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JĒKABPILS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Rubenes pagastā 

      

2010.gada 11.novembrī          Nr.14 

 

Sēde norises vieta: Rubenes pagasts, Jēkabpils novads  

Sēde sasaukta plkst. 11:30 

Sēdi atklāj plkst.12:35 

 

Sēdi vada –  Edvīns Meņķis 

Protokolē –  Austra Boluža 

         

Piedalās – Domes deputāti: Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, 

Māris Urbāns 

 

Nepiedalās - Ināra Blumberga, Ilgvars Prodišķis, Anda Svarāne, Gints Audzītis - attaisnojošu 

iemeslu dēļ. 

 

Sēdē piedalās citas personas – izpilddirektors J.Subatiņš, administrācijas darbinieki 

I.Tumanova, Dz.Nartiša, I.Jātniece, R.Mazulāne 
 

Darba kārtība: 

1 Par Jēkabpils novada pašvaldības investīciju projekta „Cieto sadzīves atkritumu 

izgāztuves „Banderi” rekultivācija Jēkabpils novada Dignājas pagastā” ar Eiropas 

Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu projekta iesnieguma iesniegšanu 

2 Par Jēkabpils novada pašvaldības investīciju projekta „Kalna pagasta atkritumu 

izgāztuves „Starenieki” rekultivācija” ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 

līdzfinansējumu projekta iesnieguma iesniegšanu 

3 Par Jēkabpils novada pašvaldības investīciju projekta „Rubenes pagasta atkritumu 

izgāztuves „Siliņi” rekultivācija” ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 

līdzfinansējumu projekta iesnieguma iesniegšanu 

 
 

1. § 

Par Jēkabpils novada pašvaldības investīciju projekta „Cieto sadzīves atkritumu 

izgāztuves „Banderi” rekultivācija Jēkabpils novada Dignājas pagastā” ar Eiropas 

Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu projekta iesnieguma iesniegšanu 

__________________________________________________________ 

A.Raginska 

 

 Pamatojoties uz LR Ministru kabineta spēkā ar 05.07.2006.gada noteikumiem Nr.474 

„Atkritumu poligonu ierīkošana, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas 

un rekultivācijas noteikumi” un LR Ministru kabineta 30.06.2008. noteikumi Nr. 490 

„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1. 

apakšaktivitāti  „Normatīvo aktu  prasībām  neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” 

 

 Atklāti balsojot: PAR 11 balsis (Uldis Auzāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris 
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Urbāns); PRET- nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

 Apstiprināt un iesniegt Latvijas Republikas Vides ministrijā konkursam, sagatavoto 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas 2007.–2013.gadam „Infrastruktūra un 

pakalpojumi”, papildinājumi 3.5. prioritātes „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas 

enerģētikas veicināšanai”, 3.5.1. pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra”,3.5.1.2.aktivitāte 

„Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”, 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes 

„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija” projekta iesniegumu Jēkabpils 

novada pašvaldības investīciju projektam: 

 „Cieto sadzīves atkritumu izgāztuves „Banderi” rekultivācija Jēkabpils novada Dignājas 

pagastā” (reģ.Nr. 56528/1440/PPV) un tajā iekļauto investīciju programmu pa finanšu avotiem 

atbilstoši zemāk attēlotajā tabulā 

  

Projekta 

kopējais 

finansējums, 

Ls 

Attiecināmās 

izmaksas, Ls 

ES Kohēzijas 

fonda 

finansējums, 

Ls 

Attiecināmais 

finansējuma 

saņēmēja 

līdzfinansējums, 

Ls 

Neattiecināmās 

izmaksas, Ls 

21482,73 17356,73 14753,22 2603,51 4126,00 

 

 

2. § 

Par Jēkabpils novada pašvaldības investīciju projekta „Kalna pagasta atkritumu izgāztuves 

„Starenieki” rekultivācija” ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu projekta 

iesnieguma iesniegšanu 

____________________________________________________________________ 

A.Raginska 

 

 Pamatojoties uz LR Ministru kabineta spēkā ar 05.07.2006. noteikumiem Nr.474 

„Atkritumu poligonu ierīkošana, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas 

un rekultivācijas noteikumi” un LR Ministru kabineta 30.06.2008. noteikumi Nr. 490 

„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1. 

apakšaktivitāti “Normatīvo aktu  prasībām  neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” 

 

 Atklāti balsojot: PAR 11 balsis (Uldis Auzāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris 

Urbāns); PRET- nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

 Apstiprināt un iesniegt Latvijas Republikas Vides ministrijā konkursam, sagatavoto 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas 2007.–2013.gadam „Infrastruktūra un 

pakalpojumi”, papildinājumi 3.5. prioritātes „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas 

enerģētikas veicināšanai”,3.5.1. pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra”,3.5.1.2.aktivitāte 

„Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”, 3.5.1.2.1.. apakšaktivitātes 

„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija” projekta iesniegumu Jēkabpils 

novada pašvaldības investīciju projektam: 

 „Kalna pagasta atkritumu izgāztuves „Starenieki” rekultivācija” (reģ.Nr. 

56668/850/PPV) un tajā iekļauto investīciju programmu pa finanšu avotiem atbilstoši zemāk 

attēlotajā tabulā  
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Projekta 

kopējais 

finansējums, 

Ls 

Attiecināmās 

izmaksas, Ls 

ES Kohēzijas 

fonda 

finansējums, 

Ls 

Attiecināmais 

finansējuma 

saņēmēja 

līdzfinansējums, 

Ls 

Neattiecināmās 

izmaksas, Ls 

53377,66 52877,66 44946,01 7931,65 500,00 

 

 

 

3. § 

Par Jēkabpils novada pašvaldības investīciju projekta „Rubenes pagasta atkritumu izgāztuves 

„Siliņi” rekultivācija” ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu projekta 

iesnieguma iesniegšanu 

_________________________________________________________________ 

A.Raginska 

 

 Pamatojoties uz LR Ministru kabineta spēkā ar 05.07.2006. noteikumiem Nr.474 

„Atkritumu poligonu ierīkošana, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas 

un rekultivācijas noteikumi” un LR Ministru kabineta 30.06.2008. noteikumi Nr. 490. 

„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1. 

apakšaktivitāti „Normatīvo aktu  prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” 

 

 Atklāti balsojot: PAR 11 balsis (Uldis Auzāns, Aldis Jasis, Dzidra Jakovicka, Intra 

Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Aivars Vanags, Māris 

Urbāns); PRET- nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

 Apstiprināt un iesniegt Latvijas Republikas Vides ministrijā konkursam, sagatavoto 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas 2007.–2013.gadam „Infrastruktūra un 

pakalpojumi”, papildinājumi 3.5. prioritātes „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas 

enerģētikas veicināšanai”, 3.5.1. pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra”, 3.5.1.2.aktivitāte 

„Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”, 3.5.1.2.1.. apakšaktivitātes 

„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija” iesniegumu Jēkabpils novada 

pašvaldības investīciju projektam: 

 „Rubenes pagasta atkritumu izgāztuves „Siliņi” rekultivācija” , (reģ.Nr. 56828/856/PPV) 

un tajā iekļauto investīciju programmu pa finanšu avotiem atbilstoši zemāk attēlotajā tabulā  

 

Projekta 

kopējais 

finansējums, 

Ls 

Attiecināmās 

izmaksas, Ls 

ES Kohēzijas 

fonda 

finansējums, 

Ls 

Attiecināmais 

finansējuma 

saņēmēja 

līdzfinansējums, 

Ls 

Neattiecināmās 

izmaksas, Ls 

37427,55 36427,55 30963,41 5464,13 1000,00 

 

Sēde slēgta plkst. 13:40 

 

Sēdi vadīja 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs  12.11.2010.   Edvīns Meņķis 

 


