
JĒKABPILS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

 

2011.gada 29 septembrī                                            Nr.13 

 

Sēde norises vieta: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī 

Sēde sasaukta plkst.11:00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis 

Protokolē – Austra Boluža 

 

Piedalās: Domes deputāti: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, 

Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags. 

 

Nepiedalās - Domes deputāti: –  Ināra Blumberga, Inga Martinova, Ilgvars Prodišķis, Māris Urbāns - 

attaisnotu iemeslu dēļ. 

 

Sēdē piedalās citas personas – izpilddirektora p.i. Dz.Nartiša, administrācijas darbinieki: R.Mazulāne, 

pagasta pārvalžu vadītāji un vietnieki: R.Jaudzems, J.Putnis.  

 

Darba kārtība: 

 

1.  Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā  Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” projekta „Siltumnīcefektu gāzu 

emisiju samazināšana Zasas pagasta Zasas ciema ielu un ceļu apgaismošanā” īstenošanu un 

līdzfinansējuma nodrošināšanu 

 

1.§ 

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā  Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” projekta „Siltumnīcefektu gāzu emisiju 

samazināšana Zasas pagasta Zasas ciema ielu un ceļu apgaismošanā” īstenošanu un līdzfinansējuma 

nodrošināšanu 

______________________________________________________________ 

E.Meņķis, A.Raginska 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5.punktu, 15.panta 2.punktu, 21.panta 

1.daļas 27.punktu, 2011.gada 24. maija LR Ministru kabineta noteikumus Nr.408 „Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums” nosaka atklāta konkursa 

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” 

nolikumu, 

 

atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, 

Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,  Aija Raginska, Anda Svarāne, Aivars Vanags), 

PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis, Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 

 

1. Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvalde iesniedz projekta iesniegumu „Siltumnīcefektu gāzu 

emisiju samazināšana Zasas pagasta Zasas ciema ielu un ceļu apgaismošanā” Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas organizētā KPFI atklātā projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”  ietvaros par kopējām projekta 

izmaksām  Ls 38390,83 (trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit lati 83 santīmi), tai skaitā kopējās 

attiecināmās izmaksas Ls 37010,82 (trīsdesmit septiņi tūkstoši desmit lati 82 santīmi ). 



2. Jēkabpils novada pašvaldība apņemas nodrošināt projekta īstenošanai līdzfinansējumu Ls 

12483,25 (divpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit trīs lati 25 santīmi), no kuriem:  

2.1. Ls 11103,25 (vienpadsmit tūkstoši viens simts trīs lati 25 santīmi) apmērā līdzfinansējums 

attiecināmo izmaksu segšanai. 

2.2.  Ls 1380,00 (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit lati 00 santīmi) apmērā līdzfinansējums 

neattiecināmo izmaksu segšanai. 

3.  Jēkabpils novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu projekta  „Siltumnīcefektu gāzu emisiju 

samazināšana Zasas pagasta Zasas ciema ielu un ceļu apgaismošanā” Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas organizētā KPFI atklātā projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”  priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai par  

summu Ls 38390,83 (trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit lati 83 santīmi) Valsts kasē uz 10 

gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi. 

4. Aizņēmuma pamatsummu sākt atmaksāt ar 2013.gada 01.jūliju 

5. Valsts kasē ņemto aizņēmuma summu Jēkabpils novada pašvaldība garantē ar novada pašvaldības 

speciālā budžeta un  pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

 


