Jēkabpils pilsētas ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES
DARBA KĀRTĪBA
21.03.2019. plkst. 11:00, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī

1. 101. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.1.2.0/18/I/007 “Jēkabpils vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana” īstenošanai
2. 102. Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 28.06.2018. lēmumā Nr.285 “Par aizņēmumu projekta “Jēkabpils
pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN–T tīklu” īstenošanai”
3. 103. Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 19.07.2018. lēmumā Nr.310 “Par aizņēmumu projektam
“Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā””
4. 104. 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” neiekļaujamo
izmaksu segšanai
5. 105. Par aizņēmumu investīciju projekta “Būvprojektu izstrāde Eiropas Savienības fonda projekta “Industriālās
teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu
daļā”” īstenošanai
6. 106. Par aizņēmumu būvprojekta izstrādei un būvprojekta ekspertīzes veikšanai
7. 107. Par aizņēmumu investīciju projektam “Velotrases jaunbūve Filozofu ielā 15, Jēkabpilī”
8. 108. Par aizņēmumu būvprojekta izstrādei
9. 109. Par grozījumu 09.11.2017. Domes lēmumā Nr.405 “Par aizņēmumu valsts nozīmes sporta infrastruktūras
attīstības projektam, kas tiek realizēts ar valsts budžeta līdzfinansējumu “Jēkabpils multifunkcionālās halles
jaunbūve Brīvības ielā 289 B, Jēkabpilī””

LĒMUMS
Jēkabpilī
21.03.2019. (protokols Nr.8, 1.§)

Nr.101

Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.1.2.0/18/I/007 “Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu
mācību vides un infrastruktūras uzlabošana” īstenošanai
Pašvaldība 2017.gadā uzsāka ERAF projekta “Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un
infrastruktūras uzlabošana” īstenošanu atbilstoši Jēkabpils pilsētas Attīstības programmas I prioritātei; Rīcību
virzienam Nr.1.
Projekta “Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana” (turpmāk –
Projekts) mērķis ir veikt divu Jēkabpils vispārizglītojošo skolu modernizāciju – Jēkabpils 2.vidusskolas un
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas mācību vides infrastruktūras uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām
atbilstošu vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmēt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības
satura pakāpenisku ieviešanu.
Projekta ietvaros plānots izveidot ergonomisku mācību vidi mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai;
ieviest un nodrošināt Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu pieejamību abās skolās; ierīkot jaunus
dabaszinātņu un matemātikas kabinetus pamatizglītības programmas īstenošanai (7.–9.klasēm) un veikt to
aprīkošanu, kā arī pārbūvēt dienesta viesnīcu Jēkabpils 2.vidusskolā; pārbūvēt sporta infrastruktūru un nodrošināt
Reģionālā metodiskā centra attīstību Jēkabpils Valsts ģimnāzijā; nodrošināt projekta īstenošanas un publicitātes
pasākumus.
Ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 06.03.2019. noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda
projekta Nr.8.1.2.0/18/I/007 “Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana”
īstenošanu.
Projekta kopējie izdevumi: 23 549 278,61 euro, t.sk. attiecināmās izmaksas 21 554 536,60 euro, no
kurām: ERAF finansējums 26,25 % – 5 658 115,00 euro; Valsts budžeta dotācija 18,04 %- 3 888 634,15 euro;
pašvaldības finansējums 54,12 % – 11 665 902,45 euro; Cits publiskais finansējums 1,59 %- 341 885,00 euro;
neattiecināmās izmaksas – 1 994 742,01 euro.
Projekta tālākai virzībai nepieciešams aizņēmums pašvaldības līdzfinansējuma un projekta neattiecināmo
izmaksu segšanai. Provizoriski nepieciešamais aizņēmuma apmērs 2019.gadā sastāda 5 429 332,45 euro,
2020.gadā 6 739 221,36 euro un 2021.gadā 1 833 975,65 euro.
Finansējums projekta īstenošanai plānots Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2019. gada budžetā (funkcionālās
klasifikācijas kods 09.219.21). Nākošajos budžeta grozījumos nepieciešams precizēt Valsts kases aizņēmuma
summu atbilstoši nepieciešamajam finansējuma apjomam 2019.gadā.
Jēkabpils pilsētas dome 29.06.2017. pieņēma lēmumu Nr.225 “Par aizņēmumu būvprojekta izstrādei”
(protokols Nr.17, 4.§) projektam “Būvprojekta izstrāde objektos “Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūve Rūdolfa
Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī un Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūve Jaunā ielā 44, Jēkabpilī””.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 31.07.2017. noslēdza Aizdevuma līgumu ar Valsts kasi Nr.A2/1/17/520,
trančes Nr. P-378/2017, būvprojekta izstrādei par summu 194 447,00 euro, un 06.02.2018. veica grozījumus un
noslēdza Aizdevuma līgumu ar Valsts kasi Nr.A2/1/17/520-V/18/1, trančes Nr.P-378/2017, paredzot aizņēmuma
izņemšanu vidējā termiņā.
Aizņēmums būvprojektu izstrādei izlietots 193 587,90 euro un 23.01.2019. noslēgts Aizdevuma līgums ar
Valsts kasi Nr.A2/1/17/520-V/19/2, trančes Nr.P-378/2017, par aizņēmuma summas precizēšanu.
Pēc Centrālās finanšu un līgumu aģentūras avansa saņemšanas plānots veikt aizņēmumu atmaksu saskaņā
ar Ministru kabineta 30.06.2015. 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 – pašvaldība atmaksā valsts aizdevuma daļu saņemtā
finansējuma apmērā 5 darba dienu laikā pēc Eiropas Savienības finanšu palīdzības saņemšanas.
Uz doto brīdi projekta īstenošana ir uzsākta, noslēgti līgumi par būvdarbu veikšanu, būvuzraudzību un
autoruzraudzību, notiek būvdarbi objektā “Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūve Jaunā ielā 44, Jēkabpilī”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu, 15. panta pirmās daļas
4. 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, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.punktu, Finanšu ministrijas 18.12.2018. rīkojuma Nr.488 “Par
valsts pagaidu budžetu 2019.gadam” 7.1.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 21.03.2019. lēmumu (protokols
Nr.6, 26.§),

Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar izņemšanu vidējā termiņā līdz 14 002 529,00 euro (četrpadsmit miljoni
divi tūkstoši pieci simti divdesmit deviņi eiro, 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu
likmi Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.1.2.0/18/I/007 “Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides
un infrastruktūras uzlabošana” īstenošanai. Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 30 gadi. Pamatsummas atmaksu
sākt pēc trīs gadiem. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. Aizņēmumu izņemt, sākot ar
2019.gada maiju.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Harčenko 65207323

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
21.03.2019. (protokols Nr.8, 2.§)

Nr.102

Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 28.06.2018. lēmumā Nr.285 “Par aizņēmumu projekta “Jēkabpils pilsētas
infrastruktūras sasaiste ar TEN–T tīklu” īstenošanai””
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 27.02.2018. noslēdza Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
(turpmāk CFLA) par Kohēzijas fonda (turpmāk KF) projekta Nr.6.1.4.2/17/I/006 “Jēkabpils pilsētas
infrastruktūras sasaiste ar TEN–T tīklu” īstenošanu. Projekta īstenošana atbilst Jēkabpils pilsētas Attīstības
programmas III prioritātei; Rīcību virzienam Nr.5.
Jēkabpils pilsētas dome 28.06.2018. pieņēma lēmumu Nr.285 ņemt vidēja termiņa aizņēmumu Valsts Kasē
projekta realizācijai.
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome 18.07.2018. izsniedza atļauju
(protokols Nr.9., 15.3.punkts) Jēkabpils pilsētas pašvaldībai ņemt vidēja termiņa aizņēmumu Valsts kasē un
03.08.2018. tika noslēgts Aizdevuma līgums ar Valsts kasi Nr.A2/1/18/527 (trančes Nr.P-431/2018) par summu
2 569 179,00 euro KF projekta (Nr.6.1.4.2/17/I/006) “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN–T tīklu”
īstenošanai. 01.02.2019. tika noslēgta Vienošanās pie Aizdevuma līguma Nr.A2/1/18/527 – V/19/1, trančes Nr.V431/2018, precizējot aizdevuma izsniegšanas grafiku pa gadiem.
Projekta ietvaros plānots veikt Brīvības ielas, Dolomīta ielas, Neretas ielas un Zīlānu ielas pārbūvi. Šobrīd
tiek izstrādāts būvprojekts “Brīvības ielas pārbūve, Jēkabpilī”, ir izsludināts iepirkums būvdarbiem objektā
“Dolomīta ielas pārbūve, Jēkabpilī” un notiek iepirkuma “Objekta “Dolomīta ielas pārbūve, Jēkabpilī”
būvuzraudzības veikšana” vērtēšana, norit būvdarbi Neretas ielas posmā no Zaļās ielas līdz pilsētas robežai un no
rekonstruētā Neretas ielas posma pie tilta līdz gājēju pārejai, kas aprīkota ar luksoforu, kā arī tiek veikta šo darbu
autoruzraudzība un būvuzraudzība. Ir noslēgušās iepirkuma procedūras būvdarbiem objektā “Zīlānu ielas pārbūve,
Jēkabpilī” un ““Zīlānu ielas pārbūve, Jēkabpilī” būvuzraudzības veikšana”, tāpēc nepieciešams precizēt
nepieciešamo aizņēmuma apmēru. Pēc iepirkumu veikšanas un iepirkumu procedūras noslēgšanās Brīvības un
Dolomīta ielas būvdarbu veikšanai, atkārtoti būs nepieciešams precizēt nepieciešamo aizņēmuma apmēru projekta
līdzfinansēšanai.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetā (funkcionālās klasifikācijas kods 04.510.06) ir paredzēts
finansējums no Valsts kases kredītlīdzekļiem ar mērķi – KF projekta Nr.6.1.4.2/17/I/006 “Jēkabpils pilsētas
infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” realizēšanai, kurš tiks precizēts nākošajos budžeta grozījumos atbilstoši
noslēgtajai Vienošanās ar Valsts kasi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 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, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 15.1.punktu, Finanšu ministrijas 18.12.2018. rīkojuma Nr.488 “Par valsts pagaidu budžetu
2019.gadam” 7.1.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 21.03.2019. lēmumu (protokols Nr.6, 27.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 28.06.2018. lēmumā Nr.285 “Par aizņēmumu projekta
“Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN–T tīklu” īstenošanai” un izteikt lēmuma 1.punktu šādā
redakcijā:
“1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar izņemšanu vidējā termiņā 3 266 025,00 euro (trīs miljoni divi simti
sešdesmit seši tūkstoši divdesmit pieci eiro, 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi
KF projekta Nr.6.1.4.2/17/I/006 “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN–T tīklu” 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 augustu.”
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Harčenko 65207323

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
21.03.2019. (protokols Nr.8, 3.§)

Nr.103

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 pašvaldība 24.08.2018. noslēdza aizdevuma līgumu ar Valsts kasi Nr. A2/1/18/576
(trančes Nr.P-482/2018) par vidēja termiņa aizņēmumu 1 938 321,00 euro apmērā Eiropas Savienības fonda
projektam (Nr.5.5.1.0/17/I/005) “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” īstenošanai.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 26.11.2018. noslēdza Vienošanās protokolu pie 24.08.2018. aizdevuma
līguma ar Valsts kasi Nr. A2/1/18/576- V/18/1 (trančes Nr.P-482/2018) par summas palielināšanu no 1 938 321,00
euro uz 2 057 000,00 euro.
Pašreiz turpinās projekta realizācija, veikti iepirkumi un noslēgti līgumi par būvprojekta izstrādi, izmaksu
un ieguvumu analīzes izstrādi, autoruzraudzību, būvuzraudzību, būvdarbiem un pastāvīgās ekspozīcijas izveidi
Krustpils pilī.
Krustpils pils ēkas daļām Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī, tika veikta apsekošana un tehnisko risinājumu izstrāde.
Saskaņā ar apsekošanas slēdzienā piedāvātajiem tehniskajiem risinājumiem, tika konstatēts, ka nepieciešams veikt
papildus darbus, kuri netika sākotnēji plānoti projektā (Lielās zāles pārseguma uzlabošana, Krustpils pils kāpņu
telpas nesošo sienu konstatēto plaisu novēršana, sienu pastiprināšana, lietus ūdens sistēmas novadīšana no
fasādes) un kuriem būs nepieciešamas papildus finansējums turpmākajā projekta īstenošanas periodā.
Veicot būvdarbus objektā “Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana, Krustpils pils pagalma
atjaunošana, Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī”, tika konstatēts, ka
nepieciešams veikt papildus darbus: pastāvīgās ekspozīcijas izveidei (ekspozīciju bedres izbūves darbus,
iekšējās elektroapgādes izbūves un apsardzes signalizācijas sistēmas un vadības automatizācijas sistēmas
darbus), balkona jumta seguma nomaiņai, iekštelpu neparedzētos darbus; pagalma labiekārtošanas darbus, dārza
pārbūves papildus darbus (lietus ūdens kanalizācijas izbūve).
Papildus nepieciešamais finansējums Krustpils pils ēkas daļu Rīgas ielā 216 B, Jēkabpilī apsekošanai un
tehnisko risinājumu izstrādei 11 979,00 euro (ar PVN), papildus būvdarbiem 72 140,59 euro (ar PVN). Kopā
papildus nepieciešamais finansējums 84 119,59 euro.
Iepriekš minētās izmaksas tiks iekļautas kā neattiecināmās būvdarbu izmaksas Vienošanās
Nr.5.5.1.0/17/I/005 Grozījumos Nr.4.
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,
Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 15.1.apakšpunktu, Finanšu ministrijas 2018.gada 18.decembra rīkojuma Nr.488 “Par valsts pagaidu
budžetu 2019.gadam” 7.1.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 21.03.2019. lēmumu (protokols Nr.6, 28.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.Izdarīt grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 2018.gada 19.jūlija 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 2 141 120,00 euro (divi miljoni viens simts
četrdesmit viens tūkstotis viens simts divdesmit 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.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Jaunzema 65207311

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
21.03.2019. (protokols Nr.8, 4.§)

Nr.104

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” neiekļaujamo
izmaksu segšanai
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018.gada 10.augustā noslēdza Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru (turpmāk CFLA) par 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”
īstenošanu 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. Projekta
darbību realizēšanas laiks ir 21 mēnesis pēc Vienošanās noslēgšanas.
Projekta kopējie izdevumi ir EUR 3 869 492,75, no kuriem attiecināmie izdevumi ir EUR 3 573 591,61 un
neattiecināmie izdevumi EUR 295 901,14. Līguma ar CFLA budžetā nav iekļautas, bet projekta kopsummu veido
arī projektā neiekļaujamās izmaksas EUR 168 882,61.
Projektā neiekļaujamās izmaksas neatbilst MK
noteikumos Nr.645 noteiktajiem atbalsta nosacījumiem, taču ir neatdalāmi saistītas ar ERAF līdzfinansētā projekta
īstenošanu. Projektā neiekļaujamo darbu apjomi un izmaksas ir identificējami noslēgtajos būvuzraudzības un
būvdarbu līgumos un būvniecības tāmēs. Projektā neiekļaujamās izmaksas veido būvdarbu izmaksas Pasta,
Ausekļa, Jēkaba, Akmeņu un Viestura ielā EUR 33 427,54 apmērā; Jēkaba un Riekstu skvērā EUR 133 189,95
apmērā, kā arī būvdarbu uzraudzība šajos objektos EUR 2265,12 apmērā. Pašvaldība 2016.un 2018.gadā veikusi
projektā neiekļaujamo izmaksu apmaksu EUR 14 716,81 apmērā, bet 2019.gadā neiekļaujamo izmaksu apmaksa
plānota no Valsts kases aizņēmuma 75% apmērā ar pašvaldības līdzfinansējumu ne mazāku kā 25% apmērā no
kopējās 2019.gada projektā neiekļaujamo izmaksu summas.
CFLA līguma ietvaros projekta priekšfinansēšanai 2018. gada 03. aprīlī noslēgts Aizdevuma līgums ar
Valsts kasi Nr.A2/1/18/131 par summu EUR 741 658,00. Aizņēmuma atmaksa EUR 741 657,85 apmērā veikta
pēc Eiropas Savienības finanšu palīdzības (CFLA avansa) saņemšanas. Tālākai projekta virzībai, lai nodrošinātu
pašvaldības līdzfinansējumu, 2018.gada 16.novembrī noslēgti 2 (divi) Aizdevuma līgumi ar Valsts kasi
Nr.A2/1/18/809 par summu EUR 487 035,00 un Nr. A2/1/18/810 par summu EUR 144 618,00. Aizņēmumi tiek
apgūti atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam. Šobrīd projekta īstenošana veikta 50% apmērā un noslēgti
visi plānotie līgumi. Projekta sekmīgai tālākai virzībai nepieciešams aizņēmums projektā neiekļaujamo izmaksu
segšanai.
Uz lēmuma pieņemšanas brīdi likums “Par valsts budžetu 2019.gadam” nav pieņemts, līdz ar to nav
noteikti pašvaldību aizņemšanās nosacījumi 2019.gadam. Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 6.jūlija
noteikumiem Nr.585 “Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar pašvaldību
intereses”, Ministru kabinets un Latvijas Pašvaldību savienība 2019.gada 6.martā parakstījuši 2019.gada
vienošanās un domstarpību protokolu, kas ietver sadaļu par gadskārtējo budžetu, tajā skaitā vienošanos par
pašvaldību aizņemšanās iespējām 2019.gadā. Saskaņā ar šī protokola 3.5 punktu “Pašvaldību aizņēmumi,
galvojumi un citas ilgtermiņa saistības”, pašvaldība projekta īstenošanai var ņemt aizņēmumu, kura apmērs nav
lielāks par 75% no pašvaldības kopējām projekta izmaksām 2019.gadā ar pašvaldības budžeta līdzfinansējumu ne
mazāk kā 25% apmērā.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2019. gada budžetā (funkcionālās klasifikācijas kods 06.600.05) 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” neiekļaujamo izmaksu segšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 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, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 15.1. apakšpunktu, 06.03.2019. Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2019.gada
vienošanās un domastarpību protokola 3.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 21.03.2019. lēmumu (protokols
Nr.6, 29.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 114 901,00 euro (viens simts četrpadsmit tūkstoši deviņi simti viens 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” neiekļaujamo izmaksu segšanai. Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 10
gadi. Pamatsummas atmaksu sākt pēc viena gada. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
Aizņēmumu izņemt, sākot ar 2019.gada maiju.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Zelčāne 65207314

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
21.03.2019. (protokols Nr.8, 5.§)

Nr.105

Par aizņēmumu investīciju projekta “Būvprojektu izstrāde Eiropas Savienības fonda projekta “Industriālās
teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu
daļā”” īstenošanai
Pašvaldība 2018. gadā uzsāka 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, veicot
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”. Pašreiz visām 3
daļām ir noslēgusies iepirkuma procedūra un ir noslēgti līgumi par būvprojektu izstrādi par kopējo summu
188 957,25 euro. Jēkabpils pilsētas pašvaldība veikusi avansu apmaksu 20% apmērā par noslēgtajiem līgumiem
iepirkuma Daļai Nr.1 un Daļai Nr.2 – 33 344,70 euro apmērā no Valsts Kases aizņēmuma līdzekļiem 2018.gadā.
Atlikušajai daļai pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2019.gadā ar pašvaldības līdzfinansējumu 25%
apmērā.
Uz lēmuma pieņemšanas brīdi likums “Par valsts budžetu 2019.gadam” nav pieņemts, līdz ar to nav
noteikti pašvaldību aizņemšanās nosacījumi 2019.gadam. Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 6.jūlija
noteikumiem Nr.585 “Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar pašvaldību
intereses”, Ministru kabinets un Latvijas Pašvaldību savienība 2019.gada 6.martā parakstījuši 2019.gada
vienošanās un domstarpību protokolu, kas ietver sadaļu par gadskārtējo budžetu, tajā skaitā vienošanos par
pašvaldību aizņemšanās iespējām 2019.gadā. Saskaņā ar šī protokola 3.5 punktu “Pašvaldību aizņēmumi,
galvojumi un citas ilgtermiņa saistības”, pašvaldība projekta īstenošanai var ņemt aizņēmumu, kura apmērs nav
lielāks par 75% no pašvaldības kopējām projekta izmaksām 2019.gadā ar pašvaldības budžeta līdzfinansējumu ne
mazāk kā 25% apmērā
Finansējums projekta īstenošanai plānots Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2019. gada budžetā (funkcionālās
klasifikācijas kods 04.510.04). Nākamajos budžeta grozījumos nepieciešams precizēt pašvaldības līdzfinansējuma
un Valsts kases aizņēmuma summu atbilstoši domes lēmumam. Aizņēmuma mērķis – būvprojektu izstrāde Eiropas
Savienības fonda projekta “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai
Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā” īstenošanai.
Pēc Centrālās finanšu un līgumu aģentūras avansa saņemšanas plānots veikt aizņēmumu atmaksu 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” 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, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 15.1.apakšpunktu, 06.03.2019. Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2019.gada
vienošanās un domastarpību protokola 3.5 punktu, Finanšu komitejas 21.03.2019. lēmumu (protokols Nr.6, 30.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 116 709,00 euro (viens simts sešpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņi 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 viena gada. Aizņēmuma

atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. Aizņēmumu izņemt, sākot ar 2019. gada maiju.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Zelčāne 65207314

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
21.03.2019. (protokols Nr.8, 6.§)

Nr.106

Par aizņēmumu būvprojekta izstrādei un būvprojekta ekspertīzes veikšanai
Pašvaldība 2018.gadā uzsāka integrēto teritoriju investīciju (ITI) projekta “Jēkabpils pilsētas teritorijas
revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei” īstenošanu saskaņā ar Jēkabpils pilsētas Attīstības programmas
2.prioritāti; Rīcību virzienu Nr.3, piesaistot kredītlīdzekļus no Valsts kases. Projekta ideja ir saskaņota Reģionālās
attīstības koordinācijas padomē (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 06.12.2018. vēstule Nr.1–
13/10169).
Pašreiz norit projekta pieteikuma sagatavošanas darbi. Iesniedzot projektu izvērtēšanai, iesniedzami arī
būvprojekti par projektā paredzētajām būvniecības aktivitātēm un būvprojekta ekspertīzes atzinums. Projekta
realizēšanai nepieciešams izstrādāt 3 (trīs) būvprojektus – objektiem “Ķieģeļu ielas posma no Zīlānu ielas pārbūve,
Jēkabpilī”, ”Elektroapgādes būvprojekta izstrāde jaunam pieslēgumam Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī” un “Ražošanas
ēkas jaunbūve Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī”, kā arī veikt būvprojekta “Ražošanas ēkas jaunbūve Ķieģeļu ielā 19,
Jēkabpilī” ekspertīzi.
Apmaksa par būvprojektu izstrādi objektiem “Ķieģeļu ielas posma no Zīlānu ielas pārbūve, Jēkabpilī” un
“Elektroapgādes būvprojekta izstrāde jaunam pieslēgumam Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī” 38 865,00 euro apmērā
veikta no Valsts Kases aizņēmuma līdzekļiem 2018.gadā. Saskaņā ar veikto iepirkuma procedūru ir noslēgts
līgums par objekta “Ražošanas ēkas jaunbūve Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī” būvprojekta izstrādi par kopējo summu
65 809,48 euro (summa ar PVN). Šobrīd notiek iepirkuma “Būvprojekta “Ražošanas ēkas jaunbūve Ķieģeļu ielā
19, Jēkabpilī” ekspertīzes veikšana” vērtēšana. Saskaņā ar pretendentu iesniegtajiem finanšu piedāvājumiem
iepirkumam, zemākā cena būvprojekta ekspertīzes veikšanai sastāda 9 559,00 euro (summa ar PVN), bet augstākā
piedāvātā līgumcena 16 093,00 euro (summa ar PVN).
Uz lēmuma pieņemšanas brīdi likums “Par valsts budžetu 2019.gadam” nav pieņemts, līdz ar to nav
noteikti pašvaldību aizņemšanās nosacījumi 2019.gadam. Atbilstoši Ministru kabineta 06.07.2004. noteikumiem
Nr.585 “Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar pašvaldību intereses”,
Ministru kabinets un Latvijas Pašvaldību savienība 06.03.2019. parakstījuši 2019.gada vienošanās un domstarpību
protokolu, kas ietver sadaļu par gadskārtējo budžetu, tajā skaitā vienošanos par pašvaldību aizņemšanās iespējām
2019.gadā. Saskaņā ar šī protokola 3.5 punktu “Pašvaldību aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības”,
pašvaldība projekta īstenošanai var ņemt aizņēmumu, kura apmērs nav lielāks par 75% no pašvaldības kopējām
projekta izmaksām 2019.gadā ar pašvaldības budžeta līdzfinansējumu ne mazāk kā 25% apmērā.
Finansējums projekta īstenošanai plānots Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2019. gada budžetā (funkcionālās
klasifikācijas kods 06.600.19). Projekta finansēšanas avoti: pašvaldības līdzfinansējums – 16 452,00 euro un
aizņēmums no Valsts kases 49 357,00 euro būvprojekta izstrādei objektā “Ražošanas ēkas jaunbūve Ķieģeļu ielā
19, Jēkabpilī” un pašvaldības līdzfinansējums 6 050,00 euro un aizņēmums no Valsts kases 18 150,00 euro
būvprojekta “Ražošanas ēkas jaunbūve Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī” ekspertīzes veikšanai, kurš tiks precizēts
nākamajos budžeta grozījumos atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātam.
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, 06.03.2019. Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2019.gada vienošanās un
domastarpību protokola 3.5 punktu, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu, Finanšu komitejas 21.03.2019. lēmumu (protokols Nr.6, 31.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 61 427,00 euro (sešdesmit viens tūkstotis četri simti divdesmit
septiņi eiro, 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi. Aizņēmuma mērķis –
pašvaldības investīciju projekta īstenošanai “Būvprojekta izstrāde objektā “Ražošanas ēkas jaunbūve Ķieģeļu ielā
19, Jēkabpilī” un būvprojekta “Ražošanas ēkas jaunbūve Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī” ekspertīzes veikšana.
2. Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 5 gadi. Pamatsummas atmaksu sākt pēc viena gada. Aizņēmuma
atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. Aizņēmumu izņemt, sākot ar 2019.gada maiju.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Harčenko 65207323

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
21.03.2019. (protokols Nr.8, 7.§)

Nr.107

Par aizņēmumu investīciju projektam "Velotrases jaunbūve Filozofu ielā 15, Jēkabpilī"
Pašvaldība 2018. gadā uzsāka īstenot investīciju projektu "Velotrases jaunbūve Filozofu ielā 15, Jēkabpilī",
atbilstoši Attīstības programmas 3.prioritātes "Vidi saudzējošas un resursus taupošas pilsētas infrastruktūras
attīstība" Investīciju plāna projektam Nr.48.5 "Filozofu ielas 15 dīķa teritorijas revitalizācija un labiekārtošana";
Rīcību virziens Nr.5 "Drošas, veselīgam dzīvesveidam piemērotas, dzīvei un darbam pievilcīgas un videi
draudzīgas pilsētvides attīstība". Projekta mērķis ir pilnveidot iedzīvotāju aktīvā brīvā laika pavadīšanas iespējas,
paplašinot un labiekārtojot aktīvās atpūtas un veselīga dzīvesveida infrastruktūru brīvā dabā. Būvprojekta ietvaros
paredzēts izveidot individuāla risinājuma universāli pielietojamu velotrasi 1600 kvadrātmetru platībā ar speciāli
sagatavotu asfaltbetona iesegumu, kas paredzēta visām vecuma grupām un braukšanas prasmju līmeņiem.
Projektēšanas darbu veikšanai 2018.gada 4.decembrī noslēgts līgums ar SIA "We Build Parks" par kopējo
summu 4997,30 euro (summa ar PVN), apmaksa veikta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 4.panta pirmo daļu, ir noslēgts līgums ar SIA "Jēkabpils pakalpojumi" par būvdarbu veikšanu
objektam "Velotrases jaunbūve Filozofu ielā 15, Jēkabpilī", kopējā līgumcena 144 959,30 euro (summa bez PVN),
kopējā līguma summa 175 400,76 euro (summa ar PVN). Būvuzraudzības pakalpojuma apmaksai noslēgts līgums,
nepiemērojot Publisko iepirkumu likuma normas, jo paredzamā līgumcena nepārsniedza
10 000,00 euro bez
PVN. Līgums noslēgts ar SIA "MK dizains" par kopējo summu 2178,00 euro (summa ar PVN).
Uz lēmuma pieņemšanas brīdi likums "Par valsts budžetu 2019.gadam" nav pieņemts, līdz ar to nav
noteikti pašvaldību aizņemšanās nosacījumi 2019.gadam. Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 6.jūlija
noteikumiem Nr.585 "Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar pašvaldību
intereses", Ministru kabinets un Latvijas Pašvaldību savienība 2019.gada 6.martā parakstījuši 2019.gada
vienošanās un domstarpību protokolu, kas ietver sadaļu par gadskārtējo budžetu, tajā skaitā vienošanos par
pašvaldību aizņemšanās iespējām 2019.gadā. Saskaņā ar šī protokola 3.5 punktu "Pašvaldību aizņēmumi,
galvojumi un citas ilgtermiņa saistības", pašvaldība projekta īstenošanai var ņemt aizņēmumu, kura apmērs nav
lielāks par 75% no pašvaldības kopējām projekta izmaksām 2019.gadā ar pašvaldības budžeta līdzfinansējumu ne
mazāk kā 25% apmērā.
Finansējums projekta īstenošanai plānots Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2019. gada budžetā (funkcionālās
klasifikācijas kods 06.600.05). Projekta finansēšanas avoti: pašvaldības līdzfinansējums – 47 500,00 euro
(četrdesmit septiņi tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi) un aizņēmums no Valsts kases 130 079,00 euro (viens simts
trīsdesmit tūkstoši septiņdesmit deviņi eiro, 00 centi) .
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.un 6.punktu, 21. panta pirmās daļas
19. punktu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 22. panta pirmo, trešo, ceturto un piekto daļu, 24. pantu, Likuma
par budžetu un finanšu vadību 41. panta piekto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196
"Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem" 15.1. apakšpunktu, 2019.gada 6.marta Ministru
kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2019.gada vienošanās un domastarpību protokola 3.5 punktu, ņemot
vērā 2019.gada 21.marta Finanšu komitejas lēmumu (protokols Nr.6, 32.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 130 079,00 euro (viens simts trīsdesmit tūkstoši septiņdesmit deviņi eiro,
00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi. Aizņēmuma mērķis – investīciju projekta
"Velotrases jaunbūve Filozofu ielā 15, Jēkabpilī" īstenošanai. Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 10 gadi.
Pamatsummas atmaksu sākt pēc viena gada. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. Aizņēmumu
izņemt, sākot ar 2019. gada maiju.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Zelčāne 65207314

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
21.03.2019. (protokols Nr.8, 8.§)

Nr.108

Par aizņēmumu būvprojekta izstrādei
Pašvaldība 2019.gadā plāno uzsākt projekta "Administratīvās ēkas pārbūve par viesnīcu Andreja
Pormaļa ielā 106, Jēkabpilī" īstenošanu saskaņā ar Jēkabpils pilsētas Attīstības programmas I prioritāti – Rīcību
virzienu Nr.1, piesaistot kredītlīdzekļus no Valsts kases.
Finansējums projekta īstenošanai plānots Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetā (funkcionālās
klasifikācijas kods 08.100.02). Projekta finansēšanas avoti: pašvaldības līdzfinansējums – 17 500,00 euro
(septiņpadsmit tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi) un aizņēmums no Valsts kases 52 500,00 euro (piecdesmit divi
tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi). Aizņēmuma mērķis – būvprojekta izstrāde "Objektam "Administratīvās ēkas
pārbūve par viesnīcu Andreja Pormaļa ielā 106, Jēkabpilī"".
Pašreiz norit pretendentu piedāvājumu izvērtēšana būvprojekta izstrādei. Saskaņā ar pretendentu
iesniegtajiem finanšu piedāvājumiem iepirkumam, zemākā cena būvprojekta izstrādei sastāda 71 700,00 euro bez
PVN vai 86 757,00 euro (astoņdesmit seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit septiņi euro, 00 centi) ar PVN, bet
augstākā piedāvātā līgumcena 103 338,00 euro bez PVN vai 125 038,98 euro (viens simts divdesmit pieci tūkstoši
trīsdesmit astoņi euro,98 centi) ar PVN. Nākamajos budžeta grozījumos nepieciešams precizēt pašvaldības
līdzfinansējuma un Valsts kases aizņēmuma summu atbilstoši iepirkuma rezultātam.
Uz lēmuma pieņemšanas brīdi likums "Par valsts budžetu 2019.gadam" nav pieņemts, līdz ar to nav
noteikti pašvaldību aizņemšanās nosacījumi 2019.gadam. Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 6.jūlija
noteikumiem Nr.585 "Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar pašvaldību
intereses", Ministru kabinets un Latvijas Pašvaldību savienība 2019.gada 6.martā parakstījuši 2019.gada
vienošanās un domstarpību protokolu, kas ietver sadaļu par gadskārtējo budžetu, tajā skaitā vienošanos par
pašvaldību aizņemšanās iespējām 2019.gadā. Saskaņā ar šī protokola 3.5 punktu "Pašvaldību aizņēmumi,
galvojumi un citas ilgtermiņa saistības", pašvaldība projekta īstenošanai var ņemt aizņēmumu, kura apmērs nav
lielāks par 75% no pašvaldības kopējām projekta izmaksām 2019.gadā ar pašvaldības budžeta līdzfinansējumu ne
mazāk kā 25% apmērā.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.un 6.punktu, 21. panta pirmās daļas
19. punktu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 22. panta pirmo, trešo, ceturto un piekto daļu, 24. pantu, Likuma
par budžetu un finanšu vadību 41. panta piekto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196
"Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem" 15.1. apakšpunktu, Ministru kabineta un Latvijas
Pašvaldību savienības 2019.gada 6.marta vienošanās un domstarpību protokola 3.5 punktu, Finanšu komitejas
21.03.2019. lēmumu (protokols Nr.6, 33.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 93 780,00 euro (deviņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit
eiro, 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi ar mērķi pašvaldības projekta "Objekta
"Administratīvās ēkas pārbūve par viesnīcu Andreja Pormaļa ielā 106, Jēkabpilī"" būvprojekta izstrādei.
Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 5 gadi. Pamatsummas atmaksu sākt pēc viena gada. Aizņēmuma atmaksu
garantēt ar pašvaldības budžetu. Aizņēmumu izņemt, sākot ar 2019.gada maiju.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

Jaunzema 65207311

(paraksts)

R.Ragainis

LĒMUMS
Jēkabpilī
21.03.2019. (protokols Nr.8, 9.§)

Nr.109

Par grozījumu 09.11.2017. Domes lēmumā Nr.405 “Par aizņēmumu valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības
projektam, kas tiek realizēts ar valsts budžeta līdzfinansējumu “Jēkabpils multifunkcionālās halles jaunbūve
Brīvības ielā 289 B, Jēkabpilī””
Pašvaldība 2017.gadā uzsāka īstenot valsts nozīmes investīciju projektu Jēkabpils multifunkcionālās
halles jaunbūve Brīvības ielā 289 B, Jēkabpilī saskaņā ar Jēkabpils pilsētas Attīstības programmas 1.prioritāti;
Rīcību virzienu Nr.1.
Pašvaldība 10.02.2017. noslēdza Sadarbības līgumu Nr.01-25/153 ar Latvijas Republikas Izglītības un
zinātnes ministriju (turpmāk – IZM) par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Jēkabpils pilsētas pašvaldībai
2017.gadā un saskaņā ar likumu “Par vidēja termiņa budžeta ievaru 2017., 2018. un 2019.gadam” valsts budžeta
finansējuma apmēru 2018. un 2019. gadā. Pašvaldība 2017.gadā veica apmaksu par tehniskās specifikācijas
izstrādi 11 979, 00 euro apmērā. Saskaņā ar IZM 26.01.2018. izdoto rīkojumu Nr. 1-2e/2018/38 “Par Izglītības un
zinātnes ministrijas 2018.gada valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas 09.04.00 “Sporta
būves” līdzekļu sadalījumu”, Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 2018.gadā tika piešķirts un izlietots finansējums
Jēkabpils multifunkcionālās halles būvniecībai 1 088 021,00 euro apmērā. Par valsts budžeta līdzfinansējuma
piešķiršanu 2019. gadā plānots noslēgt atsevišķu rakstisku vienošanos pēc attiecīgā gada valsts budžeta likuma
spēkā stāšanās (Sadarbības līgumā minētais valsts budžeta līdzfinansējums 2019.gadā – 500 000,00 euro).
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 05.03.2018. noslēdza Aizdevuma līgumu Nr. A2/1/18/77 ar Valsts Kasi,
trančes Nr. P-55/2018, aizdevuma mērķis – valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekta “Jēkabpils
multifunkcionālās sporta halles jaunbūve Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī” īstenošanai, aizdevuma summa
11 554 314,00 euro. Jēkabpils pilsētas pašvaldība 02.10.2018. noslēdza Vienošanās protokolu pie 05.03.2018.
aizdevuma līguma ar Valsts kasi Nr. A2/1/18/77-V/18/1 (trančes Nr.P-55/2018) par summas palielināšanu no
11 554 314,00 euro uz 11 706 169,00 euro. Jēkabpils pilsētas pašvaldība 23.01.2019. noslēdza Vienošanās
protokolu pie 05.03.2018. aizdevuma līguma ar Valsts kasi Nr. A2/1/18/77-V/19/1 (trančes Nr.P-55/2018), kurā
precizēts aizdevuma izsniegšanas grafiks pa gadiem.
Lai paplašinātu Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles izmantošanas iespējas pēc tās nodošanas
ekspluatācijā, saskaņojot hokeja arēnas plānojumu ar Latvijas hokeja federāciju, pašvaldība saņēma ieteikumu
projektēt ledus laukumu ar lielākiem izmēriem nekā bija paredzēts iepirkuma līgumā. Būvprojekta izstrādes gaitā
pašvaldība ar būvprojekta izstrādātāju kā ekonomiskāko risinājumu gaisa sausināšanai izvēlējās dabas gāzes
iekārtu, kas dos ekonomiju vairākus tūkstošus euro gadā. Lai finansētu nepieciešamās būvniecības izmaiņas,
papildus nepieciešams finansējums sastāda 376 705,00 euro. Līdz ar to nepieciešams palielināt kopējo plānoto
maksimālo finansējuma apmēru no Valsts kases aizņēmuma no 12 000 000,00 (noteikts 09.11.2017. Domes
lēmumā Nr.405) euro uz 12 083 000,00 euro.
Finansējums projekta īstenošanai plānots Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2019. gada budžetā (funkcionālās
klasifikācijas kods 08.100.09). Nākošajos budžeta grozījumos nepieciešams precizēt Valsts kases aizņēmuma
summu atbilstoši nepieciešamajam finansējuma apjomam 2019.gadā.
Uz lēmuma pieņemšanas brīdi likums “Par valsts budžetu 2019.gadam” nav pieņemts, līdz ar to nav
noteikti pašvaldību aizņemšanās nosacījumi 2019.gadam. Atbilstoši Ministru kabineta 06.07.2004. noteikumiem
Nr.585 “Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar pašvaldību intereses”,
Ministru kabinets un Latvijas Pašvaldību savienība 06.03.2019. parakstījuši 2019.gada vienošanās un domstarpību
protokolu, kas ietver sadaļu par gadskārtējo budžetu, tajā skaitā vienošanos par pašvaldību aizņemšanās iespējām
2019.gadā. Saskaņā ar šī protokola 3.punkta 3.3 apakšpunktu “Pašvaldību aizņēmumi, galvojumi un citas
ilgtermiņa saistības”, pašvaldība projekta īstenošanai var ņemt aizņēmumu bez pašvaldības budžeta
līdzfinansējuma.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 22., 24. pantu, „Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41. panta piekto daļu, Ministru kabineta
25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.punktu,
06.03.2019. Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2019.gada vienošanās un domastarpību protokola
3.3. punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 21.03.2019. lēmumu (protokols Nr.6, 34.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:

1.Izdarīt grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 09.11.2017. lēmumā Nr.405 “Par aizņēmumu valsts nozīmes sporta
infrastruktūras attīstības projektam, kas tiek realizēts ar valsts budžeta līdzfinansējumu “Jēkabpils
multifunkcionālās halles jaunbūve Brīvības ielā 289 B, Jēkabpilī” un izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar izņemšanu vidējā termiņā līdz 12 083 000,00 euro (divpadsmit miljoni
astoņdesmit trīs tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi ar mērķi valsts
nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekta, kas tiek realizēts ar valsts budžeta līdzfinansējumu, “Jēkabpils
multifunkcionālās halles jaunbūve Brīvības ielā 289 B, Jēkabpilī” 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.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
Zelčāne 65207314

(paraksts)

R.Ragainis

