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Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

Tālrunis 65237635,  Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv  

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2016.gada 12.februārī  Nr. 2 

Sēde sasaukta plkst.11.00 

Sēdi atklāj plkst.11.25 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Dokumentu un arhīva pārvaldības speciāliste- Iluta Randoha 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, 

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs. 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raivis Ragainis, projektu vadītājs Kārlis Stars, Attīstības nodaļas vadītāja Inga 

Širina, sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Lapiņa, projektu koordinatore Astra Biseniece.  

Sēdē nepiedalās deputāti Dace Broka un Jānis Pastars darba pienākumu dēļ. 

 

Domes priekšsēdētājs  K.Pabērzs iepazīstina ar darba kārtību.  

Darba kārtība: 

1. Par projekta “Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un attīstībai 

bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā” koncepta apstiprināšanu 

2. Par projekta “Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un 

attīstībai Kūku pagasta  Piejūtos un Landzānos” koncepta apstiprināšanu 

3. Par projekta “Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un 

attīstībai industriālajā teritorijā pie Krustpils stacijas” koncepta apstiprināšanu 

 
1. 

Par projekta “Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un 

attīstībai bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā” koncepta apstiprināšanu 
 

Ziņo K.Stars 

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Stars. 
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Jautā M.Felss, atbild K.Stars. 

Jautā P.Gravāns, atbild K.Stars. 

Jautā P.Gravāns, atbild K.Stars. 

Jautā V.Golubevs, atbild K.Stars. 

Izsakās P.Gravāns, O.Stalidzāns, K.Pabērzs, V.Stiebriņa, Dz.Skalbe, V.Golubevs. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, 15. pantu, 

Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr.593 „Darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, 

veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 

noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 

īstenošanas noteikumi”, un, lai veicinātu Krustpils novada ilgtspējīgu attīstību, atklāti balsojot 

„par” –  Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis 

Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis) , „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Piedalīties darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta 

mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 

uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju 

ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projektu ideju 

konceptu priekšatlasē.   

2. Sagatavot un līdz 2016.gada 16.februārim iesniegt projekta idejas konceptu  

“Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un attīstībai bijušā Jēkabpils 

lidlauka teritorijā” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. 

3. Projekta koncepta ietvaros plānotie objekti: 

3.1.Pašvaldības ceļa izbūve bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijas nekustamajā īpašumā 

“Pasilnieki” un “Loģistikas parks”; 

3.2. Industriālās infrastruktūras, ražošanas, noliktavu un biroja ēku kompleksa 

būvniecība bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijas nekustamajā īpašumā “Studentu 

lidlauks” 

 

4. Projekta koncepta finanšu plāns: 

Rādītāji EUR 

Attiecināmās izmaksas 5 160 344,00 

ERAF finansējums (45% - 85%) 2 322 154,80 

Pašvaldības finansējums  29 775,00 

Komersanta kā sadarbības partnera 

līdzfinansējums attiecināmo izmaksu 

segšanai  

2 808 414,20 

 

5. Projekta koncepta plānotie rezultāta rādītāji: 

 Projekta idejas konceptā sasniedzamie iznākuma rādītāji 

Iznākuma rādītāja nosaukums Plānotā vērtība Mērvienība 

1. 

Komersantu** skaits, kuri guvuši 

labumu no projekta ietvaros veiktajām 

investīcijām infrastruktūrā (to komersantu 

skaits, kuri saņēmuši atbalstu) 

8  gab. 



2. 

Jaunizveidoto darba vietu skaits 
komersantos**, kuri guvuši labumu no 

investīcijām infrastruktūrā (nodarbinātības 

pieaugums atbalstītajos uzņēmumos) 

70  gab. 

3. 

No projekta ietvaros veiktajām 

investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo 

komersantu** nefinanšu investīcijas 

pašu nemateriālajos ieguldījumos un 

pamatlīdzekļos 

5 000 000,00  euro 

 

6. Projekta koncepta apstiprināšanas gadījumā veikt projekta sadarbības partnera izvēles 

procedūru atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.  

 

2. 

Par projekta “Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās teritorijas 

sasniedzamībai un attīstībai Kūku pagasta  Piejūtos un Landzānos” koncepta 

apstiprināšanu 
 

Ziņo K.Stars 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, 15. pantu, 

Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr.593 „Darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, 

veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 

noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 

īstenošanas noteikumi”, un, lai veicinātu Krustpils novada ilgtspējīgu attīstību, atklāti balsojot 

„par” –  Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis 

Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis) , „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Piedalīties darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta 

mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 

uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai 

teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 

projektu ideju konceptu priekšatlasē.   

2. Sagatavot un līdz 2016.gada 16.februārim iesniegt projekta idejas konceptu  

“Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un attīstībai 

Kūku pagasta  Piejūtos un Landzānos” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijā. 

3. Projekta koncepta ietvaros plānotie objekti: 

3.3.Pašvaldības autoceļa "Jaunāmuiža -Piejūti" pārbūve; 

3.4. Pašvaldības autoceļa "Pakalnes -Sūnas" pārbūve 

4. Projekta koncepta finanšu plāns: 

Rādītāji EUR 

Attiecināmās izmaksas 460 912,00 

Publiskais finansējums 85% 391 775,20 

Pašvaldības finansējums  69 136,80 

 

 



 

 

 

5. Projekta koncepta plānotie rezultāta rādītāji: 

 Projekta idejas konceptā sasniedzamie iznākuma rādītāji 

Iznākuma rādītāja nosaukums Plānotā vērtība Mērvienība 

1. 

Komersantu** skaits, kuri guvuši 

labumu no projekta ietvaros veiktajām 

investīcijām infrastruktūrā (to komersantu 

skaits, kuri saņēmuši atbalstu) 

3 gab. 

2. 

Jaunizveidoto darba vietu skaits 
komersantos**, kuri guvuši labumu no 

investīcijām infrastruktūrā (nodarbinātības 

pieaugums atbalstītajos uzņēmumos) 

7 gab. 

3. 

No projekta ietvaros veiktajām 

investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo 

komersantu** nefinanšu investīcijas 

pašu nemateriālajos ieguldījumos un 

pamatlīdzekļos 

430 953,00  euro 

 

3. 

Par projekta “Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās teritorijas 

sasniedzamībai un attīstībai industriālajā teritorijā pie Krustpils stacijas” 

koncepta apstiprināšanu 
 

Ziņo K.Stars 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, 15. pantu, 

Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr.593 „Darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, 

veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 

noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 

īstenošanas noteikumi”, un, lai veicinātu Krustpils novada ilgtspējīgu attīstību, atklāti balsojot 

„par” –  Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis 

Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis) , „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Piedalīties darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā 

atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 

uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai 

teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 

vajadzībām” projektu ideju konceptu priekšatlasē.   

2. Sagatavot un līdz 2016.gada 16.februārim iesniegt projekta idejas konceptu  

“Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un 

attīstībai industriālajā teritorijā pie Krustpils stacijas” Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijā. 

3. Projekta koncepta ietvaros plānotie objekti: 

3.1.Pašvaldības autoceļa "Kazubrenči - Stacija" pārbūve. 



 

 

4. Projekta koncepta finanšu plāns: 

Rādītāji EUR 

Attiecināmās izmaksas 336 541 

Publiskais finansējums 85% 286 059,85 

Pašvaldības finansējums  50 481,15 

 

5. Projekta koncepta plānotie rezultāta rādītāji: 

 Projekta idejas konceptā sasniedzamie iznākuma rādītāji 

Iznākuma rādītāja nosaukums Plānotā vērtība Mērvienība 

1. 

Komersantu** skaits, kuri guvuši 

labumu no projekta ietvaros veiktajām 

investīcijām infrastruktūrā (to komersantu 

skaits, kuri saņēmuši atbalstu) 

2 gab. 

2. 

Jaunizveidoto darba vietu skaits 
komersantos**, kuri guvuši labumu no 

investīcijām infrastruktūrā (nodarbinātības 

pieaugums atbalstītajos uzņēmumos) 

10 gab. 

3. 

No projekta ietvaros veiktajām 

investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo 

komersantu** nefinanšu investīcijas 

pašu nemateriālajos ieguldījumos un 

pamatlīdzekļos 

563 633,00  euro 

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.55  

 

Sēdi vadīja                                                                                                                      K.Pabērzs 

                 12.02.2016. 

 

Sēdi protokolēja                                                                                                            I.Randoha 


