
 

JĒKABPILS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 
 

2013.gada 12.septembrī Nr.1-1/13 

                                                

Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils. 

Sēde sasaukta plkst. 13:00  

Sēde atklāta plkst.13:00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis  

Protokolē – Lietvedības nodaļas vadītāja Austra Boluža 

 

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

Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Armands Ķiploks, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Olita Spēka,  Andis 

Timofejevs, Aivars Vanags. 

 

Sēdē piedalās: Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja Aija Raginska, Īpašuma apsaimniekošanas un 

pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāja Ingrīda Feldmane,  laikraksta „Brīvā Daugava”  pārstāve Ilze 

Kalniņa 

  

Sēdē nepiedalās deputāti  – Edmunds Erdlāns un. Modris Pavārs. 

 

Darba kārtība: 

1.  Par Jēkabpils novada pašvaldības piedalīšanos kā partnerim projektā „Informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju izmantošana  komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” 
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma  2007 -2013 

 

Lēmums Nr.296 
Par Jēkabpils novada pašvaldības piedalīšanos kā partnerim projektā „Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju izmantošana  komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” Latvijas - Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programma  2007 -2013 

___________________________________________________________________ 

E.Meņķis, 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.punktu atbilstoši paredzētajām saistībām realizēt valsts investīciju programmā 

iekļautos projektus.  

Projekta finansējums 85% ERAF un 15% pašu līdzfinansējums. 

 

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Piedalīties Jēkabpils novada pašvaldībai kā partnerim projektā „Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju izmantošana  komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” Latvijas - Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programma  2007 - 2013.  

2. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības kā partnera projekta kopējās izmaksas  EUR 13774.68 

(trīspadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit četri euro un 68 centi), tai skaitā attiecināmas izmaksas kopā 
EUR 12078,30 (divpadsmit tūkstoši septiņdesmit astoņi euro un 30 centi), ko finansē: 

2.1 EUR 10266.55 (desmit tūkstoši divi simti sešdesmit seši euro un 55 centi) attiecināmās izmaksas 

finansē ERAF Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma  2007 - 2013. 

2.2. EUR 1811.75 (viens tūkstotis astoņi simti vienpadsmit euro un 75 centi) attiecināmās izmaksas 

finansē Jēkabpils novada pašvaldība. 



3. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības kā partnera projekta neattiecināmās izmaksas  - 

pievienotās vērtības nodokli EUR 1696.38 (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit seši euro un 38 centi). 

4. Nodrošināt pašvaldības priekšfinansējumu un līdzfinansējumu ņemot aizņēmumu Valsts Kasē. 
 

Sēde slēgta plkst. 13.45 

 

  

 


