
 

JĒKABPILS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 
 

2013.gada 15.augustā Nr.1-1/10 

                                                

Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils. 

Sēde sasaukta plkst. 13:00  

Sēde atklāta plkst.13:00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Vanags  

Protokolē – Lietvedības nodaļas vadītāja Austra Boluža 

 

Piedalās – Domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Ināra Blumberga, Daiga 

Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka,  Andis 

Timofejevs, Aivars Vanags. 

 

Sēdē piedalās: Jēkabpils novada pašvaldības juriskonsulte Inese Tumanova, galvenā grāmatvede Biruta 

Vaivode, pagastu pārvalžu vadītāji: Raimonds Jaudzems, Jānis Raubiška, Maruta Cankale, Intra Kurme, 

Juris Krūmiņš, laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve Ilze Kalniņa  

 

Sēdē nepiedalās deputāti  – Edmunds Erdlāns un Armands Ķiploks. 

 

Apstiprinātā darba kārtība: 
 

Nr.p.k. Lēmuma 

numurs 

Lēmuma nosaukums 

1.  273 Par grozījumiem 2013.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.169  „Par projekta „Jēkabpils 

novada Ābeļu pagasta sporta centra aprīkojuma uzlabošana – trenažieru un 

elektroniskās sistēmas iegāde” iesniegšanu Leader programmā un finansējuma 

nodrošināšanu” 

2.  274 Grozījumi 2013.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.172 „Par projekta „Dignājas sabiedriskā 
centra izveide un aprīkošana „ iesniegšanu  Leader programmā un finansējuma 

nodrošināšanu” 

3.  275 Par īres tiesību piešķiršanu (Rubenes pagasts,  Jēkabpils novads) 

 

Lēmums Nr.273 

Par grozījumiem 2013.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.169 

„Par projekta „Jēkabpils novada Ābeļu pagasta sporta centra aprīkojuma uzlabošana – trenažieru un 

elektroniskās sistēmas iegāde” iesniegšanu Leader programmā un finansējuma nodrošināšanu” 
___________________________________________________________ 

A.Vanags, A.Raginska 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, 15.panta 2.punktu, 21.pantu 

27.punktu, 04.10.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 

Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pagastu pārvaldes ierosinājumu, izsludināto iepirkuma 

procedūru un ņemot vērā 2013.gada 15.augusta Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumus, 

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva 

Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 

Aivars Vanags), PRET – nav balsis,, ATTURAS – 1 balss (Ināra Blumberga), Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 



 

1. Izdarīt grozījumus 2013.gada 25.aprīļa  lēmuma Nr.169  „Par projekta Jēkabpils novada Ābeļu 

pagasta sporta centra aprīkojuma uzlabošana – trenažieru un elektroniskās sistēmas iegāde iesniegšanu 

Leader programmā un finansējuma nodrošināšanu” punktā Nr.1, izsakot to sekojošā redakcijā: 
„1. Atbalstīt piedalīšanos projekta „Ābeļu pagasta sporta centra aprīkojuma uzlabošana -  trenažieru 

un elektroniskās sistēmas iegāde” izstrādē un īstenošanā. Projekta budžets Ls 4234,56 (četri tūkstoši divi 

simti trīsdesmit četri lati 56 santīmi) ar PVN.” 

 

2. Papildināt lēmumu ar punktu Nr.5 sekojošā redakcijā: 
          „5. Projekta kopējais budžets Ls 4234,56 (četri tūkstoši divi simti trīsdesmit četri lati 56 santīmi), tai 

skaitā Eiropas Savienības Eiropas  Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmā 
pieprasītais publiskais finansējums Ls 3149,68 (trīs tūkstoši viens simts četrdesmit deviņi lati 68 santīmi), 

kas sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām.” 

 

Lēmums Nr.274 

Par grozījumiem 2013.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.172 

 „Par projekta „Dignājas sabiedriskā centra izveide un aprīkošana”  

iesniegšanu  Leader programmā un finansējuma nodrošināšanu” 
_____________________________________________________ 

A.Vanags, A.Raginska 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, 15.panta 2.punktu, 21.pantu 

27.punktu, 04.10.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 

Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pagastu pārvaldes ierosinājumu, izsludināto iepirkuma 

procedūru un ņemot vērā 2013.gada 15.augusta Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumus, 

 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva 

Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka, Andis Timofejevs, 

Aivars Vanags), PRET – nav balsis,, ATTURAS – 1 balss (Ināra Blumberga), Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 

 
1. Izdarīt grozījumus 2013.gada 25.aprīļa  lēmuma Nr.172 „Par projekta Dignājas sabiedriskā 

centra izveide un aprīkošana iesniegšanu Leader programmā un finansējuma nodrošināšanu” punktā Nr.1, 

izsakot to sekojošā redakcijā: 
„1. Atbalstīt piedalīšanos projekta „Dignājas sabiedriskā centra izveide un aprīkošana” izstrādē un 

īstenošanā. Projekta budžets Ls 3101,57 (trīs tūkstoši viens simts viens lats 57 santīmi) ar PVN.” 

 

2. Papildināt lēmumu ar punktu Nr.5 sekojošā redakcijā: 
           „5. Projekta kopējais budžets Ls 3101,57 (trīs tūkstoši viens simts viens lats 57 santīmi), tai skaitā 
Eiropas Savienības Eiropas  Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmā 
pieprasītais publiskais finansējums Ls 2306,95 (divi tūkstoši trīs simti seši lati 95 santīmi), kas sastāda 90% 

no attiecināmajām izmaksām.”  
 

Lēmums Nr.275 

Par īres tiesību piešķiršanu 
(Rubenes pagasts,  Jēkabpils novads) 

_____________________________________________________________________________ 

A.Vanags, A.Raginska 

 
      Informācija par personu (personas dati) nav publiski izpaužama. 

 

Sēde slēgta plkst. 13.20 


