Jēkabpils pilsētas DOMES SĒDES
DARBA KĀRTĪBA
27.09.2018. plkst. 10:00, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī
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Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs
Reine 65207317

Raivis Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
27.09.2018. (protokols Nr.22, 3.§)

Nr.391

Par adreses likvidēšanu
Adresāts: E. M., (adrese)
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 05.09.2018. vēstuli par adrešu reģistrā reģistrēto
adresi Pļaujas iela 27A, Jēkabpilī, tika izvērtēti adresācijas dati Jēkabpils pilsētas administratīvajā
teritorijā, un konstatēts, ka adrese Pļaujas iela 27A, Jēkabpilī pēc zemes ierīcības projekta
"Jēkabpils pilsēta, Pļaujas iela 27, Pļaujas iela 27A, Pļaujas iela 19", kas apstiprināts ar Jēkabpils
pilsētas domes 2018.gada 30.augusta lēmumu Nr.357, realizācijas nevienam adresācijas objektam
nav jāsaglabā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 "Adresācijas
noteikumi", pašvaldības domei bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju ir tiesības
likvidēt adresi, ja reģistrētajai adresei nav objekta.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta ceturto prim daļu, Ministru kabineta 2015.gada
8.decembra noteikumu Nr.698 "Adresācijas noteikumi" 2.9.apakšpunktu, 9., 30.punktu, ņemot vērā
Attīstības un tautsaimniecības komitejas 13.09.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 6.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
Likvidēt adresi: Pļaujas iela 27A, Jēkabpils.
Lēmumu piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt
Valsts zemes dienestam uz kac.jekabpils@vzd.gov.lv.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās
dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona
– pēc juridiskās adreses).
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
1.
2.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Garde 65283886

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
27.09.2018. (protokols Nr.22, 4.§)
Nr.392
Par deleģēšanas līguma "Par augstas detalizācijas topogrāfijas uzturēšanu
Jēkabpils pilsētā" noslēgšanu
Jēkabpils pilsētas pašvaldība plāno slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA "MĒRNIECĪBAS
DATU CENTRS" (turpmāk – Sabiedrība) par Jēkabpils pilsētas pašvaldības funkcijās ietilpstošo
valsts pārvaldes uzdevumu izpildi: izveidot un uzturēt augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas datubāzi atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr. 281 "Augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" prasībām.
Pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta septīto daļu un Aizsargjoslu likuma
33.pantu, ievērojot to, ka: pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt
noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, kā arī
tiesības dibināt kapitālsabiedrības un ieguldīt tajās savus līdzekļus, kā arī deleģēt privātpersonai
atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst pašvaldības kompetencē; līgums ar
Sabiedrību tiks slēgts ar mērķi nodrošināt Jēkabpils pilsētas pašvaldības funkciju izpildi, kas
saistītas ar teritorijas plānošanas, labiekārtošanas un būvniecības vajadzībām nepieciešamās
ģeodēziskās, topogrāfiskās un kartogrāfiskās informācijas uzturēšanu un administrēšanu; ielu
sarkano līniju un datu bāzes uzturēšanu; uzkrātās informācijas apmaiņas ar attiecīgajām valsts un
pašvaldības iestādēm nodrošināšanu, kā arī tās izsniegšanu privātpersonām; pašvaldības funkcijās
ietilpstošo pārvaldes uzdevumu deleģēšanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu
pašvaldības funkciju izpildi un to, ka šo mērķu sasniegšanai ir nepieciešams skaidri definēt pušu
pienākumus un saistības. Ir nepieciešams noslēgt deleģēšanas līgumu par augstas detalizācijas
topogrāfijas uzturēšanu Jēkabpils pilsētā, kur Jēkabpils pilsētas pašvaldība deleģē Sabiedrībai veikt,
un Sabiedrība apņemas veikt Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sestajā daļā noteiktos
pašvaldības izrietošos pārvaldes uzdevumus. Deleģēšanas līgumā, tajā skaitā jāparedz funkciju
izpildes finansēšanas avoti.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta otro daļu, ņemot vērā, ka deleģēšanas
līguma termiņš pārsniegs vienu gadu, Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir nosūtījusi saskaņošanai
deleģēšanas līguma projektu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, 2018.gada
13.aprīlī, 2018.gada 18.maijā, ņemot vērā norādītos iebildumus, atkārtoti nosūtījusi 2018.gada
28.maijā. 2018.gada 9.augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņoja
deleģēšanas līguma projektu.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu,
43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, 46.pantu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 6.pantu,
13. panta sesto un septīto daļu un Aizsargjoslu likuma 33.pantu, Ministru kabineta 2012.gada
24.aprīļa noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās
datubāzes noteikumi", ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 13.09.2018. lēmumu
(protokols Nr.16, 5.§), Finanšu komitejas 20.09.2018. lēmumu (protokols Nr.17, 3.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.
Deleģēt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS,
reģistrācijas Nr.40003831048 Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sestajā daļā noteiktos
pašvaldības izrietošos pārvaldes uzdevumus un slēgt deleģēšanas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem
saskaņā ar pielikumā esošo līgumu.
2. Vienas pieturas aģentūrai informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
par noslēgto deleģēšanas līgumu.
3. Publicēt Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā 5 (piecu) darbdienu laikā no
deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas informāciju par deleģēto pārvaldes uzdevumu, kā arī
deleģēšanas līgumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Pielikumā: Deleģēšanas līgums uz 7 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Šinkarjuka 65283780

(paraksts)

R. Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
27.09.2018. (protokols Nr.22, 5.§)

Nr.393

Par nekustamo īpašumu maiņu
2018.gada 13.jūlijā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā tika saņemts L.F., personas kods
(svītrots), iesniegums ar piedāvājumu mainīt viņai piederošo dzīvokļa īpašumu (adrese) pret
Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu (adrese).
Nekustamais īpašums ar kadastra numuru (svītrots) (adrese) sastāv no 3 istabu dzīvokļa
ar kopējo platību 59,4 kvadrātmetri, kopīpašuma 594/26450 domājamās daļas no daudzdzīvokļu
mājas un zemes, kas ierakstīts Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatā, nodalījumā Nr.2057-28 uz L. F.
vārda.
Nekustamais īpašums ar kadastra numuru (svītrots) (adrese) sastāv no 2 istabu dzīvokļa ar
kopējo platību 51,4 kvadrātmetri, 514/2056 kopīpašuma domājamās daļas no būvēm (kadastra
apzīmējums (svītrots) un (svītrots)), kas ierakstīts Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatā, nodalījumā
Nr.2264-1 uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 38.panta pirmo, otro un
trešo daļu, publiskas personas nekustamo īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu,
kas nepieciešams publiskas personas funkciju izpildes nodrošināšanai, novērtējot tos šajā likumā
noteiktajā kārtībā un nosakot to nosacītās cenas.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā saņemts sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ivara
Šapkina novērtējums par L. F. piederošo dzīvokļa īpašumu (adrese), kur tirgus vērtība noteikta
5600,00 euro apmērā.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā saņemts sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ivara
Šapkina novērtējums par Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu (adrese), kur
tirgus vērtība noteikta 6700,00 euro apmērā.
2018.gada 5.septembrī Jēkabpils pilsētas pašvaldībā tika saņemts L. F. iesniegums,
pašvaldībā reģistrēts 06.09.2018. ar Nr.5.2.2/2628, kurā L. F. piekrīt segt starpību Jēkabpils pilsētas
pašvaldībai starp dzīvokļa īpašumu vērtību 1100,00 euro (viens tūkstotis viens simts eiro, 00 centi)
trīs gadu laikā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, nekustamais
īpašums (adrese) Jēkabpils pilsētas pašvaldībai nepieciešams funkciju veikšanai. Nekustamais
īpašums (adrese) Jēkabpils pilsētas pašvaldībai nav nepieciešams funkciju veikšanai.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2. punktu, 15.panta
pirmās daļas 9.punktu, 21. panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas trešo punktu, 8.panta otro un trešo daļu, 38.panta pirmo,
otro un trešo daļu, ņemot vērā Attīstības un tautsaimniecības komitejas 13.09.2018. lēmumu
(protokols Nr.16, 4.§), Finanšu komitejas 20.09.2018. lēmumu (protokols Nr.17, 4.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Atsavināt Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra numuru
(svītrots) (adrese), kas sastāv no 2 istabu dzīvokļa ar kopējo platību 51,4 kvadrātmetri, 514/2056
kopīpašuma domājamās daļas no būvēm (kadastra apzīmējums (svītrots) un (svītrots)), mainot to
pret L. F., personas kods (svītrots), piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra numuru (svītrots)
(adrese), kas sastāv no 3 istabu dzīvokļa ar kopējo platību 59,4 kvadrātmetri, kopīpašuma
594/26450 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes.
2. Apstiprināt Jēkabpils pilsētas pašvaldības nekustamam īpašumam (adrese) nosacīto cenu
6700,00 euro (seši tūkstoši septiņi simti eiro, 00 centi).
3. Apstiprināt L. F. nekustamajam īpašumam nosacīto cenu 5600,00 euro (pieci tūkstoši seši
simti eiro, 00 centi).
4. Noslēgt Maiņas līgumu ar L. F. par nekustamā īpašuma maiņu (adrese) pret Jēkabpils
pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (adrese), paredzot L. F. samaksāt cenas starpību
1100,00 euro (viens tūkstotis viens simts eiro, 00 centi) Jēkabpils pilsētas pašvaldībai trīs gadu
laikā.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma maiņas līguma uz 4 lp.
Domes priekšsēdētājs
Mālniece 65207416

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
27.09.2018. (protokols Nr.22, 6.§)

Nr.394

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
Adresāts: SIA “Jēkabpils PMK”, reģistrācijas numurs 45403003160, juridiskā adrese Madonas iela
27, Jēkabpils, LV-5202
2018.gada 30.augustā Jēkabpils pilsētas domē tika pieņemts lēmums Nr.356 „Par nekustamā
īpašuma atsavināšanu” par nekustamā īpašuma Madonas ielā 31, Jēkabpilī, atsavināšanu, pārdodot
to par brīvu cenu.
Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 5601 001 3209 Madonas ielā 31, Jēkabpilī, sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5601 001 3209, 0,1379 ha platībā. Nekustamais īpašums
ir ierakstīts Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000465612, uz Jēkabpils pilsētas
pašvaldības vārda.
Uz zemes gabala atrodas ēku (būvju) īpašums ar kadastra numuru 5601 501 0067 Madonas
ielā 31, Jēkabpilī, kas sastāv no vienas būves. Būvju īpašums ir ierakstīts Jēkabpils pilsētas
zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000574775 uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils
PMK”, reģistrācijas numurs 45403003160, vārda.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu nekustamais
īpašums Madonas ielā 31, Jēkabpilī nav nepieciešamas funkciju veikšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta ceturto daļu,
pašvaldībai piederošo zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas
(būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem
proporcionāli viņu kopīpašuma daļām).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo un sesto daļu,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu novērtēšanas komisija 2018.gada 13.septembrī ar
protokolu Nr.9/2018, nekustamajam īpašumam Madonas ielā 31, Jēkabpilī, noteica nosacīto cenu
3530,00 euro (trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit eiro, 00 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas
3.punktu, 8.panta otro, trešo un sesto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu,
44¹.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 3. un 4.punktu, ņemot vērā 2018.gada 30.augusta Jēkabpils
pilsētas domes lēmumu Nr.337 „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu”, 2018.gada 13.septembra
Jēkabpils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas protokolu Nr.9/2018,
ņemot vērā Finanšu komitejas 20.09.2018. lēmumu (protokols Nr.17, 5.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Atsavināt Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra
numuru 5601 001 3209 Madonas ielā 31, Jēkabpilī, pārdodot to par brīvu cenu.
2.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Madonas ielā 31, Jēkabpilī
nosacīto cenu 3530,00 euro (trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit eiro, 00 centi).
3.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Madonas ielā 31, Jēkabpilī
atsavināšanas paziņojumu (pielikumā).
4. Viena mēneša laikā SIA “Jēkabpils PMK”, reģistrācijas numurs 45403003160,
juridiskā adrese Madonas iela 27, Jēkabpils, LV–5202, nosūtīt nekustamā īpašuma Madonas ielā
31, Jēkabpilī atsavināšanas paziņojumu ar lūgumu četru mēnešu laikā no paziņojuma
saņemšanas dienas rakstiski paziņot par samaksas termiņu norēķiniem par nekustamo īpašumu.
5. Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “Jēkabpils PMK”, reģistrācijas numurs 45403003160,
par nekustamā īpašuma Madonas ielā 31, Jēkabpilī atsavināšanu atbilstoši apstiprinātajam
atsavināšanas paziņojumam.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc
deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Atsavināšanas paziņojums uz 1 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

Lazare 65207415

(paraksts)

R.Ragainis

Pielikums
Jēkabpils pilsētas domes
27.09.2018. lēmumam Nr.394
(protokols Nr.22, 6.§)
ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS
1. Nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs, sastāvs: nekustamais īpašums ar kadastra
numuru 5601 001 3209 Madonas ielā 31, Jēkabpilī, LV–5202, sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 56010013209;
2. Zemes gabala platība: 0,1379 ha;
3. Nekustamā īpašuma cena: 3530,00 euro (trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit eiro, 00 centi).
4. Maksāšanas līdzekļi: euro;
5. Nekustamā īpašuma pirkuma samaksas nosacījumi:
1) samaksāt visu pirkuma maksu 14 dienu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas;
vai
2) līdz pirkuma nomaksas līguma noslēgšanas brīdim iemaksāt avansu 10% apmērā no
nekustamā īpašuma cenas, tas ir, 353,00 euro (trīs simti piecdesmit trīs eiro, 00 centi) Jēkabpils
pilsētas pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV87UNLA0009013130793, AS „SEB banka”, kods
UNLALV2X un noslēgt nomaksas pirkuma līgumu līdz 5 gadiem, kā arī šajā gadījumā pircējs
maksā likumiskos procentus (6% gadā) un līgumsodu 0,1 % apmērā par katru nokavēto dienu.
6. Dokumenti un ziņas, kas iesniedzamas atsavināšanu veicošajai institūcijai, lai noslēgtu
nekustamā īpašuma pirkuma līgumu: maksājuma uzdevuma kopija.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44¹.panta otro daļu, lūdzam SIA
“Jēkabpils PMK”, reģistrācijas numurs 45403003160, juridiskā adrese Madonas iela 27, Jēkabpils,
LV-5202, četru mēnešu laikā pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas:
1) sniegt rakstisku atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par zemes gabalu;
2) samaksāt visu pirkuma maksu 14 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas vai nomaksas pirkuma līguma gadījumā - avansu 10 procentu apmērā no pirkuma maksas.
Tālrunis uzziņām: 65207415, 29991536.
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
27.09.2018. (protokols Nr.22, 7.§)

Nr.395

Par izsoles noteikumu apstiprināšanu
2018.gada 2.augustā Jēkabpils pilsētas domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.314 “Par
nekustamā īpašuma atsavināšanu”, kurā tika nolemts atsavināt nekustamo īpašumu Ķieģeļu ielā
17E, Jēkabpilī.
Nekustamais īpašums Ķieģeļu ielā 17E, Jēkabpilī, ar kadastra numuru 56010010866, ir
Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašums, kas ierakstīts Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma
numurs 100000248522. Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 56010010866, 02227 ha platībā un 56010010864, 0,0909 ha platībā. Nekustamā
īpašuma apgrūtinājums: ceļa servitūts par labu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru
56010010843 – 0,0057 ha platībā.
2018.gada 10.septembrī Jēkabpils pilsētas pašvaldībā saņemts sertificēta nekustamā īpašuma
vērtētāja atzinums par nekustamā īpašuma patieso vērtību.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanas komisija 2018.gada
12.septembrī ar protokolu Nr.8/2018 nekustamajam īpašumam Ķieģeļu ielā 17E, Jēkabpilī,
apstiprināja nosacīto cenu 5644,00 euro (pieci tūkstoši seši simti četrdesmit četri eiro, 00 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.pantu, Jēkabpils pilsētas pašvaldībai
nekustamais īpašums Ķieģeļu ielā 17E, Jēkabpilī nav nepieciešams funkciju veikšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu,
3.panta otro daļu, 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 9.panta otro daļu, 10.panta pirmo
un otro daļu, 11.panta pirmo daļu, ņemot vērā Jēkabpils pilsētas domes 02.08.2018. lēmumu Nr.314
“Par nekustamā īpašuma atsavināšanu”, Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas 12.09.2018.
protokolu Nr.8/2018, Finanšu komitejas 20.09.2018. lēmumu (protokols Nr.17, 6.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.
Atsavināt Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra
numuru 56010010866 Ķieģeļu ielā 17E, Jēkabpilī, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
2.
Noteikt nekustamā īpašuma Ķieģeļu iela 17E, Jēkabpilī, izsoles nosacīto cenu
5644,00 euro (pieci tūkstoši seši simti četrdesmit četri eiro, 00 centi).
3.
Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles komisijas sastāvu:
3.1. priekšsēdētāja: Santa Lazare – Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja;
3.2. locekļi:
3.2.1. Regīna Mālniece – Nekustamā īpašuma speciāliste;
3.2.2. Inese Lapiņa – Īpašumu apsaimniekošanas departamenta direktore;
3.3. komisijas sekretāre: Janīna Mežaraupe – Īpašumu apsaimniekošanas departamenta
referente.
4.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Ķieģeļu iela 17E, Jēkabpilī, izsoles noteikumus
(pielikumā).
5.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc
deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona –
pēc juridiskās adreses).
6.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Izsoles noteikumi uz 3 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Lazare 65207415

(paraksts)

R.Ragainis

Pielikums
APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils pilsētas domes
27.09.2018. lēmumu Nr.395
(protokols Nr.22, 7.§)
Nekustamā īpašuma Ķieģeļu iela 17E, Jēkabpilī, ar kadastra Nr.56010010866,
izsoles noteikumi
I. Vispārīgais jautājums
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks rīkota nekustamā īpašuma Ķieģeļu iela 17E,
Jēkabpilī (turpmāk arī – Objekts), pārdošana izsolē. Izsole tiek organizēta saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumu un Jēkabpils pilsētas domes 02.08.2018. lēmumu Nr.314
“Par nekustamā īpašuma atsavināšanu”.
II. Nekustamais īpašums
2. Ziņas par izsolāmo objektu: divas zemes vienības Ķieģeļu ielā 17E, Jēkabpilī, ar
kadastra apzīmējumiem 56010010866 un 56010010864 – 0,3136 ha platībā. Zemes gabali ir
neapbūvēti.
Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi: ceļa servitūts par labu nekustamajam īpašumam ar
kadastra numuru 56010010843 – 0,0057 ha platībā.
3. Atpakaļpirkuma tiesības izmantošanas nosacījumi: Pašvaldība atpakaļpirkuma tiesības
realizē, pamatojoties uz vienpusēju gribas izpausmi, par to 30 dienas iepriekš rakstiski brīdinot
Pircēju. Veicot atpakaļpirkumu tiesības, Objekta vai tās daļas cena tiek noteikta ne lielāka par
nosolīto cenu. Pašvaldība atpakaļpirkuma tiesības ir tiesīga realizēt no brīža, kad konstatē, ka
Pircējs nepilda Izsoles noteikumus un Pirkuma līguma noteikumus.
4. Pārdevējs pielīgst sev tiesību atkāpties no pirkuma līguma, ja pircējs neparaksta
pirkuma līgumu vai laikā nesamaksā pirkuma cenu. Kad līgumu atceļ, lieta atdodama pārdevējam
līdz ar tās pieaugumiem un ienākumiem, bez tam pircējs zaudē rokas naudu, ja viņš to devis, un
viņam jāatlīdzina aiz viņa vainas cēlušies zaudējumi, pamatojoties uz Civillikuma 2047. un 2054.
pantu.
5. Nekustamais īpašums Pašvaldībai nav nepieciešams funkciju veikšanai.
III. Objekta cena
6.
Objekta nosacītā cena, kas ir izsoles sākotnējā cena, ir noteikta 5644,00 euro (pieci
tūkstoši seši simti četrdesmit četri eiro, 00 centi).
IV. Izsoles organizēšana un izsole
7.
Paziņojums par izsoli ir jāpublicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un
Jēkabpils pilsētas laikrakstā “Jēkabpils Vēstis”.
8.
Termiņi, kādos pretendentiem jāpiesakās uz izsoli:
8.1. Pretendentiem, kas atbilst likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”
9.pantā minētajām personām, iesniegums par pieteikšanos uz izsoli jāiesniedz līdz 2018.gada
20.novembrim Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā - Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.
8.2. Ja norādītajā termiņā ir saņemts viens pieteikums, pretendentam ir jānosola objekta
sākotnējā cena un viens izsoles solis.
8.3. Ja pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu noteiktajā termiņā iesniegušas vairākas
personas, tiek rīkota izsole starp šīm personām Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
noteiktajā kārtībā.
9.
Informācija par izsoli, norādot izsoles organizētāja nosaukumu, tā adresi, tālruņa
numuru, izliekama labi redzamā vietā pie nekustamā īpašuma Ķieģeļu iela 17E, Jēkabpilī.
10. Izsole notiek 2018.gada 23.novembrī, pulksten 14.00, Brīvības ielā 45, Jēkabpilī,
302.kabinetā.
11. Izsolāmais objekts tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
12. Lai varētu piedalīties izsolē, izsoles dalībniekiem pirms reģistrācijas jāiemaksā
Jēkabpils pilsētas pašvaldības kontā Nr.LV87 UNLA 0009 0131 30793, AS „SEB banka”, kods

UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmēra no izsolāmā objekta nosacītās cenas 564,40 euro (pieci
simti sešdesmit četri eiro un 40 centi).
13. Izsoles dalībniekiem (juridiskai personai, arī personālsabiedrībai) jāiesniedz šādi
dokumenti:
13.1. pieteikums par piedalīšanos izsolē;
13.2. spēkā esošu statūtu (līguma) norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju
(amatpersonu) kompetences apjomu;
13.3. attiecīgās institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi;
13.4. attiecīgās valsts reģistra iestādes izziņu par attiecīgo juridisko personu (izziņa ir
derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas);
13.5. kvīts par nodrošinājuma samaksu;
14. Izsoles dalībniekam (fiziskai personai) jāiesniedz šādi dokumenti:
14.1. pieteikums par piedalīšanos izsolē;
14.2. kvīts par nodrošinājuma samaksu.
15. Izsoles dalībniekiem jāiesniedz minētie dokumenti Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas
pieturas aģentūrā – Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, norādītajā termiņā.
16. Izsoles komisijas sekretāre dalībnieku pieteikumus reģistrē žurnālā ierakstot šādas
ziņas:
16.1. dalībnieka kārtas numurs;
16.2. vārds un uzvārds vai juridiskās personas pilns nosaukums un reģistrācijas apliecības
numurs;
16.3. dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese;
16.4. atzīme par nodrošinājuma samaksu;
16.5. atzīmi par to vai pretendents tika vai netika pielaists pie izsoles un nepielaišanas
iemesls.
17. Izsoles komisija noformē to personu sarakstu, kuras ir izpildījušas izsoles
priekšnoteikumus un tiek pielaistas pie izsoles un noformē tiem dalībnieku reģistrācijas apliecības.
18. Izsoles komisija noformē to personu sarakstu, kuras ir iesniegušas dokumentus, bet
nav izpildījušas izsoles priekšnoteikumus.
19. Izsoles gaita tiek protokolēta.
20. Izsoles kārtība:
20.1. Komisija paziņo pretendentiem par to pielaišanu vai nepielaišanu pie izsoles. Ja
pretendents netiek pielaists pie izsoles, tam tiek atmaksāts samaksātais nodrošinājums. Komisija
paziņojumā par nepielaišanu pie izsoles norāda iemeslus.
20.2. Izsoles dalībniekiem, kuri ir pielaisti pie izsoles, izsniedz reģistrācijas apliecību un
kartīti ar numuru.
21. Dalībniekam, kurš nav ieradies uz izsoli un nosolītājam, nokavējot noteikto samaksas
termiņu, kā arī, atsakoties iegādāties izsoles objektu, pēc objekta cenas un viena soļa nosolīšanas,
netiek atmaksāts nodrošinājums.
22. Pirms izsoles sākšanās Izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus.
23. Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs.
24. Izsoles komisijas priekšsēdētājs atklāj izsoli un raksturo pārdodamo objektu, paziņo tā
pārdošanas sākumcenu, kā arī summu, par kādu cena paaugstināma ar katru nākamo solījumu.
25. Izsoles solis tiek noteikts 150,00 euro (viens simts piecdesmit eiro un 00 centi)
apmērā.
26. Izsolē starp tās dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un traucējumi, kas
varētu iespaidot izsoles rezultātus un gaitu.
27. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles
komisijas priekšsēdētājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto cenu.
Piedāvātās cenas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli. Ja neviens no dalībniekiem vairs
augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar
āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā piesitiena objekts ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo
augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
28. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu
izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.

29. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoši uzrāda izsoles
komisijai savu dalībnieka reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā
norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet nevar
izsoles komisijai uzrādīt dalībnieka reģistrācijas apliecību vai neparakstās protokolā, tādējādi ir
atteicies no nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta
un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma samaksa.
30. Izsoles komisija paziņo izsoles dalībnieku, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu un otro
izsoles dalībnieku, kurš ir nākamais augstākās cenas solītājs.
31. Pēc protokola parakstīšanas, dalībnieks, kas nosolījis objektu, saņem protokola
atvasinājumu.
32. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Objektu, mēneša laikā tiek atmaksāts
samaksātais nodrošinājums.
33. Nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta norēķinu summā par nosolīto Objektu.
34. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.
35. Izsoles rezultāti tiek apstiprināti Jēkabpils pilsētas domes sēdē ne vēlāk kā 30 dienu
laikā pēc Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.pantā paredzēto maksājumu
nokārtošanas.
36. Pēc izsoles, izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, slēdz pirkuma vai
nomaksas pirkuma līgumu.
37. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, nav samaksājis nosolīto cenu
noteiktajā termiņā, izsoles komisija pieņem lēmumu paziņot nākošajam pretendentam par iespēju
iegādāties izsoles Objektu par viņa augstāko piedāvāto summu. Pretendentam ir tiesības 2 nedēļu
laikā paziņot par objekta pirkšanu par viņa nosolīto cenu. Ja tiek saņemts paziņojums, pašvaldība
pieņem lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu ar šo pretendentu un slēdz līgumu.
V. Samaksas kārtība
38. Tiek paredzēta divu veidu samaksas kārtība:
38.1. objekta nosolītājam, atskaitot iemaksāto nodrošinājuma summu, jāsamaksā par
nosolīto nekustamo īpašumu 14 dienu laikā no izsoles dienas vai
38.2. objekta nosolītājs, atskaitot iemaksāto nodrošinājuma summu, slēdz pirkuma
nomaksas līgumu līdz 5 gadiem, maksājot likumiskos (6 % gadā no neatmaksātās summas) un
līgumiskos procentus (0,1% līgumsods par katru nokavēto dienu no neatmaksātās summas).
39. Samaksas veids jānorāda izsolē, atzīmējot to iesniegumā par samaksu.
VI. Citi noteikumi
40. Par šajos noteikumos nereglamentētajiem jautājumiem lēmumus pieņem izsoles
komisija, par to izdarot attiecīgu ierakstu komisijas sēdes protokolā.
41. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām var iesniegt Jēkabpils pilsētas pašvaldībā,
Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, LV-5201.
42. Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu paraksta domes priekšsēdētājs vai viņa
pilnvarota persona.
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
27.09.2018. (protokols Nr.22, 8.§)

Nr.396

Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 16.08.2018. lēmumā Nr.346 "Par nekustamā īpašuma
nomas izsoles Brīvības iela 157, Jēkabpilī, rezultātu apstiprināšanu"
Pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas domes 07.06.2018. lēmumu Nr.254 „Par nekustamā

īpašuma nomas izsoli Brīvības ielā 157, Jēkabpilī”, Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018.gada
29.jūnijā rīkoja nomas tiesības izsoli nedzīvojamai telpai 214,8 m2 platībā ēkas 1.stāvā ar kadastra
apzīmējumu 56010022081008 Brīvības iela 157, Jēkabpilī.
Uz izsoli pieteicās, ieradās un augstāko nomas maksu nosolīja SIA “Jēkabpils Grāmata”
reģistrācijas Nr.540300035, juridiskā adrese Brīvības iela 157, Jēkabpilī, LV5201.
2018.gada 11.septembrī Nekustamā īpašuma izsoles komisija konstatēja, ka starp Jēkabpils
pilsētas pašvaldību un SIA “Jēkabpils Grāmata” 2018.gada 16.augusta noslēgtajā nedzīvojamo telpu
nomas līguma 3.1. punktā norādīts, ka nomas maksa noteikta gadā. Ņemot vērā izsoles noteikumu
3.1. punktu, izsoles maksa tiek noteikta mēnesī. Novēršot radušos kļūdu, nepieciešams veikt
grozījumus noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, nepieciešams noslēgt vienošanos starp Jēkabpils pilsētas
pašvaldību un SIA “Jēkabpils Grāmata” pie 2018.gada 16.augusta Nedzīvojamo telpu nomas
līguma Nr.3.1.7/28-2018, par grozījumiem līgumā 3.1. punktā, izsakot to jaunā redakcijā: “Nomas
maksa par Līguma 1.1. punktā minēto Telpu un zemes (proporcionāli izmantojamai platībai)
lietošanu tiek noteikta 713.14 euro (septiņi simti trīspadsmit eiro un 14 centi) mēnesī.”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (a)
apakšpunktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 20.02.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.97
“Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12. punktu, 16.4.punktu, 2018.gada
11.septembra Nekustamā īpašuma nomas izsoles komisijas Protokols Nr.2, Finanšu komitejas
20.09.2018. lēmumu (protokols Nr.17, 7.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 16.08.2018. lēmumā Nr.346 "Par nekustamā īpašuma
nomas izsoles Brīvības iela 157, Jēkabpilī, rezultātu apstiprināšanu" šādus grozījumu:
aizstāt lēmuma 3.punktā vārdu "gadā" ar vārdu "mēnesī".
2. Noslēgt Vienošanos ar SIA “Jēkabpils Grāmata” pie 2018.gada 16.augusta Nedzīvojamo
telpu nomas līguma Nr.3.1.7/28-2018, izsakot Līguma 3.1. punktu šādā redakcijā: “3.1. Nomas
maksa par Līguma 1.1. punktā minēto Telpu un zemes (proporcionāli izmantojamai platībai)
lietošanu tiek noteikta 713.14 euro (septiņi simti trīspadsmit eiro un 14 centi) mēnesī.”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Vienošanās pie nedzīvojamo telpu nomas līguma uz 1 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Akmene 65207410

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
27.09.2018. (protokols Nr.22, 9.§)

Nr.397

Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 21.06.2018. lēmumā Nr.277
"Par patapinājuma līguma noslēgšanu"
Biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienība”, reģistrācijas Nr.40008002052,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 2005.gada 12.septembra lēmumu Nr.409
“Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai “Latvijas Politiski represēto
apvienība””, piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Jēkabpils pilsētas domes 21.06.2018 lēmumā Nr.277 “Par patapinājuma līguma
noslēgšanu” par telpas Nr.001-2 ar kopējo platību 17,6 kvadrātmetri ēkā Brīvības ielā 45, Jēkabpilī
nodošanu patapinājuma līgumā biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienībai” 3.punktu jāizsaka
jaunā redakcijā: “Patapinājuma devējs sedz maksu par siltumapgādi, kanalizāciju, atkritumu
apsaimniekošanu un elektroenerģiju”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (a)
apakšpunktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 20.09.2018. lēmumu
(protokols Nr.17, 8.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Jēkabpils pilsētas domes 21.06.2018. lēmumā Nr.277 “Par
patapinājuma līguma noslēgšanu” un izteikt lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:
“3. Patapinājuma devējs sedz maksu par siltumapgādi, kanalizāciju, atkritumu
apsaimniekošanu un elektroenerģiju.”.
2. Izteikt lēmuma pielikumu - “Patapinājuma līgums par nedzīvojamo telpu nodošanu
bezmaksas lietošanā” jaunā redakcijā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Patapinājuma līgums par nedzīvojamo telpu nodošanu bezmaksas lietošanā uz 3 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

Akmene 65207302

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
27.09.2018. (protokols Nr.22, 10.§)

Nr.398

Par izlīgumu kriminālprocesā
2018.gada 4.septembrī Jēkabpils pilsētas pašvaldībā saņemts zvērinātas advokātes Annas
Nores iesniegums ar lūgumu izskatīt un piekrist aizstāvamā E. D. ierosinājumam noslēgt izlīgumu
krimināllietā Nr.(svītrots), kurā Jēkabpils pilsētas pašvaldība atzīta par cietušo.
Kriminālprocess tika ierosināts ņemot vērā Kriminālprocesa likuma 97.panta pirmo daļu uz
Jēkabpils pilsētas pašvaldības iesnieguma pamata, par to ka 2013.gada 04.jūnijā ar plkst. 02.50 E.
D. Jēkabpilī, Pasta un Akmeņu ielu krustojumā, personu grupā tīši sabojāja Jēkabpils pilsētas
pašvaldības īpašumā esošo ceļa malā novietoto afišu stabu. Tika norauts afišu staba dekoratīvais
jumts un sabojāta afišu staba dekoratīvā jumta pamatne. Nodarītās rīcības rezultātā Jēkabpils
pilsētas pašvaldībai nodarīts materiālais zaudējums 211,70 euro apmērā. Jēkabpils pilsētas
pašvaldība pieteica krimināllietā kaitējuma kompensācijas pieteikumu 1 257,70 euro, kas sastādīja
jauna afišu stenda izgatavošanu un uzstādīšanu.
Spēkā esošie normatīvie akti paredz izlīguma izmantošanu kriminālprocesā ņemot vērā
Kriminālprocesa likuma 97.1 panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka cietušajam ir tiesības
izlīgt ar personu, kura radījusi viņam kaitējumu, kā arī saņemt informāciju par izlīguma īstenošanu
un tā sekām.
Atbilstoši Krimināllikuma 58.panta otrās daļas nosacījumiem, personu, kas izdarījusi
kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, izņemot noziedzīgus nodarījumus, kuru rezultātā
iestājusies cilvēka nāve, var atbrīvot no kriminālatbildības, ja ir izlīgums ar cietušo vai viņa
pārstāvi un persona pēdējā gada laikā nav tikusi atbrīvota no kriminālatbildības par tīša noziedzīga
nodarījuma izdarīšanu, noslēdzot izlīgumu, un pilnīgi novērsusi ar izdarīto noziedzīgo nodarījumu
radīto kaitējumu vai atlīdzinājusi nodarīto zaudējumu.
Ņemot vērā izlīguma nosacījumus E. D. piekrīt kaitējuma kompensācijas 500,00 euro
apmaksai.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 377.panta pirmās daļas 9.punkta nosacījumiem par
kriminālprocesu nepieļaujošiem apstākļiem, kriminālprocesu nedrīkst uzsākt, bet uzsākts process ir
jāizbeidz, ja noticis cietušā un aizdomās turētā vai apsūdzētā izlīgums tādā kriminālprocesā, kuru
var uzsākt tikai uz cietušās personas pieteikuma pamata un pilnīgi novērsts vai atlīdzināts ar
izdarīto noziedzīgo nodarījumu radītais kaitējums.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 536.panta nosacījumiem par paziņojumu par cietušā
un apsūdzētā izlīgumu, noteikts, ka cietušais un apsūdzētais līdz tiesas aiziešanai uz apspriežu
istabu likumā paredzētajos gadījumos var paziņot par izlīgumu. Ja izlīgumu iesniedz rakstveidā, to
pievieno lietai. Izlīgumā jābūt norādītam, ka tas noslēgts labprātīgi un cietušais saprot izlīguma
sekas. Pirms izlīguma parakstīšanas vai pēc rakstveida izlīguma saņemšanas tiesa pārliecinās, vai
tas noslēgts labprātīgi un vai cietušais saprot izlīguma sekas.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 380. pantu izlīgums nav personu reabilitējošs
apstāklis, jo persona, slēdzot izlīgumu ar cietušo, faktiski atzīst sevi par vainīgu noziedzīga
nodarījuma izdarīšanā.
Noslēdzot izlīgumu, Jēkabpils pilsētas pašvaldībai ir iespēja ātrāk saņemt atlīdzinājumu par
nodarīto kaitējumu.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 62.panta
4.punktu, Krimināllikuma 58.panta otro daļu, Kriminālprocesa likuma 97.panta pirmo daļu, 97.1
panta pirmās daļas 4.punktu, 377.panta pirmās daļas 9.punktu, 536.panta otro un piekto daļu,
ņemot vērā, Finanšu komitejas 20.09.2018. lēmumu (protokols Nr.17, 9.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Noslēgt izlīgumu krimināllietā Nr.(svītrots) (pielikumā) ar E. D., pēc kaitējuma
kompensācijas 500,00 EUR saņemšanas Jēkabpils pilsētas pašvaldības norēķinu kontā.

2. Lēmums tiek atcelts, ja Jēkabpils pilsētas pašvaldība nav saņēmusi kaitējuma kompensāciju
1 (vienas) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Izlīguma projekts uz 1 (vienas) lapas.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Kozlovskis 65207308

(paraksts)

R. Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
27.09.2018. (protokols Nr.22, 11.§)

Nr.399

Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/16/I/021 “Jēkabpils Daugavas kreisā
krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības
attīstībai” īstenošanai
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2016. gada 23. decembrī iesniedza projekta iesniegumu
Nr.5.6.2.0/16/I/021 “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās
infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” Jēkabpils pilsētas integrētu teritoriālo
investīciju projektu vērtēšanas komisijai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 1. novembra
noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta
mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām”” uz ierobežoto projektu iesniegumu pirmo atlases kārtu “Ieguldījumi
degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”. Projekta
īstenošana atbilst Jēkabpils pilsētas Attīstības programmas II prioritātei; Rīcību virzienam Nr.3.
Ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) 2018. gada 10. augustā ir
noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.6.2.0/16/I/021. Projekta
darbību realizēšanas laiks ir 21 mēnesis pēc Vienošanās noslēgšanas.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2018. gada budžetā (funkcionālās klasifikācijas kods
04.510.10) ir paredzēts finansējums no Valsts kases kredītlīdzekļiem ar mērķi – Eiropas Savienības
fonda projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/021 “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju
atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai.
Projekta uzsākšanai pašvaldība 2018.gada 22. februārī pieņēma lēmumu Nr. 70 “Par
aizņēmumu ERAF projekta “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un
publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” priekšfinansēšanai (protokols
Nr.6.,10.§), kā rezultātā 2018. gada 03. aprīlī noslēgts Aizdevuma līgums ar Valsts kasi
Nr.A2/1/18/131 par summu EUR 741 658,00. Pēc līguma noslēgšanas ar CFLA 2018. gada
14. augustā noslēgts Vienošanās protokols pie 2018. gada 03. aprīļa Aizdevuma līguma
Nr.A2/I/18/131, kurā aizņēmuma mērķis priekšfinansēšanai grozīts kā aizņēmums ERAF projekta
Nr.5.6.2.0/16/I/021 “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās
infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai.
Uz doto brīdi projekta īstenošana ir uzsākta, ir veikti iepirkumi un noslēgti līgumi par
būvdarbu veikšanu, notiek būvdarbi objektos “Pasta ielas pārbūve, Jēkabpilī”, “Ausekļa ielas
pārbūve, Jēkabpilī” un “Dzīvojamās mājas Brīvības ielā 187, Jēkabpilī pārbūve par viesnīcu”
atbilstoši būvdarbu līgumos paredzētajam laika grafikam. Aizņēmums projekta priekšfinansēšanai
izlietots EUR 741 657,85 apmērā un nodrošināta snieguma ietvara izpilde. Saņemts avanss no
CFLA 2018. gada 13. septembrī EUR 1 200 000,00 apmērā. Aizņēmuma atmaksa veikta saskaņā ar
Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 363 “Kārtība, kādā ministrijas un citas
centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu
pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 67. punktu – saņemtā
finansējuma apmērā 5 darba dienu laikā pēc Eiropas Savienības finanšu palīdzības saņemšanas.
Projekta tālākai virzībai nepieciešams aizņēmums pašvaldības līdzfinansējuma un projekta
neattiecināmo izmaksu segšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 5.punkts, 15. panta pirmās
daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.,
24. pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu
2018. gadam” 14. panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu
Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.punktu, Ministru kabineta
2015. gada 1. novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi”, ņemot vērā Finanšu
komitejas 20.09.2018. lēmumu (protokols Nr.17, 10.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar izņemšanu vidējā termiņā 631 653,00 euro (seši simti
trīsdesmit viens tūkstotis seši simti piecdesmit trīs eiro, 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto
gada aktuālo procentu likmi Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/16/I/021 “Jēkabpils
Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana
uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanai. Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 30 gadi.
Pamatsummas atmaksu sākt pēc trīs gadiem. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
Aizņēmumu izņemt, sākot ar 2018.gada oktobri.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Zelčāne 65207314

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
27.09.2018. (protokols Nr.22, 12.§)

Nr.400

Par aizņēmumu būvprojektu izstrādei
Pašvaldība 2018. gadā plāno uzsākt integrēto teritoriju investīciju (ITI) projekta
“Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils
pilsētas Ziemeļaustrumu daļā” īstenošanu saskaņā ar Jēkabpils pilsētas Attīstības programmas
3.prioritāti; Rīcību virzienu Nr.32, piesaistot kredītlīdzekļus no Valsts kases. Projekta ideja ir
saskaņota Reģionālās attīstības koordinācijas padomē 2018. gada 06. jūlijā (Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas vēstule Nr.1-13/5997). Pašreiz norit projekta pieteikuma
sagatavošanas darbi. Iesniedzot projektu izvērtēšanai, iesniedzami arī būvprojekti par projektā
paredzētajām būvniecības aktivitātēm. Projekta realizēšanai plānots izstrādāt 5 (piecus)
būvprojektus, sadalot iepirkumu 3 daļās: Daļa Nr.1 – ““Objektu “Zīlānu ielas pārbūve posmā no
Ķieģeļu ielas līdz Oļu ielai”, “Mālu ielas pārbūve”, “Oļu ielas pārbūve, Jēkabpilī”, būvprojekta
izstrāde””( (Iepirkuma identifikācijas Nr. JPP 2018/57/ERAF); Daļa Nr. 2 – “Objekta “Degradētās
teritorijas revitalizācija, ražošanas ēkas un inženiertīklu jaunbūve Zīlānu ielā 97, Jēkabpilī
būvprojekta izstrāde”” (Iepirkuma identifikācijas Nr.JPP 2018/64/ERAF) un Daļa Nr. 3 – “Objekta
”Ielas jaunbūve Zīlānu mikrorajonā, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde”. Šobrīd ir atvērts iepirkums un
notiek vērtēšana Daļai Nr.1, ir uzsākta, bet nav pabeigta iepirkuma procedūra par Daļu Nr. 2.
Iepirkuma procedūra Daļai Nr. 3 tiks izsludināta tuvākajā laikā.
Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2018. gadam” 14. panta pirmās daļas 3. punktu,
Jēkabpils pilsētas pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu Valsts kasē investīciju projekta
dokumentācijas (būvprojektu) izstrādei, lai uzsāktu augstākminētā projekta īstenošanu. Aizņēmuma
mērķis - būvprojektu izstrāde Eiropas Savienības fonda projekta “Industriālās teritorijas piekļuves
uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā”
īstenošanai. Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2018. gada budžetā (funkcionālās klasifikācijas kods
04.510.04) šim mērķim plānots finansējums no Valsts kases kredītlīdzekļiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 24.pantu, Likuma par budžetu
un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās
daļas 3.punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu, Finanšu komitejas 20.09.2018.lēmumu
(protokols Nr.17, 11.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar izņemšanu vidējā termiņā līdz 195 000,00 euro (viens
simts deviņdesmit pieci tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo
procentu likmi ar mērķi pašvaldības investīciju projekta “Būvprojektu izstrāde Eiropas Savienības
fonda projekta “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības
attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā” īstenošanai.
2. Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 5 gadi. Pamatsummas atmaksu sākt pēc diviem
gadiem. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. Aizņēmumu izņemt, sākot ar
2018. gada oktobri.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Zelčāne 65207314

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
27.09.2018. (protokols Nr.22, 13.§)

Nr.401

Par aizņēmumu projekta priekšfinansēšanai
Jēkabpils
pilsētas
pašvaldība
19.04.2018.
iesniedza
projekta
iesniegumu
Nr.4.2.2.0/18/I/012 “Pirmsskolas izglītības iestādes “Bērziņš” ēkas atjaunošana un
energoefektivitātes paaugstināšana” Jēkabpils pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu
vērtēšanas komisijai atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 8. marta noteikumiem Nr.152 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk tekstā SAM)
“Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” uz ierobežoto projektu
iesniegumu pirmo atlases kārtu “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu
izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”. Projekta ideja ir saskaņota
Reģionālās attīstības koordinācijas padomē. Pašreiz norit projekta noteikumu izpilde, lai varētu
atkārtoti iesniegt projekta pieteikuma iesniegumu. Provizoriskais projekta līguma slēgšanas laiks ar
Centrālo finanšu un līguma aģentūru – 2019. gada februāris.
Projekta īstenošana atbilst Jēkabpils pilsētas Attīstības programmas I prioritātei; Rīcību
virzienam Nr.1. Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetā (funkcionālās klasifikācijas kods
09.100.06) ir paredzēts finansējums no Valsts kases kredītlīdzekļiem ar mērķi – Eiropas Savienības
fonda Nr.4.2.2.0/18/I/012 “Pirmsskolas izglītības iestādes “Bērziņš” ēkas atjaunošana un
energoefektivitātes paaugstināšana” realizēšanai.
Projekta īstenošanai ir nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē Eiropas Savienības
fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases projekta priekšfinansēšanai, lai uzsāktu
augstākminētā projekta realizāciju un nodrošinātu snieguma ietvara izpildi. Projekta ietvaros
paredzēts uzsākt būvdarbus objektā “Pirmsskolas izglītības iestādes “Bērziņš” ēkas atjaunošana un
energoefektivitātes paaugstināšana Madonas ielā 50, Jēkabpilī”. Aizņēmuma mērķis - Eiropas
Savienības fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases 4.2.2. SAM projekta Nr.4.2.2.0/18/I/012
“Pirmsskolas izglītības iestādes “Bērziņš” ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana”
priekšfinansēšanai. Aizņēmuma atmaksa tiek plānota saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada
30.jūnija noteikumiem Nr.363 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj
gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu
izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 67. punktu – pašvaldība atmaksā valsts aizdevuma daļu
saņemtā finansējuma apmērā 5 darba dienu laikā pēc Eiropas Savienības finanšu palīdzības
saņemšanas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22. un 24.pantu, likums “Likums par budžetu un finanšu vadību” 41.panta
piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2008.gada 25. marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 15.1.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.363 “Kārtība, kādā
ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts
aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 67. punktu,
Ministru kabineta 2016.gada 8. marta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības
programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu
izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi”, ņemot vērā Finanšu komitejas 20.09.2018.
lēmumu (protokols Nr.17, 12.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar izņemšanu vidējā termiņā līdz 810 000,00 euro (astoņi
simti desmit tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi ar
mērķi Eiropas Savienības fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases 4.2.2. SAM projekta
Nr.4.2.2.0/18/I/012 “Pirmsskolas izglītības iestādes “Bērziņš” ēkas atjaunošana un
energoefektivitātes paaugstināšana” priekšfinansēšanai. Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 15

gadi. Pamatsummas atmaksu sākt pēc viena gada. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības
budžetu. Aizņēmumu izņemt, sākot ar 2018. gada oktobri.
2.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Harčenko 65207323

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
27.09.2018. (protokols Nr.22, 14.§)

Nr.402

Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 19.07.2018. lēmumā Nr.310 “Par aizņēmumu projektam
“Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā””
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 06.04.2018.noslēdza Vienošanos Nr.5.5.1.0/17/I/005 ar
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta
“Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” īstenošanu. Projekta īstenošana
atbilst Jēkabpils pilsētas Attīstības programmas II prioritātei; Rīcību virzienam Nr.4.
Jēkabpils pilsētas dome 19.07.2018. pieņēma lēmumu ņemt vidēja termiņa aizņēmumu
Valsts Kasē projekta realizācijai. Jēkabpils pilsētas pašvaldība 24.08.2018. noslēdza ar Valsts Kasi
aizdevuma līgumu Nr.A2/1/18/576; trančes Nr.P-482/2018 par summu 1 938 321 euro projekta
“Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” īstenošanai.
Uz doto brīdi projekta realizācija ir uzsākta, veikti iepirkumi un noslēgti līgumi par
būvprojekta izstrādi, izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādi, autoruzraudzību, būvuzraudzību un
būvdarbiem; notiek būvdarbi objektā “Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana,
Krustpils pils pagalma atjaunošana, Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216B,
Jēkabpilī” atbilstoši būvdarbu līgumos paredzētajam laika grafikam. Veicot fasādes apdares
atjaunošanas darbus objektā “Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana”, tika
konstatēts, ka nepieciešams veikt papildus darbus jumta seguma, fasādes logu un palodžu nomaiņai.
Provizoriski papildus nepieciešamais finansējums būvdarbiem ir 88 000,00 euro (ar PVN).
Veikta iepirkuma procedūra par Jēkabpils Vēstures muzeja pastāvīgās ekspozīcijas izveidi
Krustpils pilī. Sākotnēji finansējums tika plānots atbilstoši provizoriskajām izmaksām, taču
iepirkums noslēdzies ar sadārdzinājumu un papildus nepieciešamais finansējums ir 45 868, 46 euro
(ar PVN).
Pagaidām nav veikta iepirkuma procedūra par aprīkojuma un iekārtu iegādi Krustpils pilī, to
plānots izdarīt līdz 2019.gada beigām. Pēc iepirkumu veikšanas to līdzfinansēšanai, iespējams, būs
nepieciešams precizēt aizņēmuma apmēru atbilstoši iepirkuma rezultātiem.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams precizēt projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un
attīstība Daugavas ceļā” īstenošanai nepieciešamo aizņēmuma summu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu, 21. panta pirmās
daļas 19. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 24. pantu, Likuma par budžetu un finanšu
vadību 41. panta piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu 2018. gadam” 14. panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 20.09.2018. lēmumu
(protokols Nr.17, 13.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
Izdarīt grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 19.07.2018. lēmumā Nr.310 “Par aizņēmumu
projektam “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā”” un izteikt lēmuma
1.punktu šādā redakcijā:
“1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar izņemšanu vidējā termiņā līdz 2 057 000,00 euro (divi miljoni
piecdesmit septiņi tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu
likmi ERAF projekta Nr.5.5.1.0/17/I/005 “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas
ceļā” īstenošanai. Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 30 gadi. Pamatsummas atmaksu sākt pēc
trīs gadiem. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. Aizņēmumu izņemt, sākot ar
2018.gada septembri.”
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
1.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Jaunzema 65207311

(paraksts)

R.Ragainis

