora kods 

2452 10, ar amatalgu 266,- LVL”. 

1.4. sadaļā Jēkabpils Tautas nams izveidot amata vietu un papildināt ar 6.ierakstu: „6. Skaņas 

operators 1 amata vienība, klasifikatora kods 3131 11, ar amatalgu 180,- LVL”. 

1.5. sadaļā Krustpils kultūras nams izveidot amata vietu un papildināt ar 6.ierakstu: „6. Skaņas 

operators 1 amata vienība, klasifikatora kods 3131 11, ar amatalgu 180,- LVL. Finansēts 

no pašu ieņēmumiem”. 

1.6. sadaļā Jēkabpils Tautas nams izveidot amata vietu un papildināt ar 7.ierakstu: „7. Mantzinis 

1 amata vienība, klasifikatora kods 4131 02, ar amatalgu 180,- LVL. 0,5 amata vienība 

finansēts no pašu ieņēmumiem un 0,5 vienība no budžeta līdzekļiem”. 

1.7. sadaļā Krustpils kultūras nams izveidot amata vietu un papildināt ar 7.ierakstu: „7. 

Mantzinis 0,5 amata vienība, klasifikatora kods 4131 02, ar amatalgu 180,- LVL”. 

1.8. sadaļā Krustpils kultūras nams izveidot amata vietu un papildināt ar 2.ierakstu: „2. Vecākais 

mākslinieciskais vadītājs (1 amata vienība) klasifikatora kods 2452 10, ar amatalgu 356,- 

LVL”. 

2. Apstiprināt pielikumu Nr.1 „Kultūras pārvaldes amatu un algu saraksts” (pielikumā) jaunā 

redakcijā, saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 07.01.2010. lēmumā Nr.15 (protokols 

Nr.1, 16.§) un šajā lēmumā izdarītajiem grozījumiem. 

3. Lēmumu piemērot ar 01.02.2010. 

4. Kontrole par lēmuma izpildi Kultūras pārvaldes direktorei. 

 

Pielikumā:  

1. Kultūras pārvaldes amatu un algu saraksts uz 2 lapām. 

 
 

 

Sēdes vadītājs 

Domes priekšsēdētājs    (paraksts)         L.Salcevičs 
 

 

 

Upeniece 20371530 



 
JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 

JĒKABPILS PILSĒTAS DOME 
Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV - 5201 ♦ tālrunis 65236777 ♦ Fakss 65207304 ♦ e-pasts vpa@jekabpils.lv 

LĒMUMS 
Jēkabpilī  

 

2010.gada 27.maijā (protokols Nr.11, 4.§)                 Nr. 256 

 

 

Par grozījumiem 26.11.2009. lēmumā Nr.523  

„Par Kultūras pārvaldes izveidošanu” 

 
 

Sakarā ar to, ka 2010.gada 1.aprīlī Kultūras pārvalde ar SIA “Ciemupe” noslēgusi līgumu 

par telpu nomu Kultūras pārvaldes biroja iekārtošanai, papildināt Kultūras pārvaldes amatu un 

algu sarakstā Administratīvās nodaļas sadaļu ar 0,2 amata vienību - apkopējs, klasifikatora kods 

9132 02, amatalga 180,- LVL, finansējumu paredzot no Kultūras pārvaldes algu fonda 

ekonomijas līdzekļiem, ņemot vērā, ka līdz 2010.gada 31.decembrim papildus nepieciešami 

313,- LVL. 

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 04.02.2010. Budžeta komisijas lēmumu (protokols Nr.7, 6.§), 

20.05.2010. Finanšu komitejas lēmumu (protokols Nr.10, 1.§),  

 

Jēkabpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Izdarīt grozījumus ar Jēkabpils pilsētas domes 2009.gada 26.novembra lēmumu Nr.523 

(protokols Nr.27, 4.§) apstiprinātajā 1.pielikumā „Kultūras pārvaldes amatu un algu saraksts”: 

1.1. sadaļā Administratīvā nodaļa papildināt 9.ierakstu: “9. Apkopējs 6,2 amata vienības, 

klasifikatora kods 9132 02, ar amatalgu 180,- LVL”. 

2. Lēmumu piemērot ar 01.05.2010. 

3. Kontrole par lēmuma izpildi Kultūras pārvaldes direktorei. 

 
 

 

Sēdes vadītājs 

Domes priekšsēdētāja vietnieks    (paraksts)        J.Raščevskis 
 

 

 

Upeniece 20371530 

 
 



 
JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 

JĒKABPILS PILSĒTAS DOME 
Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV - 5201 ♦ tālrunis 65236777 ♦ Fakss 65207304 ♦ e-pasts vpa@jekabpils.lv 

LĒMUMS 
 Jēkabpilī 

 

2010.gada 22.jūlijā (protokols Nr.15, 11.§)       Nr.361 

 

Par grozījumiem Kultūras pārvaldes nolikumā 

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 8.punktu, Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.515”Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas 

maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu,ņemot vērā 

15.07.2010. Finanšu komitejas lēmumu (protokols Nr.14, 11.§),  

 

Jēkabpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Izdarīt grozījumus Kultūras pārvaldes nolikumā: 

1.1. Izteikt 10.14.apakšpunktu jaunā redakcijā: „10.14. Apsaimniekot Pārvaldes 

uzdevumu izpildei nepieciešamos nekustamos īpašumus, tai skaitā Rīgas ielā 210/212, 

Jēkabpils, Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils, Vecpilsētas laukums 3c, Jēkabpils, Pasta iela 

39, Jēkabpils, Krustpils saliņa, Jēkabpils.”  

1.2. Papildināt nolikumu ar 11.6.apakšpunktu: „11.6. Slēgt nomas līgumus par 

Pārvaldes apsaimniekošanā nodotajiem nekustamajiem īpašumiem kultūras, sporta, 

atpūtas un izklaides pasākumu organizēšanai. Piesaistīt trešās personas nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanas nodrošināšanai.” 

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram. 

 

 

Sēdes vadītājs 

Domes priekšsēdētājs     (paraksts)               L.Salcevičs 

 
Gogulis 65207303 



 
JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 

JĒKABPILS PILSĒTAS DOME 

Reģ.Nr.90000024205 

Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV – 5201 

tālrunis 65236777, Fakss 65207304, e-pasts vpa@jekabpils.lv 

LĒMUMS 

 Jēkabpilī 

 

14.04.2011. (protokols Nr.10., 6 .§)   Nr. 154 

 

Par grozījumiem Kultūras pārvaldes nolikumā 

 

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 

07.04.2011. lēmumu (protokols Nr. 7., 4.§) 

 

Jēkabpils pilsētas dome nolemj: 

 

3. Izdarīt grozījumus Kultūras pārvaldes nolikumā (2009.gada 26.novembra domes 

lēmums Nr.27): 

3.1. Svītrot nolikuma 9.10.punktu. 

3.2. Svītrot nolikuma 16.6.punktu. 

3.3. Apstiprināt Kultūras pārvaldes struktūru jaunā redakcijā (struktūra 

pielikumā). 

4. Kultūras pārvaldei nodot Tūrisma informācijas centra uzdevumu veikšanai 

nepieciešamos pamatlīdzekļus un inventāru iestādei „Jēkabpils pilsētas pašvaldība”. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram. 

 

 

Sēdes vadītājs  

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) L.Salcevičs 

 
Gogulis 65207303



 

 
JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 

JĒKABPILS PILSĒTAS DOME 

Reģistrācijas Nr.90000024205 

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201 

Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv 

LĒMUMS 

Jēkabpilī 

 

11.12.2014. (protokols Nr.27, 10.§)  Nr.422 

 

Par grozījumiem nolikumā „Kultūras pārvaldes nolikums” 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 04.12.2014. lēmumu (protokols Nr.25, 

9.§), 

 

Jēkabpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Izdarīt ar 2009.gada 26.novembra Jēkabpils pilsētas domes lēmumu Nr. 523 „Par 

Kultūras pārvaldes izveidošanu” apstiprinātajā nolikumā „Kultūras pārvaldes nolikums”, šādus 

grozījumus: 

1.1. aizstāt nolikuma 5.punktā vārdus un skaitli: „Brīvības ielā 120” ar vārdiem, skaitli 

un burtu: „Rīgas ielā 210A”; 

1.2. svītrot nolikumā 23.punktā vārdus „un grāmatvedību”; 

1.3. papildināt nolikumu ar 24.punktu šādā redakcijā: 

„24. Pārvaldes grāmatvedības kārtošanu nodrošina Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādes 

„Jēkabpils pilsētas pašvaldība” Grāmatvedības nodaļa veicot centralizētu grāmatvedības uzskaiti 

visām Jēkabpils pilsētas pašvaldības izveidotajām iestādēm.” 

2. Lēmuma 1.punkts stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

Sēdes vadītājs 

Domes priekšsēdētāja vietnieks 

sociālos jautājumos (personiskais paraksts) J.Raščevskis 
 

 

Gluha 65207310 

 
 

 

 

 



 

 
JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 

JĒKABPILS PILSĒTAS DOME 

Reģistrācijas Nr.90000024205 

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201 

Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv 

LĒMUMS 

Jēkabpilī 

 

15.01.2015. (protokols Nr.1, 8.§)  Nr.7 

 

Par grozījumiem nolikumā „Kultūras pārvaldes nolikums” 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu,  

 

Jēkabpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Izdarīt ar 2009.gada 26.novembra Jēkabpils pilsētas domes lēmumu Nr. 523 „Par 

Kultūras pārvaldes izveidošanu” apstiprinātajā nolikumā „Kultūras pārvaldes nolikums”, šādus 

grozījumus: 

1.1. izteikt nolikuma nosaukumu šādā redakcijā: 

„Jēkabpils Kultūras pārvaldes nolikums”; 

1.2. papildināt nolikuma 1.punktu pirms vārdiem „Kultūras pārvalde” ar vārdu 

„Jēkabpils”; 

1.3. nolikuma 8.punktā vārdus „Nemateriālā mantojuma valsts mākslas aģentūru” ar 

vārdiem „Latvijas Nacionālo kultūras centru”; 

1.4. izteikt nolikuma 9.7.punktu šādā redakcijā: 

„9.7. Sadarboties ar kompetentām institūcijām valsts un starptautiskas nozīmes 

kultūrvēsturiskā nemateriālā mantojuma un kultūras infrastruktūras saglabāšanā uzturēšanā un 

attīstīšanā.” 

1.5. izteikt nolikuma 10.14.punktu šādā redakcijā: 

„10.14.  Apsaimniekot Pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamos nekustamos īpašumus, 

tai skaitā Rīgas ielā 212, Jēkabpils, Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils, Pasta iela 39, Jēkabpils, 

Krustpils saliņa, Jēkabpils”. 

1.6. svītrot 22.punktu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

Sēdes vadītājs 

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) L.Salcevičs 
 

 

Gluha 65207310 

 
 



 

 
JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA 

JĒKABPILS PILSĒTAS DOME 

Reģistrācijas Nr.90000024205 

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV – 5201 

Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts vpa@jekabpils.lv 

LĒMUMS 

Jēkabpilī 

 

17.12.2015. (protokols Nr.32, 28.§)  Nr.423 

 

Par grozījumiem Kultūras pārvaldes nolikumā 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu, 28.pantu, 73.panta 

pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 10.12.2015. lēmumu (protokols Nr.26, 

27.§), 

 

Jēkabpils pilsētas dome nolemj: 

 

1. Izdarīt ar 2009.gada 26.novembra Jēkabpils pilsētas domes lēmumu Nr.523 „Par 

Kultūras pārvaldes izveidošanu” apstiprinātajā  Kultūras pārvaldes nolikumā šādus grozījumus: 

1.1. papildināt nolikumu ar 14.14.-14.16.apakšpunktiem šādā redakcijā: 

“14.14. apstiprina norakstīšanas aktus par ilgtermiņa aktīvu (izņemot nekustamo īpašumu), 

kuru atlikusī vērtība ir līdz 1500 euro (izņemot bibliotēku krājumus) norakstīšanu; 

14.15. iesniedz prasības tiesā un sūdzības administratīvajās iestādēs; 

14.16. pilnvaro darbiniekus pārstāvībai iestādēs un tiesā.” 

1.2.  papildināt nolikumu ar 10.26.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“10.26. pārstāv Pārvaldi valsts, pašvaldību iestādēs, sabiedriskajās organizācijās, tiesā.” 

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram. 

 

  

Sēdes vadītājs 

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) L.Salcevičs 
 

 

Vaidere 65207413 

 
 

 

 

 

 

 


