
 

JĒKABPILS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 
 

2013.gada 19.augustā Nr.1-1/11 

                                                

Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils. 

Sēde sasaukta plkst. 16:00  

Sēde atklāta plkst.16:00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Vanags  

Protokolē – Lietvedības nodaļas vadītāja Austra Boluža 

 

Piedalās – Domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Daiga Ģeidāne, Ieva Jātniece, 

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

Vanags. 

 

Sēdē piedalās: Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Subatiņš, juriskonsulte Inese Tumanova, 

Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja Aija Raginska un Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu 

sniegšanas nodaļas vadītāja Ingrīda Feldmane. 

 

Sēdē nepiedalās deputāti  – Ināra Blumberga, Edmunds Erdlāns un Armands Ķiploks. 

 

Apstiprinātā darba kārtība: 
 

Nr.p.k. Lēmuma 

numurs 

Lēmuma nosaukums 

1.  276 Par  Jēkabpils novada pašvaldības projekta „Zasas vidusskolas internāta ēkas 

vienkāršotā renovācija, Zasas vidusskolas jumta vienkāršotā renovācija, 

Zasas vidusskolas un Zasas vidusskolas sporta zāles apkures 

rekonstrukcija/apkures katlu maiņa, siltumapgādes tīklu rekonstrukcija” 
iesniegšanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta 

konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 

3.kārta” ietvaros 

 

 

Lēmums Nr.276 
Par  Jēkabpils novada pašvaldības projekta „Zasas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā renovācija, 

Zasas vidusskolas jumta vienkāršotā renovācija, Zasas vidusskolas un Zasas vidusskolas sporta zāles 
apkures rekonstrukcija/apkures katlu maiņa, siltumapgādes tīklu rekonstrukcija” iesniegšanu Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārta” ietvaros 

______________________________________________________ 

A.Vanags, A.Raginska 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. pants. 1.daļa Pildot savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2.daļa Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā 
kārtībā ir pienākums: 5) atbilstoši paredzētajām saistībām realizēt valsts investīciju programmā iekļautos 

projektus; 15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 4) gādāt par iedzīvotāju izglītību 

(iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; 
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; 

organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta 

iestādēm u.c.);  2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 



projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” ar 

2013.gada 13.maija grozījumiem Nr.250 „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos 

Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums”. 

 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (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 – 1balss(Gints Audzītis),  Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Iesniegt Jēkabpils novada pašvaldības projektu „Zasas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā 
renovācija, Zasas vidusskolas jumta vienkāršotā renovācija, Zasas vidusskolas un Zasas vidusskolas sporta 

zāles apkures rekonstrukcija/apkures katlu maiņa, siltumapgādes tīklu rekonstrukcija”. 

2. Apstiprināt kopējās projekta izmaksas LVL 465113,08  (četri simti sešdesmit pieci tūkstoši viens 

simts trīspadsmit lati 08 santīmi)  t.i. EUR 661 796,29 (seši simti sešdesmit viens tūkstotis septiņi simti 

deviņdesmit seši euro 29 centi)  ar PVN, tai skaitā: 
 

2.1. LVL 137 714,86 (viens simts trīsdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti četrpadsmit lati 86 santīmi) 

t.i. EUR 195 950,59 (viens simts deviņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro 59 centi) 

attiecināmās izmaksas finansē Klimata pārmaiņu finanšu instruments, 

2.2. LVL 137 714,83 (viens simts trīsdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti četrpadsmit lati 83 santīmi) 

t.i. EUR 195 950,55 (viens simts deviņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro 55 centi) 

attiecināmās izmaksas finansē Jēkabpils novada pašvaldība, 

2.3. LVL 189 683,39 (viens simts astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs lati 39 

santīmi) t.i. EUR 269 895,15 (divi simti sešdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci euro 15 

centi)  neattiecināmās izmaksas finansē Jēkabpils novada pašvaldība, atbilstoši sagatavotajam projekta 

iesniegumam. 

 

3. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansējumu ņemot aizņēmumu Valsts Kasē. 
4. Nodrošināt, ka projekta iesniegumā norādītajai ēkai, kurā plānotas projekta aktivitātes,  attīstības 

un investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts 

lietošanas veids un tā netiks demontēta. 

 

Sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļa 

Izsūtīt Finanšu un ekonomikas nodaļai, Zasas vidusskolai; Zasas pagasta pārvaldei 
 

 

Sēde slēgta plkst. 16.20 

 

 


