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PAR PROJEKTA “AIRĒŠANAS BĀZES BŪVNIECĪBA, I KĀRTA “LIELUPES 

KRASTA NOSTIPRINĀŠANA PILSSALĀ, JELGAVĀ”” ĪSTENOŠANU UN 

FINANSĒŠANAS KĀRTĪBU  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 6. punktu, Ministru 

kabineta 2018.gada 23.maija rīkojumu Nr.223 “Par prioritārajam pasākumam “Papildu 

investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai” paredzētā 

finansējuma sadalījumu 2018.gadā””, Jelgavas pilsētas attīstības programmu 2014.-

2020.gadam, starp Jelgavas pilsētas domi un Izglītības un zinātnes ministriju 2018.gada 

16.augustā noslēgto Sadarbības līgumu Nr.ADM/2-1.3/18/11 un atklātā konkursa “Lielupes 

krasta nostiprināšana Pilssalā”, identifikācijas Nr.JPD/2017/66/AK, rezultātiem, 
 

JELGAVAS PILSĒTAS DOME NOLEMJ: 

1. Īstenot projektu “Airēšanas bāzes būvniecība, I kārta “Lielupes krasta nostiprināšana 

Pilssalā, Jelgavā”” (turpmāk – Projekts), kura kopējās izmaksas ir 1 042 906,54 euro (viens 

miljons četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti seši euro un 54 centi), t.sk. 800 000,00 euro 

(astoņi simti tūkstoši euro un 00 centi) ir valsts budžeta programmas 09.00.00. ”Sports” 

apakšprogrammas 09.04.00 “Sporta būves” 2018.gadā piešķirtais finansējums un 242 

906,54 euro (divi simti četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti seši euro un 54 centi) ir 

Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.  

2. Apstiprināt šādu Projekta finansēšanas kārtību:  

2.1. 2018.gadā – 800 000,00 euro (astoņi simti tūkstoši euro un 00 centi) no valsts 

budžeta programmas 09.00.00 ”Sports” apakšprogrammas 09.04.00 “Sporta 

būves” 2018.gadā piešķirtā finansējuma; 

2.2. 2019.gadā –  242 906,54  euro (divi simti četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti 

seši euro un 54 centi) no Jelgavas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

ņemot aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē. 

3. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru veikt visas nepieciešamās darbības 

Projekta īstenošanai, kā arī parakstīt ar Projekta īstenošanu saistītos dokumentus.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.Rāviņš 

Iesniedz: deputāts: A.Rāviņš _________________________ 

Sagatavoja: G.Osīte, 63005569 _______________________ 

 

Saskaņots: 

 APP vadītāja: G.Osīte_______ ___________________ 



Finanšu nodaļā: I.Krīgere _________________________________ 

Juridiskajā sektorā I.Potapova _____________________________ 

Juridiskā sektora vadītāja:  N.Ozola ________________________ 

Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Strods ____________________  

Pašvaldības izpilddirektore I.Škutāne ____________________  

 

Izskatīt ______________________________________ komitejā 

Komitejā ziņo: G.Osīte, 63005569 

Nosūtīt: Kancelejai, Finanšu nodaļai, APP 2 eks. 

 

 

 

   


