ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES
DARBA KĀRTĪBA
11.02.2021., plkst.09:30, (attālināti Zoom platformā)

1.
2.
3.

4.
5.

Nr.35 "Par grozījumu 08.02.2018. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.57 “Par amatu
sarakstiem”"
Nr.36 "Par līdzdalību projektā un sadarbības līguma slēgšanu"
Nr.37 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 19.12.2019. lēmumā Nr.605 “Par Jēkabpils
pilsētas pašvaldības Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2020.–2026. gadam
apstiprināšanu”"
Nr.38 "Par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta īstenošanai"
Nr.39 "Par grozījumu 28.01.2021. domes lēmumā Nr.8 “Par vēlēšanu iecirkņiem Jēkabpils
pilsētā”"

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece
Ozoliņa 65207317

(paraksts)

Kristīne Ozola

LĒMUMS
Jēkabpilī
11.02.2021. (protokols Nr.4, 1.§)

Nr.35

Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 08.02.2018. lēmumā Nr.57 “Par amatu sarakstiem”
Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. lēmumu Nr.10 “Par grozījumiem
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas nolikumā” veiktas izmaiņas Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
struktūrvienībās.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. lēmumu Nr.10 “Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas
bibliotēkas nolikumā”, Finanšu komitejas 11.02.2021. lēmumu (protokols Nr.3, 3.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Mainīt Jēkabpils pilsētas bibliotēkas struktūrvienības nosaukumus no
“Komplektēšanas un apstrādes nodaļa” uz “Resursu un datu pārvaldības nodaļa” un “Bērnu
literatūras nodaļa” uz “Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa”.
2. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 08.02.2018. lēmumā Nr.57 „Par amatu sarakstiem”
(turpmāk – Lēmums) šādu grozījumu:
Aizstāt Lēmuma 3.pielikuma tekstā vārdus “Komplektēšanas un apstrādes nodaļa” ar
vārdiem “Resursu un datu pārvaldības nodaļa” un vārdus “Bērnu literatūras nodaļa” ar vārdiem
“Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa”.
3.
Lēmums piemērojams no 01.02.2021.
4.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētāja vietniece

Upmace 65207411

(paraksts)

K.Ozola

3.pielikums
APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils pilsētas domes
11.02.2021. lēmumu Nr.35
Jēkabpils pilsētas bibliotēka
19

Pilsētas bibliotēkas vadītājs

20

Resursu un datu pārvaldības
nodaļas vadītājs

21

Bibliogrāfs

22

Redaktors

1
1. Administratīvā vadība
134934
Resursu un datu pārvaldības nodaļa
18.2. Informācijas
apkopošana un analīze:
Bibliotēku pakalpojumi

III, (10)

1287

2

18.2. Informācijas
apkopošana un analīze:
Bibliotēku pakalpojumi

II, (8)

1093

1

18.2. Informācijas
apkopošana un analīze:
Bibliotēku pakalpojumi

II, (8)

1093

1

18.2. Informācijas
apkopošana un analīze:
Bibliotēku pakalpojumi

II, (8)

1093

1

18.2. Informācijas
apkopošana un analīze:
Bibliotēku pakalpojumi

III, (10)

1287

2642 05
22
(1)

Multimēdiju dizaina
speciālists

23

Lietotāju apkalpošanas
nodaļas vadītājs

1382

1
134932
2622 01

I, (11)

3433 01
Lietotāju apkalpošanas nodaļa

134932

24

Vecākais bibliotekārs

2622 02

1

18.2. Informācijas
apkopošana un analīze:
Bibliotēku pakalpojumi

II, (8)

1093

25

Sistēmbibliotekārs

2622 05

1

18.2. Informācijas
apkopošana un analīze:
Bibliotēku pakalpojumi

II, (8)

1093

26

Bibliotekārs

3433 01

1

18.2. Informācijas
apkopošana un analīze:
Bibliotēku pakalpojumi

II, (8)

1093

Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa
Bērnu un jauniešu
apkalpošanas nodaļas
vadītājs

134932

28

Vecākais bibliotekārs

29
30

27

1

18.2. Informācijas
apkopošana un analīze:
Bibliotēku pakalpojumi

III, (10)

1287

2622 02

1

18.2. Informācijas
apkopošana un analīze:
Bibliotēku pakalpojumi

II, (8)

1093

Bibliotekārs

3433 01

2

18.2. Informācijas
apkopošana un analīze:
Bibliotēku pakalpojumi

II, (8)

1093

Apkopējs

9112 01

1,5

13. Fiziskais un kvalificētais
darbs

I, (1)

500

LĒMUMS
Jēkabpilī
11.02.2021. (protokols Nr.4, 2.§)

Nr.36

Par līdzdalību projektā un sadarbības līguma slēgšanu
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2021.gada 27.janvārī ir saņēmusi SIA “Jēkabpils autobusu
parks” 2021.gada 27.janvāra vēstuli Nr. 1.-19.1/21-03 “Par projektu videi draudzīga transporta
attīstība Jēkabpilī”. SIA “Jēkabpils autobusu parks” informē, ka, lai uzņēmums varētu sagatavot
projekta iesniegumu un iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā līdz noteiktajam
termiņam, t.i. šī gada 26.februārim, ir nepieciešams sagatavot sadarbības līgumu jaunajam
projektam “Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai 3”, kas ir neatņemama daļa no
projektam iesniedzamo dokumentu kopuma.
2014.gada 29.aprīlī starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un SIA “Jēkabpils autobusu parks”,
reģistrācijas Nr. 45403003245 ir noslēgts Iepirkuma līgums par sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Jēkabpils pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes
maršrutos, kurš ir spēkā līdz 2022.gada 1.jūnijam.
Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr. 848 “Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu
sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā
transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi)
15.2.apakšpunktā ir noteikts, ka projekta iesniedzējs ir komersants, kurš sniedz sabiedriskā
transporta pakalpojumus šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajās pašvaldībās, izmantojot
autobusus, un ar kuriem ir noslēgti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas līgumi, kas
atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulas Nr. 1370/2007 par
sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko
atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70, 4. pantā
minētajiem nosacījumiem, tai skaitā attiecībā uz sabiedriskajiem transportlīdzekļiem un saistīto
uzlādes vai uzpildes infrastruktūru.
Noteikumu 17.2.apakšpuntā ir noteikts, ka projekta iesniedzējs projekta īstenošanai
piesaista sadarbības partneri. Sadarbības partneris ir pašvaldība, ja projekta iesniedzējs atbilst šo
noteikumu 15.2. apakšpunkta prasībām.
Noteikumu 20.punktā ir noteiktas minimālās prasības, kādas ir jāietver Sadarbības
līgumā:
1. sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas kārtību;
2. informāciju par uzlādes un uzpildes staciju izbūvei nepieciešamās (esošās)
infrastruktūras īpašumtiesībām, kā arī lietošanas, uzturēšanas un attīstības (tai skaitā
modernizēšana, pārbūve) kārtību (ja attiecināms);
3. informāciju par uzlādes un uzpildes staciju izbūvei jaunizveidotās infrastruktūras
īpašumtiesībām, kā arī būvniecības, lietošanas un uzturēšanas kārtību (ja attiecināms);
4. kārtību, kādā tiek īstenota sadarbība starp sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju un
pašvaldību projekta īstenošanā, projekta rezultātu uzturēšanā un projekta rezultātu ilgtspējas
nodrošināšanā, tostarp nosakot atbildības sadalījumu un finansējuma nodrošinājumu projekta
īstenošanā;
5. kārtību, kādā tiek paredzēta projekta ietvaros par kopējiem publiskajiem līdzekļiem
iegādāto pamatlīdzekļu nodošana pašvaldībai turpmākai sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanai;
6. nosacījumus, ka kompensācijas maksājumi nepārsniedz atbilstoši normatīvajiem
aktiem aprēķinātās zaudējumu kompensācijas un peļņas apmēru sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniegšanas līguma darbības laikā;

7. kārtību, kādā tiek uzraudzīta iegādāto pamatlīdzekļu izmantošana 10 gadus pēc pēdējā
maksājuma veikšanas.
Noteikumu 13.prim 2.apakšpunktā ir noteikts, ka finansējuma saņēmējiem pasākuma
otrajā atlases kārtā maksimālais Kohēzijas fonda finansējums ir 10 639 848 euro, lai sasniegtu
papildu iznākuma rādītāju – vismaz 37 videi draudzīgi sabiedriskie transportlīdzekļi: projekta
īstenošanai Jēkabpilī – 171 927 euro, paredzot projektā sasniegt iznākuma rādītāju – viens videi
draudzīgs sabiedriskais transportlīdzeklis.
Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr. 784 “Kārtība, kādā Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas
dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 5.punktā
tajā skaitā ir noteikts, kas jānorāda sadarbības līgumā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr. 848 “Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi
draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu
sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi” 13.12. un
17.2.apakšpunktu, 20.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr. 784
“Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās
institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–
2020.gada plānošanas periodā” 5.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
Pārejas noteikumu 20.puntu un ņemot vērā SIA “Jēkabpils autobusu parks” 27.01.2021. vēstuli
Nr.1.-19.1/21-03, Finanšu komitejas 11.02.2021. lēmumu (protokols Nr.3, 7.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Piedalīties kā sadarbības partnerim 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi
draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu
sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" ietvaros projekta “Videi draudzīgu autobusu
iegāde Jēkabpils pilsētai 3” īstenošanā.
2. Slēgt sadarbības līgumu ar SIA “Jēkabpils autobusu parks”, reģistrācijas
Nr.45403003245, par projekta “Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai 3”
īstenošanu saskaņā ar pielikumu.
3. Sadarbības līgumu slēgt pēc pozitīva lēmuma saņemšanas no Apvienojamo pašvaldību
finanšu komisijas.
4. Vienas pieturas aģentūrai informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju par noslēgto sadarbības līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Sadarbības līgums uz 6 lp.
Sēdes vadītāja
Domes priekšsēdētāja vietniece
Gluha 65207310

(paraksts)

K.Ozola

Pielikums
pie Jēkabpils pilsētas domes
11.02.2021. lēmuma Nr.36

Sadarbības līgums
Par projekta “Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai 3” īstenošanu
Jēkabpilī,

2021.gada _______________

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205, tās domes priekšsēdētāja
vietnieces Kristīnes Ozolas personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un
Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu, (turpmāk – Sadarbības partneris) no vienas puses,
un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils autobusu parks”, reģistrācijas
Nr.45403003245, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Ščerbicka personā, kurš rīkojas saskaņā ar
statūtiem, (turpmāk - Finansējuma saņēmējs), no otras puses,
kopā – Puses, katrs atsevišķi – Puse,
bez viltus, maldības vai spaidiem un pamatojoties uz,
- Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr. 848 “Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu
sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā
transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi” (turpmāk tekstā – SAM MK
noteikumi);
- Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas
dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanās periodā”,
- Jēkabpils pilsētas domes 2020.gada 30.jūlija lēmumu Nr.341 “Par līdzdalību projektā
un sadarbības līguma slēgšanu”;
- ņemot vērā starp Pusēm 2014.gada 29.aprīlī noslēgto Iepirkuma līgumu par sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Jēkabpils pilsētas maršrutu tīkla pilsētas
nozīmes maršrutos (turpmāk tekstā- Iepirkuma līgums) kas ir šī līguma pielikums,
noslēdz šādu Sadarbības līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

1.

2.
3.
3.1.
3.2.

4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

I. Līguma priekšmets
Puses vienojas sadarboties projekta “Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai
3” (turpmāk - Projekts) īstenošanā un realizēšanā atbilstoši Līguma nosacījumiem, SAM MK
noteikumiem un citiem Projekta ieviešanā piemērojamajiem tiesību aktiem.
Puses apliecina, ka tām ir zināmi Projekta nosacījumi, izpildes kārtība, izvirzītās prasības
un apņemas tās ievērot.
Puses vienojas, ka:
Projekta ietvaros netiks būvēta uzlādes vai uzpildes staciju infrastruktūra;
Sadarbības partneris nepiedalās Projekta finansēšanā.
II. Pušu pienākumi un tiesības
Finansējuma saņēmēja pienākumi:
sagatavot un iesniegt apstiprināšanai Projektu;
nodrošināt Projekta ieviešanu, veicot tā vispārējo vadību un visas citas nepieciešamās darbības
Projekta veiksmīgai ieviešanai;
nodrošināt Projekta realizēšanai nepieciešamo finansējumu, tajā skaitā sadārdzinājuma gadījumā
un izlietot to atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
informēt Sadarbības partneri par Projekta aktivitāšu ieviešanas gaitu, aktuālajiem jautājumiem un
plānotajiem pasākumiem, kas skar Sadarbības partneri;

sagatavot un iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā Projekta pārskatus atbilstoši
Projekta finansējuma līguma un normatīvo aktu noteikumiem;
4.6. nekavējoties informēt Sadarbības partneri par jebkādu notikumu, kas varētu izraisīt īslaicīgu vai
galīgu Projekta izbeigšanu vai citas izmaiņas Projektā;
4.7. nodrošināt publicitātes un informācijas pasākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
4.8. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievietot aktuālu informāciju par Projekta
īstenošanu;
4.9. nodrošināt, ka Projektā plānotie darbi netiks finansēti vai līdzfinansēti, kā arī netiks plānots tos
finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;
4.10. nodrošināt, ka projekta ietvaros iegādātie transportlīdzekļi tiks ekspluatēti ar Projekta iesniegumā
norādīto degvielu;
4.11. nodrošināt, ka Projekta ietvaros iegādātie sabiedriskie transportlīdzekļi tiks izmantoti tikai
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai pilsētas nozīmes maršrutos;
4.12. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apmērā uzkrāt un sniegt informāciju:
4.12.1. par datiem par Projekta ietekmi uz SAM MK noteikumos noteikto specifiskā atbalsta mērķi un
plānotā finansējumā sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem;
4.12.2. par gadā pārvadātajiem pasažieriem videi draudzīgā sabiedriskajā transportā piecus gadus pēc
noslēguma maksājuma veikšanas;
4.12.3. par Projekta ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu emisiju un enerģijas patēriņu piecus gadus pēc
noslēguma maksājuma veikšanas, ņemot vērā izmaksu un ieguvumu analīzē piemēroto metodiku
un iegūto rezultātu;
4.12.4. par sabiedriskā transporta vienību skaitu, kuros ar Kohēzijas fonda ieguldījumu ir nodrošināta
vides un informācijas pieejamība.
4.13. nodrošināt sasniegto rezultātu ilgtspēju un sasniegto rezultātu uzturēšanu un nepieciešamos
līdzekļus rezultātu uzturēšanai vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas, veicot
vienu no šīm darbībām:
4.13.1. iesniegt Sadarbības partnerim pamatotu lūgumu par Iepirkuma līguma darbības termiņa
pagarināšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1370/2007 par sabiedriskā
pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes
Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70, 4. panta nosacījumiem vai;
4.13.2. atbilstoši Līguma un SAM MK noteikumos noteiktajai kārtībai pēc Iepirkuma līguma termiņu
beigām nodot iegādātos pamatlīdzekļus Sadarbības partnerim, nodrošināt, ka iegādātos un (vai)
pārbūvētos transportlīdzekļus reģistrē Latvijas Republikā, ievērojot normatīvajos aktos īpaši
SAM MK noteikumos noteiktos nosacījumus;
4.14. nodrošināt Projekta realizēšanai nepieciešamo preču un pakalpojuma sniedzēju piesaistīšanu
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam;
4.15. nodrošināt interešu konflikta nepieļaušanu;
4.16. nodrošināt, ka Projekta īstenošanā tiek iesaistīti kompetenti un kvalificēti darbinieki vai jebkura
cita persona, kura iesaistās Projekta īstenošanā;
4.17. lietas, kas iegādātas Projekta ietvaros, izmantot Projektā noteiktā mērķa sasniegšanai un
noteiktajā kārtībā;
4.18. veikt citas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās darbības veiksmīgai Projekta ieviešanai un
darbību īstenošanai.
5.
Finansējuma saņēmēja tiesības:
5.1. dot saistošus norādījumus Sadarbības partnerim un tā deleģētajam pārstāvim;
5.2. rīkoties ar jebkādu informāciju saistībā ar Projekta ieviešanu, īpaši tā publicitātes vai
informācijas izplatīšanas nolūkā, ievērojot attiecīgās informācijas raksturu, t.sk. nosacījumus
ierobežotas pieejamības informācijas izplatīšanai;
5.3. izmantot citas normatīvajos aktos un Līgumā paredzētās tiesības.
6.
Sadarbības partnera pienākumi:
6.1.
uzkrāt informāciju par Projekta iznākuma rādītājiem un informēt par tiem Finansējuma
saņēmēju;
4.5.

īstenojot Projektu, visos ar Projekta īstenošanu saistītajos dokumentos, norādīt Projekta
identifikācijas numuru un logo;
6.3. nodrošināt pieeju Projekta dokumentācijai pārbaudes veikšanai Finansējuma saņēmējam un
citām Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistītajām institūcijām;
6.4. pēc Finansējuma saņēmēja pieprasījuma sniegt rīcībā esošo informāciju, kas saistīta ar Projekta
īstenošanu;
6.5. ja tas attiecināms, nodrošināt līdzfinansējumu Projekta realizēšanai kas ir kā valsts budžeta
dotācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldībām
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā
līdzfinansēto projektu īstenošanai un Sadarbības partnera budžeta līdzekļi;
6.6. nodrošināt Projekta ietvaros iegādāto autobusu izmantošanu pilsētas maršrutos līdz Projekta
nosacījumos noteiktajam termiņam;
6.7. nodrošināt, ka Projekta īstenošanā tiek iesaistīti kompetenti un kvalificēti Sadarbības partnera
darbinieki vai jebkura cita persona, kura iesaistās Projekta īstenošanā;
6.8. iesaistīties Projekta īstenošanā ar tā valdījumā vai īpašumā esošu mantu, intelektuālo īpašumu,
finanšu resursiem vai cilvēkresursiem. Šādu ieguldījumu rezultātā Finansējuma saņēmējam ar
Sadarbības partneri nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, no kurām izrietētu, ka šis darījums
atbilst publiskā iepirkuma līguma pazīmēm atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai
darījumam jāpiemēro normatīvie akti par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību
pasūtītāja finansētiem projektiem;
6.9. nodrošināt, lai nodotās Projekta rezultātā radītās vai iegādātās vērtības Projekta darbības
īstenošanas laikā un 5 (piecus) gadus pēc noslēguma maksājuma saņemšanas, neskar būtiskas
izmaiņas;
6.10. nodrošināt nepārtrauktu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Jēkabpils pilsētā atbilstoši
normatīvo aktu prasībām;
6.11. izmaksājot zaudējumu kompensāciju, kas radusies saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu
nodrošināšanu, nepārsniegt normatīvajos aktos un Iepirkumu līgumā noteikto apmēru un kārtību;
6.12. pēc autobusu pārņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā:
6.12.1. nodrošināt Līguma 4.12.apakšpunktā, noteiktās informācijas uzkrāšanu un sniegšanu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām;
6.12.2. 10 gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas reizi gadā Finansējuma saņēmējam sniegt informāciju
par to, kā tiek izmantoti autobusi.
6.13. lietas, kas iegādātas Projekta ietvaros, izmantot Projektā noteiktā mērķa sasniegšanai un
noteiktajā kārtībā.
7.
Sadarbības partnera tiesības:
7.1.
saņemt nepieciešamo informāciju par Projekta īstenošanu;
7.2.
rīkoties ar informāciju saistībā ar Projektu;
7.3.
izmantot citas normatīvajos aktos un Līgumā paredzētās tiesības.
6.2.

8.

9.

10.

III. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas kārtība
Finansējuma saņēmējs un Sadarbības partneris vienojas, ka sabiedriskā transporta pakalpojumi
līdz Iepirkuma līguma termiņa beigām tiek sniegti atbilstoši līguma nosacījumiem un normatīvo
aktu noteiktajā kārtībā.
Pēc Iepirkuma līguma termiņa beigām sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu nodrošinās
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izraudzītais pakalpojuma sniedzējs atbilstoši izvirzītajām
prasībām.

IV. Ar Projekta īstenošanu saistīto dokumentu glabāšanas termiņš
Puses nodrošina dokumentu atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Finansējuma saņēmējs var pieprasīt papildu informāciju, dokumentus no Sadarbības partnera.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Puses nodrošina atsevišķu grāmatvedības uzskaiti vai atbilstošu uzskaites kodu sistēmu attiecībā
uz visiem ar Projekta saistītajiem darījumiem tā, lai izdevumi būtu identificējami, nodalīti no
pārējām izmaksām un pārbaudāmi, un tos apliecina attiecīgi attaisnojuma dokumentu oriģināli.
Puses nodrošina kompetentām valsts institūciju pilnvarotām personām iespēju veikt uzraudzību
un kontroli Līguma darbības laikā un Projekta pēcuzraudzības periodā, nodrošinot pieeju visu ar
Projekta īstenošanu saistītu dokumentu oriģināliem, grāmatvedības sistēmai, kas saistītas ar
Projekta īstenošanu, kā arī Projekta īstenošanas vietai.
Puses nodrošina ar Projekta īstenošanu saistītās dokumentācijas glabāšanu, tajā skaitā jebkuru ar
Projektu saistītu sarakstes dokumentu, dokumentus par piešķirto komercdarbības atbalstu,
iepirkumu dokumentāciju, noslēgto līgumu, veikto darbu, piegāžu un sniegto pakalpojumu
apliecinošu dokumentu, veikto maksājumu apliecinošo dokumentu oriģinālu vai to atvasinājumu
ar juridisku spēku atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013.
gada 17.decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu,
Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 140.pantam un nodrošina dokumentu
kopiju iesniegšanu vai uzrādīšanu pēc pieprasījuma Finansējuma saņēmēja noteiktajā termiņā.
Puses nodrošina, ka dokumenti, kas saistīti ar Projektu tiek glabāti 10 gadus pēc noslēguma
maksājuma veikšanas.
Finansējuma saņēmējam ir tiesības jebkurā brīdi lūgt Sadarbības partnerim uzrādīt atskaitei
pievienoto dokumentu oriģinālus. Sadarbības partnerim nav tiesību atteikt uzrādīt dokumentu
oriģinālus.
V. Nepārvarama vara
Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi
iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma spēkā stāšanās, ja Puse par
šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu
rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika
periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet tiek ņemts
vērā Projekta ieviešanas noteiktais pieļaujamais ilgums.
Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek ziņots rakstveidā, ziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir
iespējama un paredzama Līguma saistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma papildus
jāiesniedz izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto nepārvaramas
apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
Ar nepārvaramas varas apstākļiem Puses saprot dabas stihijas (ugunsgrēks, plūdi, vētra u.tml.),
valdības izraisītās akcijas, politiskās un ekonomiskās blokādes un citi, no Pusēm pilnīgi
neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne
novērst.
Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne
paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav
bijis iespējams novērst.
Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas,
Puses vienojās par tālāku Līguma saistību izpildes kārtību.
VI. Līguma darbības laiks, tā grozījumi un izbeigšanas kārtība
Līgums stājas spēkā ar dienu, kad Puses to ir parakstījušas un ir spēkā līdz Līgumā noteikto
saistību pilnīgai izpildei.
Jebkuri grozījumi un papildinājumi Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tos
parakstījusi pēdējā no Pusēm, izņemot gadījumus, kad Puses noteikušas citu vienošanās
grozījumu spēkā stāšanās termiņu. Šādas vienošanās pēc to parakstīšanas kļūst par Līguma
pielikumu un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

23.

24.

Ja kāds no Līguma noteikumiem pilnīgi vai daļēji zaudē spēku, Puses apņemas aizvietot spēkā
neesošo noteikumu ar spēkā esošu noteikumu, kas būs pēc iespējas tuvāks Līguma priekšmetam
un Projekta mērķim.
Līgums zaudē spēku ja, Projekts nav apstiprināts, Finansējuma saņēmējs nav saņēmis
finansējumu projekta realizācijai, par ko Finansējuma saņēmējs rakstiski informē Sadarbības
partneri.
VIII. Informācija par īpašumu vai pamatlīdzekļu juridisko piederību un projekta
īstenošanas rezultātā radīto vai iegādāto vērtību piederību, kā arī to uzturēšanas un
izmantošanas kārtību

25.
Puses par Projekta ietvaros iegādātajiem autobusiem vienojas par sekojošo:
25.1. Autobusi, kurus Projekta ietvaros par kopīgu finansējumu iegādājas Finansējuma saņēmējs,
saglabājas Finansējuma saņēmēja īpašumā līdz līguma par sabiedriskā transporta pakalpojuma
sniegšanu Jēkabpils pilsētā termiņa beigām;
25.2. Pēc līguma par sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanu Jēkabpils pilsētā termiņa beigām
Finansējuma saņēmējs nodod iegādātos autobusus Sadarbības partnerim;
25.3. Nodošanas brīdī Puses vienojas par Autobusu vērtību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ko
Finansējuma saņēmējam sedz Sadarbības partneris;
25.4. Nosakot Autobusu vērtību, kas jāsedz Sadarbības partnerim, var ņemt vērā uzkrāto nolietojumu,
Projekta ietvaros saņemto Kohēzijas fonda finansējuma/līdzfinansējuma apmēru, izmaksāto
kompensējamo zaudējumu apmēru u.c. komponentes;
25.5. Līdz Autobusu īpašuma tiesību maiņas reģistrēšanai attiecīgos valsts reģistros izdevumus par
transportlīdzekļu uzturēšanu sedz īpašnieks;
25.6. Sadarbības partneris pēc autobusu saņemšanas nodrošina to izmantošanu pilsētas nozīmes
maršrutu tīklā.
26.
Par autobusu nodošanu tiek slēgta atsevišķa vienošanās.
27.
Pēc autobusu saņemšanas Sadarbības partneris nodrošina, ka Projekta ietvaros iegādātie
transportlīdzekļi tiek ekspluatēti ar Projekta iesniegumā norādīto degvielu;
28.
Gadījumā, ja Finansējuma saņēmēja īpašumā esošie autobusi tiek pārbūvēti SAM MK
Noteikumos noteiktajā kārtībā šī Projekta ietvaros, īpašumtiesības šim autotransportam netiek
mainītas.
29.
Ja Projektā, Līgumā vai normatīvajos aktos nav noteikts pretējais, citas vērtības, kas iegādātas
Projekta ietvaros un nav nepieciešamas autobusu ekspluatēšanai, paliek Finansējuma saņēmēja
īpašumā.
30.
Gadījumā, ja citas vērtības, kas iegādātas Projekta ietvaros ir nepieciešamas Sadarbības
partnerim uzņemto saistību un Projekta nosacījumu izpildei, tad Puses atsevišķi vienojas par to
nodošanas vai lietošanas kārtību.

31.

32.
33.

IX. Atbildība
Puses ir savstarpēji atbildīgas par savu Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu
izpildi. Par nodarītajiem zaudējumiem materiāli ir atbildīga tā Puse, kuras darbības vai
bezdarbības dēļ šie zaudējumi ir radušies.
Par Līguma nosacījumu daļēju vai pilnīgu neizpildīšanu Puses uzņemas atbildību saskaņā ar
Līguma, Civillikuma un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma
noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

34.
35.

36.
37.
38.

X. Strīdu izšķiršanas kārtība
Visi strīdi un nesaskaņas starp Pusēm saistībā ar Līgumu, tiek risinātas sarunu ceļā.
Strīdi, kas netiek atrisināti pārrunu ceļā, tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
XI. Citi noteikumi
Sadarbības partnerim nodotās saistības, ar Projekta īstenošanu tiesības un pienākumi netiek
nodoti citai personai.
Līgums ir saistošs Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem.
Līgums ir sagatavots un parakstīts uz 6 lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienu pielikumu, no
kuriem viens eksemplārs nodots Finansējuma saņēmējam, bet otrs Sadarbības partnerim. Abiem
Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
XII. Pušu rekvizīti un paraksti
Sadarbības partneris:
Finansējuma saņēmējs:
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
SIA “Jēkabpils autobusu parks”
Reģistrācijas Nr.90000024205
Reģistrācijas Nr.45403003245
PVN Reģ.Nr.LV90000024205
PVN Reģistrācijas Nr.LV45403003245
Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Adrese: Akurāteri”, Salas pagasts, Salas
novads, LV-5230

Domes priekšsēdētāja vietniece

Valdes loceklis

_________________________
/K.Ozola/

____________________________
/J.Ščerbickis /

LĒMUMS
Jēkabpilī
11.02.2021. (protokols Nr.4, 3.§)

Nr.37

Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 19.12.2019. lēmumā Nr.605 “Par Jēkabpils pilsētas
pašvaldības Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2020.–2026. gadam apstiprināšanu”
Jēkabpils pilsētas dome 19.12.2019. pieņēma lēmumu Nr.605 “Par Jēkabpils pilsētas
pašvaldības Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2020.–2026.gadam apstiprināšanu”, ar kuru
apstiprināja Jēkabpils pilsētas attīstības programmu 2020. - 2026.gadam, kas sastāv, tostarp, no
Investīciju plāna (4.daļa) un Investīciju plāna pielikuma "Integrēto teritoriju investīciju projekti
2019.-2023.gadam" (5.daļa).
Jēkabpils pilsētas dome ar 24.09.2020. lēmumu Nr.421 “Par grozījumu 19.12.2019.
Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.605 “Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils pilsētas
attīstības programmas 2020.–2026. gadam apstiprināšanu”, izdarīja grozījumus Jēkabpils
pilsētas domes 19.12.2019. lēmumā Nr.605 “Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils pilsētas
attīstības programmas 2020.–2026. gadam apstiprināšanu” un apstiprināja aktualizētu Jēkabpils
pilsētas attīstības programmas 2020.–2026.gadam Investīciju plānu un Jēkabpils pilsētas
attīstības programmas Investīciju plāna pielikumu “Integrēto teritoriju investīciju projekti 2019.–
2023. gadam”.
Lai varētu pieteikties uz finansējumu aizņēmuma saņemšanai pašvaldības prioritārajam
projektam un iecerei piedalīties projektu atlases SAM 5.6.2. 4.kartā, ir jāaktualizē informācija
Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2020. – 2026.gadam Investīciju plānā un Investīciju
plāna pielikumā “Integrēto teritoriju investīciju projekti 2019. – 2023. gadam”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3. un 27.punktu,
41.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 11.02.2021. lēmumu (protokols
Nr.3, 11.§),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Apstiprināt aktualizēto Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2020.–2026.gadam
Investīciju plānu un Jēkabpils pilsētas attīstības programmas Investīciju plāna pielikumu
“Integrēto teritoriju investīciju projekti 2019.–2023. gadam”.
2. Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 19.12.2019. lēmumā Nr.605 “Par Jēkabpils pilsētas
pašvaldības Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2020.–2026.gadam apstiprināšanu” šādu
grozījumu:
Izteikt lēmuma 1.4. un 1.5.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: 1. Investīciju plāns uz 26 lp.;
2. Investīciju plāna pielikums “Integrēto teritoriju investīciju projekti 2019.–2023. gadam” uz 84 lp.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētāja vietniece
Gogule 65234590

(paraksts)

K.Ozola

LĒMUMS
Jēkabpilī
11.02.2021. (protokols Nr.4, 4.§)

Nr.38

Par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta īstenošanai

J
Jēkabpils pilsētas Attīstības programmas vidējā termiņa prioritātei Nr.2 un Rīcības virzienam
Nr.4. Projekts iekļauts pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā, projekta Nr.59.
Projekta mērķis ir Krustpils pils kultūrvēsturiskā kompleksa bojājumu novēršana, lai
saglabātu, aizsargātu un attīstītu nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu. Projekta īstenošanas
laikā paredzēts pabeigt 2020.gadā iesāktos darbus Krustpils pils A korpusa telpas A252
pārseguma pārbūvē un telpu daļēju restaurāciju Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī, kā arī veikt ēkas
jumta bojājumu novēršanu Kazarmu ielā 10, Jēkabpilī. Pārbūves darbi neietilpst un plānotais
aizņēmums nav paredzēts pašvaldības budžeta līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai citos
investīciju projektos. Projekta īstenošanas rezultāts pēc administratīvi teritoriālās reformas nesīs
ieguldījumu jaunveidojamā novada ilgtspējīgai attīstībai, nodrošinot
Krustpils pils
kultūrvēsturiskā kompleksa pakalpojumu pieejamību un objekta iekļaušanos kopējā pakalpojumu
infrastruktūras tīklā.
Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta trešās daļas 5.punktu
pašvaldībām ir iespējas saņemt valsts budžeta aizņēmumu vienam noteiktam prioritāram
investīciju projektam, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, ar
maksimālo aizņēmumu summu 400 000 euro apmērā. Lai varētu saņemt valsts budžeta
aizņēmumu, ir jābūt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM)
pozitīvam atzinumam par attiecīgā projekta atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2021. gada budžetā (funkcionālās klasifikācijas kods
06.600.05) plānots finansējums 400 000,00 euro no Valsts kases kredītlīdzekļiem ar mērķi –
pašvaldības prioritārā investīciju projekta īstenošanai “Krustpils pils kultūrvēsturiskā kompleksa
bojājumu novēršanai”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.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 2021. gadam”
12. panta trešās daļas 5. punktu, Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.apakšpunktu, ņemot vērā
Finanšu komitejas 11.02.2021. lēmumu (protokols Nr.3, 12. §),
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 400 000,00 euro (četri simti tūkstoši euro, 00 centi)
apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi ar mērķi pašvaldības prioritārā
investīciju projekta “Krustpils pils kultūrvēsturiskā kompleksa bojājumu novēršana”
īstenošanai. Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 15 gadi. Pamatsummas atmaksu sākt pēc 3
(trīs) gadiem. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. Aizņēmumu izņemt, sākot
ar 2021. gada aprīli.
2. Aizņēmumu ņemt pēc pozitīva lēmuma saņemšanas no Apvienojamo pašvaldību
finanšu komisijas.
3. Lūgt VARAM sniegt atzinumu par projekta atbilstību administratīvi teritoriālajai
reformai un projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu pēc administratīvi teritoriālās reformas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētāja vietniece
Zelčāne 65207314

(paraksts)

K.Ozola

LĒMUMS
Jēkabpilī
11.02.2021. (protokols Nr.4, 5.§)

Nr.39

Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. lēmumā Nr.8 “Par vēlēšanu iecirkņiem
Jēkabpils pilsētā”
Izvērtējot telpu pieejamību un piemērotību vēlēšanu iecirkņa vajadzībām un ņemot vērā
Jēkabpils Valsts ģimnāzija pārbūves kalendāro grafiku, ir ierosinājums vēlēšanu iecirknim
Nr.484 mainīt atrašanās vietu un nosaukumu no “Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Rūdolfa Blaumaņa
iela 27, Jēkabpils” uz “Jēkabpils sporta halle, Brīvības iela 289B, Jēkabpils”.
Ņemot vērā izmaiņas vēlēšanu procedūrās, nodrošinot iespēju vēlētājiem balsot jebkurā
savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī un noteikto garāko vēlēšanu iecirkņu darba laiku iepriekšējās
balsošanas dienās, vēlētājiem 2021.gada pašvaldību vēlēšanās netiek pasliktinātas viņu iespējas
nobalsot.
Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta
trešo daļu vēlēšanu iecirkņu skaitu un to atrašanās vietu pēc pašvaldības domes priekšlikuma
apstiprina Centrālā vēlēšanu komisija.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 25.punktu, Pašvaldības
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta trešo daļu,
Jēkabpils pilsētas dome nolemj:
1.
Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 28.01.2021. lēmumā Nr.8 “Par vēlēšanu
iecirkņiem Jēkabpils pilsētā” (turpmāk – Lēmums) šādu grozījumu:
Izteikt Lēmuma 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.1. Nr.484 Jēkabpils sporta halle, Brīvības iela 289B, Jēkabpils;”.
2.
Iesniegt Lēmuma 1.punktā noteiktās izmaiņas vēlēšanu iecirkņu sarakstā
apstiprināšanai Centrālai vēlēšanu komisijai.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu
komisijai.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētāja vietniece
Upmace 65207411

(paraksts)

K.Ozola

