
 

JĒKABPILS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 
2013.gada 21.februārī  Nr.2 

                                                
Sēde norises vieta: : Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī  
Sēde sasaukta plkst.15:30 
Sēde atklāta plkst.15:30 
 
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis 
Protokolē – Austra Boluža 
 
Piedalās: Domes deputāti: Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, Edmunds 
Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Aivars Vanags. 
 
Sēdē piedalās: Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Subatiņš, juriskonsulte Inese Tumanova, 
informācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Jātniece, galvenā grāmatvede Biruta Vaivode.  
 
Sēdē nepiedalās: deputāti  – Aldis Jasis, Anda Svarāne, Māris Urbāns attaisnotu iemeslu dēļ. 
 

 

DARBA KĀRTĪBA:  
 

1. 54 Par projekta dokumentu sagatavošanu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai Jēkabpils novada Zasas vidusskolas ēkās” 

2. 55 Par grozījumiem lēmumā Nr.419 „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu 
nodrošinājumu Jēkabpils novada Kalna pagasta Dubultu ciema teritorijā” (2012.gada 
29.novembra protokols Nr.15) 

3. 56 Par grozījumiem lēmumā Nr.420 „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu 
nodrošinājumu Jēkabpils novada Zasas pagasta Liepu ciema teritorijā” (2012.gada 
29.novembra protokols Nr.15) 

4. 57 Par grozījumiem lēmumā Nr.421 „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu 
nodrošinājumu Jēkabpils novada Rubenes pagasta Slates ciema teritorijā” (2012.gada 
29.novembra protokols Nr.15) 

5. 58 Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jekabpils novada Kalna pagasta 
Dubultu ciemā” tehniski ekonomiskā pamatojuma un saistību ūdenssaimniecības attīstības 
investīciju projekta īstenošanai apstiprināšanu 

6. 59 Par projekta ,,Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta 
Dubultu ciemā” iesniegumu LR Vides ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 2007.-
2013.gada finanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 

7. 60 Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta 
Dubultu ciemā” sagatavotā iesnieguma apstiprināšanu 

8. 61 Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Zasas pagasta Liepu ciemā” 
sagatavotā iesnieguma apstiprināšanu 

9. 62 Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rubenes pagasta Slates ciemā” sagatavotā 
iesnieguma apstiprināšanu 

10. 63 Par Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikšanas termiņa pagarinājumu 
 

 

 

Lēmums Nr.54 



Par projekta dokumentu sagatavošanu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Jēkabpils novada Zasas vidusskolas ēkās” 
_____________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Vanags 
 

 
Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komiteju ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 24.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 

Atļaut novada administrācijai veikt projekta iesniegšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu 
atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai” nolikumam, izmantojot budžeta projektu līdzfinansējuma nesadalītos līdzekļus, saskaņā ar 
iepirkuma rezultātiem, Zasas vidusskolas ēku sakārtošanai un kurināmā veidu nomaiņai, Jēkabpils novada 
Zasas vidusskolas ēkās: 

 
1. Zasas vidusskolas internāta ēka - kadastra apzīmējums 56980010241008; Zasas vidusskolas internāts, 

Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads; 
2. Zasas vidusskolas ēka - kadastra apzīmējums 56980010241003; Zasas vidusskola, Zasa, Zasas pagasts, 

Jēkabpils novads; 
3. Zasas vidusskolas sporta zāle - kadastra apzīmējums 56980010241004; Zasas vidusskolas sporta zāle, 

Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads. 
 

 

Lēmums Nr.55 

Par grozījumiem lēmumā Nr.419 „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu 

Jēkabpils novada Kalna pagasta  Dubultu  ciema teritorijā”  
(2012.gada 29.novembra protokols Nr.15) 

__________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Vanags 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas pirmo punktu, kas nosaka, ka 

viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, 
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, un lai nodrošinātu 
Jēkabpils novada Kalna pagasta Dubultu ciema iedzīvotājiem ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus 
un ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības un Finanšu 
komiteju ierosinājumus, 
 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 

Izdarīt Jēkabpils novada domes 2012.gada 29.novembra lēmumā Nr.419 „Par ūdenssaimniecības 
sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Jēkabpils novada Kalna pagasta  Dubultu  ciema teritorijā”  
(protokols Nr.15) šādus grozījumus: 
 
Papildināt lēmumu ar 4. un 5. punktu:  



 
„4. Šajā lēmumā par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir iekļauti nosacījumi, kādus 
pakalpojumu sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmums par Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par 
sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi. 
5. Lēmums ir spēkā līdz 2020.gada 30.janvārim.” 
 

 
Lēmums Nr.56 

Par grozījumiem lēmumā Nr.420   „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu 

Jēkabpils novada Zasas pagasta Liepu ciema teritorijā”  
(2012.gada 29.novembra protokols Nr.15) 

___________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Vanags 

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas pirmo punktu, kas nosaka, ka 

viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, 
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, un lai nodrošinātu 
Jēkabpils novada Zasas pagasta Liepu ciema iedzīvotājiem ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus un 
ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības un Finanšu 
komiteju ierosinājumus, 
  
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 
Izdarīt Jēkabpils novada domes 2012.gada 29.novembra lēmumā Nr.420 „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko 
pakalpojumu nodrošinājumu Jēkabpils novada Zasas pagasta Liepu ciema teritorijā” (protokols Nr.15) šādus 
grozījumus: 
 
Papildināt lēmumu ar 4. un 5. punktu:  
 
„4. Šajā lēmumā par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir iekļauti nosacījumi, kādus 
pakalpojumu sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmums par Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par 
sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi. 
5. Lēmums ir spēkā līdz 2020.gada 30.janvārim.” 
 

 

Lēmums Nr.57 

Par grozījumiem lēmumā Nr.421 „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu  

Jēkabpils novada Rubenes pagasta  Slates  ciema teritorijā”  
(2012.gada 29.novembra protokols Nr.15) 

_____________________________________________________________ 
E.Meņķis, A.Vanags 

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas pirmo punktu, kas nosaka, ka 

viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, 
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, un lai nodrošinātu 
Jēkabpils novada Rubenes pagasta Slates ciema iedzīvotājiem ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus 



un ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības un Finanšu 
komiteju ierosinājumus, 
  
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 

Izdarīt Jēkabpils novada domes 2012.gada 29.novembra lēmumā Nr.421 „Par ūdenssaimniecības 
sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Jēkabpils novada Rubenes pagasta  Slates  ciema teritorijā” 
(protokols Nr.15) šādus grozījumus: 
 
Papildināt lēmumu ar 4. un 5. punktu: 
 
„4. Šajā lēmumā par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ir iekļauti nosacījumi, kādus 
pakalpojumu sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmums par Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par 
sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi. 
5. Lēmums ir spēkā līdz 2020.gada 30.janvārim.” 
 

 

Lēmums Nr.58 

Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jekabpils novada Kalna pagasta Dubultu 

ciemā” tehniski ekonomiskā pamatojuma un saistību ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta 

īstenošanai apstiprināšanu 
__________________________________________________________________ 

A.Vanags 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitati „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu un ņemot 
vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības un Finanšu komiteju 
ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt SIA „Vides konsultantu aģentūra” izstrādāto un 2012. gada iesniegto tehniski 
ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta 
Dubultu ciemā”. 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 
 

Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 124 798,61 
t.sk. Attiecināmām izmaksām 103 139,35 
Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts  
      Pašvaldības galvojums/ kredīts 15 470,90 
      ERAF finansējums 87 668,45 
Cits (norādīt) 0.00 
Neattiecināmām izmaksām (PVN) 21 659,26 

 
3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 



 
Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai: 
●  300 m ūdensvada rekonstrukcija; 
●  1 gab. urbuma tamponāža; 
 

Aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai: 
● 250 m pašteces kanalizācijas kolektora rekonstrukcija 
 

Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem 

ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai: 
●  450 m pašteces kanalizācijas kolektora jaunizbūve; 
●  1 gab. NAI rekonstrukcija (jaunas NAI izbūve). 
 

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Jekabpils novada pašvaldības ieguldījuma daļu 15 470,90 Ls, kas 
sastāda 15 % no projekta attiecināmajām izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 
87 668,45 Ls 

5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. 

6. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par priekšnodokļa 
atskaitīšanu. 

7. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās 
informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma 
saņēmējiem. 

8. Atcelt Jēkabpils novada domes 2012.gada 20.decembra (protokols Nr.16) lēmumu Nr.521 „Par 
projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jekabpils novada Kalna pagasta Dubultu ciemā” 
tehniski ekonomiskā pamatojuma un saistību ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai 
apstiprināšanu”. 
 

 

Lēmums Nr.59 

Par projekta ,,Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Dubultu 

ciemā” iesniegumu LR Vides ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 2007.-2013.gada finanšu 

plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās 

ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 
_____________________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Vanags, A.Raginska 
 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības 
pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošanu un 
ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšanu, un pamatojoties uz Ministru kabineta 
28.07.2008. noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000” un ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības un Finanšu komiteju ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 
 

Rādītāji  Ls 
Finansējums kopā  124 798.61 
t.sk. Attiecināmās izmaksas 103 139,35 



Projekta iesniedzēja budžets/kredīts  
Pašvaldības budžets/kredīts 15 470,90 
KF / ERAF finansējums 87 668,45 
Citas (norādīt) 0.00 
Neattiecināmām izmaksām (PVN) 21 659,26 
 

2. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 
Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai: 

•  300 m ūdensvada rekonstrukcija; 
•     1 gab. Urbuma tamponāža 

 
Aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai ; 
• 250 m pašteces kanalizācijas kolektora rekonstrukcija 

 
Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem 

ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai: 

• 450 pašteces kanalizācijas kolektora jaunizbūve; 
• 1 gab. NAI rekonstrukcija (jaunu NAI izbūve). 

 
3. Projekta finansēšanā nodrošināt Jēkabpils novada pašvaldības ieguldījuma daļu 15 470,90 lati, kas 

sastāda 15% no projekta attiecināmajām izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 
87 668,45 lati. 

4. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānoto 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. 

5. Pašvaldības iestādei „Kalna pagasta pārvalde” sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Dubultu ciemā” 
Latvijas Republikas Vides ministrijas izsludinātajā konkursā ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās 
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”  

6. Uzdot Kalna  pagasta pārvaldei rīkoties 5.punktā minētā projekta realizācijai, tas ir, veikt Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus, ieskaitot: 

6.1. līguma noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru; 
6.2. projekta īstenošanu noteiktajos termiņos un kārtībā; 
6.3. optimālu un pareizu finanšu līdzekļu saņemšanu un izlietošanu atbilstoši projekta izmaksu tāmei 

un projektā paredzēto mērķu un rādītāju sasniegšanai; 
6.4. Kalna pagasta pārvaldes bilancē esošā nekustamā īpašuma (ūdenssaimniecības infrastruktūra) 

izmantošanu - ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai. 
6.5. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās 

informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma 
saņēmējam. 

7. Nodrošināt Ls 124 798,61 priekšfinansējumu, nepieciešamības gadījumā ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu uz 1 gadu un ar kreditoru noteikto procentu likmi. 

8. Jēkabpils novada pašvaldība ņemto aizņēmuma summu garantē ar novada pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem.  

9. Atcelt Jēkabpils novada domes 2013.gada 24.janvāra (protokols Nr.1) lēmumu Nr.25 „Par 
projekta ,,Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Dubultu ciemā” 
iesniegumu LR Vides ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai 2007.-2013.gada finanšu plānošanas 
perioda 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu 
līdz 2000”. 
 
 

Lēmums Nr.60 

Par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada  

Kalna pagasta Dubultu ciemā” sagatavotā iesnieguma apstiprināšanu 

___________________________________________________ 



A.Vanags 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitati „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu un ņemot 
vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības un Finanšu komiteju 
ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 

Akceptēt Jēkabpils novada pašvaldības iestādes „Kalna pagasta pārvalde” ERAF līdzfinansējuma 
saņemšanai sagatavoto projekta iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši projekta 
iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam (iesnieguma 2.papilddokuments) un projekta budžeta 
kopsavilkumam (iesnieguma 3.papilddokuments). 
 
 
 

Lēmums Nr.61 

Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Zasas pagasta  

Liepu ciemā” sagatavotā iesnieguma apstiprināšanu 
__________________________________________________ 

A.Vanags 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitati „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu un ņemot 
vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības un Finanšu komiteju 
ierosinājumus, 
 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 

Akceptēt Jēkabpils novada pašvaldības iestādes „Zasas pagasta pārvalde” ERAF līdzfinansējuma 
saņemšanai sagatavoto projekta iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši projekta 
iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam (iesnieguma 2.papilddokumnts) un projekta budžeta 
kopsavilkumam (iesnieguma 3.papilddokuments). 
 

 

 

Lēmums Nr.62 

Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rubenes pagasta Slates ciemā”  

sagatavotā iesnieguma apstiprināšanu 

_________________________________________________________ 
A.Vanags 

 
 Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitati „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu un ņemot 
vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības un Finanšu komiteju 
ierosinājumus, 



 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 

Akceptēt Jēkabpils novada pašvaldības iestādes „Rubenes pagasta pārvalde” ERAF līdzfinansējuma 
saņemšanai sagatavoto projekta iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši projekta 
iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam (iesnieguma 2.papilddokumnts) un projekta budžeta 
kopsavilkumam (iesnieguma 3.papilddokuments). 
 
 
 

Lēmums Nr.63 

Par Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas 

 locekļa kandidāta pieteikšanas termiņa pagarinājumu 
__________________________________________________________ 

E.Meņķis 
 

2013.gada 24.janvāra Jēkabpils novada domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.53 „Par Jēkabpils novada 
vēlēšanu komisijas  locekļa kandidāta pieteikšanos”, kurā noteica Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas 
locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu – līdz 2013.gada 15.februārim. Līdz 2013.gada 15.februārim 
pašvaldībā nav saņemts neviens pieteikums. 
 

Ņemot vērā 2013.gada 21.februāra Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta pirmo daļu, 
5.panta pirmo daļu, 9.pantu un 11.panta ceturto daļu, 

 
atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Artūrs Akmens, Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Ināra Blumberga, 
Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija 
Raginska, Aivars Vanags), PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome 

NOLEMJ: 
 
1.  Pagarināt Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu – līdz 2013.gada 

27.februārim. 
2. Uzdot Lietvedības nodaļai paziņojumu par vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikšanas termiņu 
izlikt Jēkabpils novada domes administratīvā centra ēkā. 
3. Uzdot Jēkabpils novada pagasta pārvalžu vadītājiem paziņojumu par vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta 
pieteikšanās termiņu izlikt Jēkabpils novada pagasta pārvalžu ēkās. 
 
 


