Jēkabpils pilsētas ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES
DARBA KĀRTĪBA
30.05.2019. plkst. 11:00, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī

1. Nr.242 “Par saistošo noteikumu apstiprināšanu”
2. Nr.243 “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu”
3. Nr.244 “Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas
degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai””
4.
Nr.245 “Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu
uzņēmumu izveidei””
5.
Nr.246 “Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un
revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā””
6.
Nr.247 “Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un
energoefektivitātes paaugstināšana””

LĒMUMS
Jēkabpilī
30 05.2019. (protokols Nr.16, 1.§)

Nr.242

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 7.pantu, 30.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 6.panta pirmo daļu, 41.panta
pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu komitejas 30.05.2019. lēmumu (protokols Nr.10, 21.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Apstiprināt Jēkabpils pilsētas domes 30.05.2019. saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Jēkabpils
pilsētas domes 07.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Jēkabpils pilsētas budžetu 2019.gadam””
(pielikumā).
2. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
4. Kontroli par šī lēmuma 1.punkta izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram
G.Gogulim un tāmju izpildītājiem – iestāžu vadītājiem, atbildīgajiem par programmām (pasākumiem), par šī
lēmuma 3.punkta izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrai.
Pielikumā: Jēkabpils pilsētas domes 30.05.2019. saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes
07.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Jēkabpils pilsētas budžetu 2019.gadam”” uz 1 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

Kalniete 65207313

(paraksts)

A.Kraps

APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils pilsētas domes
30.05.2019. lēmumu Nr.242

(protokols Nr.16, 1.§)
30.05.2019.
Saistošie noteikumi Nr.8
"Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 07.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Jēkabpils pilsētas budžetu 2019.gadam””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu
Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 07.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jēkabpils pilsētas budžetu 2019.gadam””
šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā :
„1. Apstiprināt Jēkabpils pilsētas 2019.gada pamatbudžetu saskaņā ar 1., 2.pielikumu:
1.1. ieņēmumi .........................................................................................EUR`
39 424 153
1.2. izdevumi...........................................................................................EUR
53 001 565
1.3. aizņēmumu saņemšana kopsummā . ...............................................EUR
13 690 187
1.4. aizņēmumu atmaksa kopsummā .....................................................EUR
2 709 197
1.5. līdzdalību komersantu pašu kapitālā ................................................EUR
557 655
1.6. līdzekļu atlikums uz 01.01.2019.g. ..................................................EUR
3 154 077
1.7. līdzekļu atlikums uz 01.01.2020.g. ..................................................EUR
0.”
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā :
„ 2. Apstiprināt Jēkabpils pilsētas 2019.gada speciālo budžetu (neietverot ziedojumus
3.pielikumu:
2.1.1. ieņēmumi .................................................................................................EUR
2.1.2. izdevumi ................................................................................................ .EUR
2.1.3. aizņēmumu atmaksa kopsummā ………………………………………..EUR
2.1.4. atlikums uz 01.01.2019.g................................................................... ... .EUR
2.1.5. atlikums uz 01.01.2020.g.........................................................................EUR
Pielikumā: 1.
1.
2.
3.

un dāvinājumus) saskaņā ar
590 566
554 253
109 607
73 294
0.”

Jēkabpils pilsētas 2019.gada pamatbudžets, Kopsavilkums (1.pielikums) 2 lp.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmērs (2.pielikums) 3 lp.
Jēkabpils pilsētas 2019.gada speciālais budžets (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) (3.pielikums) 1 lp.
Paskaidrojuma raksts 12 lp.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
30.05.2019. (protokols Nr.16, 2.§)

Nr.243

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Adresāti: O. K., personas kods (svītrots), dzīvesvietas adrese (adrese)
T. L., personas kods (svītrots), dzīvesvietas adrese (adrese)
D.R., personas kods (svītrots), dzīvesvietas adrese (adrese)
A.D., personas kods (svītrots), dzīvesvietas adrese (adrese)
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 2019.gada 24.maijā saņemts A. D. iesniegums par atteikšanos no
pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu (adrese), Jēkabpilī (kadastra numurs (svītrots)). Nekustamais
īpašums (adrese), Jēkabpilī (kadastra numurs (svītrots)) sastāv no viena zemes gabala (kadastra apzīmējums
(svītrots) 1605 kvadrātmetru platībā.
Darījuma summa ir 7500,00 euro (septiņi tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi).
Likuma “Par pašvaldībām” 78.panta pirmajā daļā noteikts, ka vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma
tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai
pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas
izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā
nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktam, pašvaldības autonomā funkcija ir
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku,
skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pret plūdu pasākumi;
kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Jēkabpils pilsētas pašvaldībai zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (svītrots) nepieciešama savu funkciju
veikšanai. Perspektīvā izmantošana – stāvlaukuma ierīkošana Sēļu sētai, Kena parkam un Jēkabpils mākslas
skolai. Nekustamais īpašums atsavināms sabiedrības vajadzībām. Līdz ar to pašvaldībai ir nepieciešams izmantot
pirmpirkuma tiesības un iegādāties nekustamo īpašumu ar kadastra numuru (svītrots) (adrese), Jēkabpilī.
Nekustamā īpašuma zemes vienību saskaņā ar Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumu šķērso ielu sarkanās līnijas.
Saskaņā ar teritorijas plānojuma dokumentiem nekustamā īpašuma (adrese), Jēkabpilī plānotā atļautā
izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta 27.punktu, 42.panta pirmo daļu, 78.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra
noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 3.,
5., 6., 7., 13.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 30.05.2019. lēmumu (protokols Nr.10, 22.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties sabiedrības vajadzībām nekustamo īpašumu (adrese),
Jēkabpilī, kadastra numurs (svītrots).
2. Sagatavot darījuma aktu 10 darbdienu laikā, pamatojoties uz pārdevēja un pircēju vienošanās
nosacījumiem.
3. Samaksāt pirkuma līgumā noteikto summu 7500,00 euro (septiņi tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi) 10
darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
4. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrai lēmumu nekavējoties izsūtīt Zemgales rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļai, Rīgas ielā 150, Jēkabpilī.
5. Apmaksu veikt no Jēkabpils pilsētas 2019.gada budžeta līdzekļiem (budžeta klasifikācijas kods 06.600.02.,
ekonomiskās klasifikācijas kods 5217).
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: Pirkuma līgums ar pielikumu uz 2 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
(paraksts)
Akmene 65207429

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
30.05.2019. (protokols Nr.16, 3.§)

Nr.244

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto
teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai”
Jēkabpils pilsētas pašvaldība līdz 2019.gada 3.jūnijam plāno iesniegt precizējumus projekta iesniegumam
Nr. 5.6.2.0/18/I/020 “Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un
publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” Jēkabpils pilsētas pašvaldības integrētu teritoriālo
investīciju projektu vērtēšanas komisijai 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotas projektu iesniegumu
pirmās atlases kārtā “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru
pašvaldībās”.
Projekta mērķis ir Jēkabpils pilsētas degradētās teritorijas revitalizācija, atjaunojot degradēto teritoriju
atbilstoši Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju
veicinošu teritoriālu izaugsmi, uzņēmējdarbību attīstību un jaunu darbavietu radīšanu. Projekta ietvaros ir
paredzēts veikt šādas darbības: Viestura ielas pārbūve (posmā no krustojuma ar Pormaļa ielu līdz Neretas ielai);
Draudzības alejas pārbūve, Jaunās ielas atjaunošana.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 3 366 497,89 EUR, no kuriem Eiropas reģionālās attīstības fonda
finansējums ( 41,81%) – 1 407 647,25 EUR; valsts budžeta dotācija (14,55%) – 489 712,66 EUR; pašvaldības
finansējums (43,64%) – 1 469 137,99 EUR. Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas ir 37 967,35 EUR. Projekta
kopējās izmaksas ir 3 404 465,24. Projekta neiekļaujamās izmaksas sastāda 107 531,58. Projekta īstenošanas
ilgums ir plānots 39 mēneši.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.
un 27.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 29. un 30.pantu, un ņemot vērā Finanšu komitejas 30.05.2019.
lēmumu (protokols Nr.10, 17.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Atbalstīt projekta “Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un
publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanu.
2. Apstiprināt projekta indikatīvo finansēšanas plānu:
Finansējuma avots
Kopā
%
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
1 407 647,25
41,81%
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām
489 712,66
14,55%
Pašvaldības finansējums
1 469 137,99
43,64%
Cits publiskais finansējums
Privātās attiecināmās izmaksas
Kopējās attiecināmās izmaksas
3 366 497,89
100,00%
Publiskās neattiecināmās izmaksas
37 967,35
Neattiecināmās izmaksas kopā
37 967,35
Kopējās izmaksas
3 404 465,24
Projektā neiekļaujamās izmaksas
107 531,58
Pavisam kopā
3 511 996,82
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projektā paredzēto pašvaldības līdzfinansējumu, ņemot
aizņēmumu Valsts kasē.
4. Projekta īstenošanai paredzēto finansējumu iekļaut budžeta tāmē (funkcionālās klasifikācijas kods
04.510.12) “Projekts “Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un
publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai””.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
K.Stars 65221147

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
30.05.2019. (protokols Nr.16, 4.§)

Nr.245

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu
izveidei”
Jēkabpils pilsētas pašvaldība iesniedz projekta iesniegumu “Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu
uzņēmumu izveidei” Jēkabpils pilsētas pašvaldības integrētu teritoriālo investīciju projektu vērtēšanas komisijai
5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām” ierobežotas projektu iesniegumu pirmās atlases kārtā “Ieguldījumi degradēto
teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.
Projekta mērķis ir Jēkabpils pilsētas degradētās teritorijas revitalizācija, atjaunojot degradēto teritoriju
atbilstoši Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju
veicinošu teritoriālu izaugsmi, uzņēmējdarbību attīstību un jaunu darbavietu radīšanu. Projekta ietvaros ir
paredzēts veikt šādas darbības: Ķieģeļu ielas posma no Zīlānu ielas pārbūve; jauna ielas posma izbūve;
ieguldījumi ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūrā; ielas apgaismojuma pārbūve un izbūve; elektroenerģijas
tīkla izbūve; gāzes vada izbūve; ražotnes jaunbūves izbūve (t.sk. teritorijas labiekārtošana).
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 3 941 532,11 EUR, no kuriem Eiropas reģionālās attīstības fonda
finansējums ( 23,22%) – 915 062,00 EUR; valsts budžeta dotācija (11,70%) – 461 331,17 EUR; pašvaldības
finansējums (35,11%) – 1 383 993,50 EUR; privātās attiecināmās izmaksas (29,97%) – 1 181 145,44 EUR.
Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas ir 523 904,31 EUR (t.i. PVN izmaksas ar ražotnes saistītajiem
būvdarbiem, PVN u.c.). Projekta kopējās izmaksas ir 4 465 436,42 EUR. Projekta īstenošanas ilgums ir plānots 24
mēneši.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2. un
10.punktu, 21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 29. un 30.pantu, ņemot
vērā Finanšu komitejas 30.05.2019. lēmumu (protokols Nr.10, 18.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Atbalstīt projekta “Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei” īstenošanu.
2. Apstiprināt projekta indikatīvo finansēšanas plānu:
Finansējuma avots
Kopā
%
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
915 062,00
23,22%
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām
461 331,17
11,70%
Pašvaldības finansējums
1 383 993,50
35,11%
Cits publiskais finansējums
0,00 %
Privātās attiecināmās izmaksas
1 181 145,44
29,97%
Kopējās attiecināmās izmaksas
3 941 532,11
100,00%
Publiskās neattiecināmās izmaksas
17 749,59
X
Privātās neattiecināmās izmaksas
506 154,72
X
Neattiecināmās izmaksas kopā
523 904,31
X
Kopējās izmaksas
4 465 436,42
X
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projektā paredzēto pašvaldības līdzfinansējumu, ņemot
aizņēmumu Valsts kasē.
4. Projekta īstenošanai paredzēto finansējumu iekļaut budžeta tāmē (funkcionālās klasifikācijas kods
06.600.19) “Projekts “Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei””
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

S.Lapiņa 65283781

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
30.05.2019. (protokols Nr.16, 5.§)

Nr.246

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija
uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā”
Jēkabpils pilsētas pašvaldība plāno 31.05.2019. iesniegt projekta iesniegumu “Industriālās teritorijas
piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā”
Jēkabpils pilsētas pašvaldības integrētu teritoriālo investīciju projektu vērtēšanas komisijai 5.6.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” ierobežotas projektu iesniegumu pirmās atlases kārtā “Ieguldījumi degradēto teritoriju
revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.
Projekta mērķis ir Jēkabpils pilsētas degradētās teritorijas revitalizācija, atjaunojot degradēto teritoriju
atbilstoši Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju
veicinošu teritoriālu izaugsmi, uzņēmējdarbību attīstību un jaunu darbavietu radīšanu. Projekta ietvaros ir
paredzēts veikt šādas darbības: Zīlānu ielas pārbūve (posmā no krustojuma ar Ķieģeļu ielu līdz Oļu ielai); jauna
ielas posma izbūve, lai nodrošinātu piekļuvi teritorijai Zīlānu ielā 97, Mālu ielas pārbūve, Oļu ielas pārbūve, Ielas
seguma pārbūve uz teritorijām Zīlānu ielā 66 – 68; ieguldījumi ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūrā; ielas
apgaismojuma pārbūve un izbūve; ražošanas ēkas jaunbūves izbūve Zīlānu ielā 97 (t.sk. teritorijas labiekārtošana).
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 7 651 360,26 EUR, no kuriem Eiropas reģionālās attīstības fonda
finansējums ( 40,46%) – 3 095 740,36 EUR; valsts budžeta dotācija (6,5%) – 497 405,66 EUR; pašvaldības
finansējums (45,54%) – 3 484 493,41 EUR. Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas ir 784 405,14 EUR (t.i.
PVN izmaksas ar ražotnes saistītajiem būvdarbiem, PVN u.c.). Projekta kopējās izmaksas ir 8 435 765,40 EUR.
Projekta īstenošanas ilgums ir plānots 17 mēneši.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktu, 21.panta pirmās daļas
23. un 27.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 29. un 30.pantu, ņemot vērā Finanšu komitejas 30.05.2019.
lēmumu (protokols Nr.10, 20.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Atbalstīt projekta “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības
attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā” īstenošanu.
2. Apstiprināt projekta indikatīvo finansēšanas plānu:
Finansējuma avots
Kopā
%
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
3 095 740,36
40,46%
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām
497 405,66
6,5%
Pašvaldības finansējums
3 484 493,41
45,54%
Cits publiskais finansējums
573 587,17
7,5 %
Privātās attiecināmās izmaksas
0%
Kopējās attiecināmās izmaksas
7 651 360,26
100,00%
X
Publiskās neattiecināmās izmaksas
784 405,14
X
Privātās neattiecināmās izmaksas
X
Neattiecināmās izmaksas kopā
784 405,14
X
Kopējās izmaksas
8 435 765,40
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projektā paredzēto pašvaldības līdzfinansējumu, ņemot
aizņēmumu Valsts kasē.
4. Projekta īstenošanai paredzēto finansējumu iekļaut budžeta tāmē (funkcionālās klasifikācijas kods)
“Projekts “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils
pilsētas Ziemeļaustrumu daļā””.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
K.Stars 65221147

(paraksts)

A.Kraps

LĒMUMS
Jēkabpilī
30.05.2019. (protokols Nr.16, 6.§)

Nr.247

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes
paaugstināšana”
Atbilstoši 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” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas "Energoefektivitātes
paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”
Jēkabpils pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases nolikumam ir sagatavots projekta iesniegums “Tautas
nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana”, kas jāiesniedz vērtēšanai līdz 2019.
gada 3. jūnijam.
Projekta mērķis ir atbilstoši pašvaldības attīstības programmai veikt ieguldījumus energoefektivitātes
paaugstināšanai pašvaldības ēkā - Jēkabpils tautas namā, tādejādi samazinot primārās enerģijas patēriņu un
pašvaldības izdevumus par siltumapgādi.
Projekta galvenās darbības ir grīdu, cokola, sienu, pārsegumu, bēniņu un jumta siltināšana, energoefektīvu
logu un durvju uzstādīšana, ventilācijas sistēmas ierīkošana, siltummezgla nomaiņa, apkures sistēmas un iekšējo
siltā ūdens tīklu rekonstrukcija un energoefektīva apgaismojuma ierīkošana. Tāpat tiks veikti darbi, kas nav saistīti
ar energoefektivitātes paaugstināšanu, bet ir nepieciešami ēkas atjaunošanas projekta pilnīgai pabeigšanai un ēkas
efektīvai ekspluatācijai. Paredzēta būvdarbu autoruzraudzība, būvuzraudzība, kā arī projekta publicitātes
nodrošināšanas pasākumi. Pēc projekta īstenošanas plānots, ka primārā enerģijas patēriņš samazināsies par
243988.37 kWh/gadā, bet aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā būs 37.81 CO2 ekvivalenta
tonnas.
Projekta īstenošanu plānots uzsākt 2020.gada III ceturksnī un pabeigt 30 mēnešu laikā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 7.punktu, 10.punktu,
21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 29. un 30.pantu, ņemot vērā Ministru
kabineta 08.03.2016. noteikumus 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 30.05.2019. lēmumu (protokols Nr.10, 19.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.
Atbalstīt projekta “Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes
paaugstināšana” īstenošanu.
2.
Apstiprināt projekta kopējo finansēšanas plānu:
Kopā

Finansējuma avots

Summa

ERAF

210 303

9.84

481 801.97

22.54

1 401 995.92

65.59

43 410

2.03

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas

2 137 510.89

100.00

Projekta neattiecināmās izmaksas

1 401 870.39

Projekta kopējās izmaksas

3 539 381.27

Projektā neiekļaujamās izmaksas

1 526 615.26

Pavisam kopā

5 065 996.52

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām
Pašvaldības finansējums
Cits publiskais finansējums

3.
4.
5.
Sēdes vadītājs

%

Pēc projekta apstiprināšanas nodrošināt nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu, ņemot
aizņēmumu Valsts kasē 2020. gadā.
Projekta īstenošanai paredzēto finansējumu iekļaut budžeta tāmē (budžeta klasifikācijas kods
08.230.03) “Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana”.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs
Krēsliņa 65207425

(paraksts)

A.Kraps

