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GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS DOMES 2017.GADA 21.SEPTEMBRA 

LĒMUMĀ NR.11/4 “PROJEKTA “JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “SPRĪDĪTIS” ENERGOEFEKTIVITĀTES 

PAAUGSTINĀŠANA, I KĀRTA”  IESNIEGUMA IESNIEGŠANA” 

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 21.septembra lēmumu Nr.11/4 “Projekta 

“Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes 

paaugstināšana, I kārta” iesnieguma iesniegšana”, 2017.gada 30.oktobrī Jelgavas pilsētas 

pašvaldība Jelgavas pilsētas Integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas 

komisijai iesniedza projekta iesniegumu “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana” (turpmāk – projekts)  Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši 

pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” pirmās atlases kārtas 

“Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas 

nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas bija plānotas 

1 177 478.38 euro apmērā, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 379 353.00 

euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 16 736.16 euro, pašvaldības līdzfinansējums 

781 389.22 euro. 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas Integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu 

vērtēšanas komisijas 2018.gada 29.janvāra lēmumu Nr.2-18/96 “Par projekta iesnieguma 

Nr.4.2.2.0/17/I/060 apstiprināšanu ar nosacījumu” projekts tika precizēts, kā rezultātā mainījās 

projekta kopējās izmaksas un finansējuma sadalījums. Projekta kopējās izmaksas tika 

noteiktas 1 178 488.20 euro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 396 

762.00 euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 42 898.09 euro, pašvaldības līdzfinansējums 

738 828,11 euro. 

2018.gada 26.martā starp Jelgavas pilsētas domi un SIA “BILDBERG” tika noslēgts 

būvdarbu līgums Nr. ADM/3-24/18/38 “Energoefektivitātes paaugstināšana PII “Sprīdītis”, 

Tērvetes ielā 6, Jelgavā”, kur maksa par būvdarbiem noteikta 973 957,19 bez pievienotās 

vērtības nodokļa. Būvdarbu īstenošanas gaitā ir konstatēts, ka ir nepieciešams veikt papildus 

būvdarbus, kuru kopējās izmaksas ir 90 240,00 euro.    Līdz ar to  projekta kopējās izmaksas 

tiek plānotas  1 268 728,20 euro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 

396 762.00 euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 42 898,09 euro, pašvaldības 

līdzfinansējums 829 068,11  euro. 
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JELGAVAS PILSĒTAS DOME NOLEMJ: 

Izdarīt Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 21.septembra lēmumā Nr.11/4 “Projekta Jelgavas 

pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes 

paaugstināšana, I kārta” iesnieguma iesniegšana” (turpmāk – lēmums) šādus grozījumus: 

1. Aizstāt lēmuma 1.punktā: 

 1.1. skaitli “1 177 478.38” ar skaitli “1 268 728,20 ”; 

 1.2. skaitli “379 353.00” ar skaitli “396 762.00”; 

 1.3. skaitli “16 736.16” ar skaitli “42 898.09”; 

 1.4. skaitli “781 389.22”ar skaitli “829 068,11”. 

 2. Aizstāt lēmuma 2.punktā: 

 2.1. skaitli “470 991,35” ar skaitli “0”; 

            2.2. skaitli “706487,03” ar skaitli “1 069 710,00”. 

            3. Papildināt lēmuma 2.punktu ar 2.3.apakšpunktu un izteikt šādā redakcijā: 

           “2.3. 2019.gadā – 118 857,00 euro”. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.Rāviņš 

Iesniedz: deputāts: A.Rāviņš _________________________ 

Sagatavoja: A.Anitena, 63005560 _______________________ 

 

Saskaņots: 

APP vadītāja: G.Osīte_______ ___________________ 

Finanšu nodaļā: I.Krīgere _________________________________ 

Juridiskajā sektorā L.Rinča _____________________________ 

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. 

 

 

 

   


