
 
 

 

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202. Reģ.Nr. 90009116789,  

Tālr. 65220730; fakss 65220731; e-pasts novads@jekabpilsnovads.lv 
___________________________________________________________ 

 
JĒKABPILS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS  

Jēkabpilī 
 

2013.gada 3.oktobrī Nr.1-1/15 

                                                

Sēde norises vieta: Rīgas iela 150a, Jēkabpils. 

Sēde sasaukta plkst. 15:00  

Sēde atklāta plkst.15.00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis 

Sēdi protokolē – Lietvedības nodaļas lietvede Ilze Kalniņa 

Piedalās – Domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds Erdlāns, Daiga 

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

 

Sēdē piedalās: Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Aija Raginska, juriskonsulte Inese 

Tumanova, Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāja Ingrīda Feldmane, 

iepirkumu speciāliste Solvita Bogdanoviča. 

 

Sēdē nepiedalās deputāti – Ināra Blumberga, Armands Ķiploks, Andis Timofejevs, Aivars Vanags. 

 

Darba kārtība: 

1.  Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 2013.gada 19.augusta Lēmumā 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” 

 
Lēmums Nr.334 

Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 2013.gada 19.augusta Lēmumā 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” 
______________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 

2013.gada 19.augustā Jēkabpils novada dome pieņēma lēmumu 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”. 

Sakarā ar nepieciešamību precizēt lēmumu attiecībā uz attiecināmo izmaksu precizēšanu, nemainot 

iepriekš ar lēmumu apstiprinātās kopējās projektu izmaksas. 

LATVIJAS REPUBLIKA 



Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību” 14.panta otrās daļas 

5.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 „Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai” nolikums”, 

 
atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Andis Bikaunieks, Edmunds Erdlāns, Daiga 

Ģeidāne, Ieva Jātniece, Aivis Kokins, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis, Modris Pavārs, Olita Spēka), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
 

1. Izdarīt Jēkabpils novada domes 2013.gada 19.augusta lēmumā 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” šādu grozījumu: 

1.1. izteikt 2.1. un 2.2.punktu jaunajā redakcijā:  

„2.1. LVL 137 714,84 (viens simts trīsdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti četrpadsmit lati 84 santīmi), t.i., 

EUR 195 950,56 (viens simts deviņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro 56 centi) attiecināmās 

izmaksas finansē Klimata pārmaiņu finanšu instruments, 

2.2. LVL 137 714,85 (viens simts trīsdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti četrpadsmit lati 85 santīmi), t.i., 

EUR 195 950,58 (viens simts deviņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro 58 centi) attiecināmās 

izmaksas finansē Jēkabpils novada pašvaldība.” 

 
Sēde slēgta plkst. 15.45 

 


