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JELGAVAS PILSĒTAS INTEGRĒTU TERITORIĀLO INVESTĪCIJU PROJEKTU 

IESNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS SASTĀVA APSTIPRINĀŠANA 

(ziņo I.Meija) 

 
        Grozījumi: 

Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. 

          lēmums Nr.15/9 

 

Jelgavas pilsētas domes 26.04.2018. 

           lēmums Nr.6/18 

 

Jelgavas pilsētas domes 28.06.2018. 

           lēmums Nr.8/11 

 

Jelgavas pilsētas domes 22.11.2018. 

lēmums Nr.14/9 

 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 6.panta 5.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 

17.septembra rīkojumu Nr.569 “Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu 

atlases nodrošināšanas deleģēšanu republikas pilsētu pašvaldībām”, 2015.gada 5.novembrī 

starp Latvijas Republikas Finanšu ministriju un Jelgavas pilsētas pašvaldību noslēgto 

deleģēšanas līgumu “Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases 

nodrošināšanu”, kurā Jelgavas pilsētas pašvaldība apņemas veikt projektu iesniegumu atlasi 

3.3.1. specifiskajam atbalsta mērķim (turpmāk – SAM) “Palielināt privāto investīciju apjomu 

reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 

programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 

uzņēmēju vajadzībām” (turpmāk – 3.3.1.SAM), 4.2.2.SAM „Atbilstoši pašvaldības 

integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” (turpmāk – 4.2.2.SAM), 5.5.1.SAM 

“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 

saistītos pakalpojumus” (turpmāk – 5.5.1.SAM), 5.6.2.SAM „Teritoriju revitalizācija, 

reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 

(turpmāk – 5.6.2.SAM), 8.1.2.SAM „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” 

(turpmāk – 8.1.2.SAM), 8.1.3.SAM „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu 

skaitu” (turpmāk – 8.1.3.SAM), 9.3.1.1.pasākumam „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” (turpmāk – 9.3.1.1.pasākums), Jelgavas pilsētas 

domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.1/7 “Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju 

projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšana”,  

(Izteikts Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. lēmuma Nr.15/9 redakcijā) 
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JELGAVAS PILSĒTAS DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu 

vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija) šādā sastāvā: 

1.1. Jelgavas pilsētas pašvaldības pārstāvji: 

1.1.1. komisijas priekšsēdētāja – Rita Vectirāne, Jelgavas pilsētas domes 

priekšsēdētāja vietniece; 

1.1.2. komisijas priekšsēdētājas vietniece – Ilga Līvmane, Jelgavas pilsētas 

pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Attīstības 

plānošanas sektora vadītāja; 

(Izteikts Jelgavas pilsētas domes 26.04.2018. lēmuma Nr.6/18 redakcijā) 

1.1.3. komisijas locekle – Aira Rumjanceva, Jelgavas pilsētas pašvaldības 

administrācijas Administratīvās pārvaldes Juridiskā sektora juriste; 

(Izteikts Jelgavas pilsētas domes 26.04.2018. lēmuma Nr.6/18 redakcijā) 

1.1.4. komisijas sekretāre – Silva Gātere, Jelgavas pilsētas pašvaldības 

administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Attīstības plānošanas 

sektora sabiedrības pārvaldes speciāliste; 

(Izteikts Jelgavas pilsētas domes 26.04.2018. lēmuma Nr.6/18 redakcijā) 

1.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) kā 

atbildīgās iestādes deleģētie pārstāvji: 

1.2.1. 3.3.1.SAM: 

1.2.1.1. Evita Klapere, Investīciju politikas departamenta Reģionālo un 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā 

eksperte; 

1.2.1.2. Ritvars Timermanis, Investīciju politikas departamenta Reģionālo un 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vadītājs 

vai Liene Dorbe, Investīciju politikas departamenta Reģionālo un 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā 

eksperte vai Dana Šķērstena, Investīciju politikas departamenta 

Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju 

nodaļas vecākā eksperte, kuri aizvieto Evitu Klaperi viņas prombūtnes 

laikā; 

(Izteikts Jelgavas pilsētas domes 26.04.2018. lēmuma Nr.6/18 redakcijā) 

1.2.2. 4.2.2.SAM: 

1.2.2.1. Kaspars Raubišķis, Investīciju politikas departamenta Reģionālo un 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākais 

eksperts; 

1.2.2.2. Ritvars Timermanis, Investīciju politikas departamenta Reģionālo un 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vadītājs, 

kurš aizvieto Kasparu Raubišķi viņa prombūtnes laikā; 

1.2.3. 5.6.2.SAM: 

1.2.3.1. Evita Klapere, Investīciju politikas departamenta Reģionālo un 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā 

eksperte; 

1.2.3.2. Ritvars Timermanis, Investīciju politikas departamenta Reģionālo un 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vadītājs 

vai Liene Dorbe, Investīciju politikas departamenta Reģionālo un 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā 

eksperte vai Dana Šķērstena, Investīciju politikas departamenta 

Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju 

nodaļas vecākā eksperte, kuri aizvieto Evitu Klaperi viņas prombūtnes 

laikā; 

(Izteikts Jelgavas pilsētas domes 26.04.2018. lēmuma Nr.6/18 redakcijā) 
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1.3. VARAM kā attiecīgās jomas ministrijas deleģētie pārstāvji: 

1.3.1. 3.3.1.SAM: 

1.3.1.1. Andris Eglītis, Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības 

plānošanas nodaļas vecākais eksperts; 

1.3.1.2. Jevgēnija Butņicka, Reģionālās politikas departamenta direktora 

vietniece, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja, kura 

aizvieto Andri Eglīti viņa prombūtnes laikā; 

(Izteikts Jelgavas pilsētas domes 22.11.2018. lēmuma Nr.14/9 redakcijā) 

1.3.2. 4.2.2.SAM: 

1.3.2.1. Krista Krūmiņa, Reģionālās politikas departamenta Reģionālās 

attīstības plānošanas nodaļas vecākā referente; 

1.3.2.2. Andris Eglītis, Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības 

plānošanas nodaļas vecākais eksperts vai Jevgēnija Butņicka, 

Reģionālās politikas departamenta direktora vietniece, Reģionālās 

attīstības plānošanas nodaļas vadītāja, kuri aizvieto Kristu Krūmiņu 

viņas prombūtnes laikā; 

(Izteikts Jelgavas pilsētas domes 22.11.2018. lēmuma Nr.14/9 redakcijā) 

1.3.3. 5.6.2.SAM: 

1.3.3.1. Andris Eglītis, Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības 

plānošanas nodaļas vecākais eksperts; 

1.3.3.2. Jevgēnija Butņicka, Reģionālās politikas departamenta direktora 

vietniece, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja, kura 

aizvieto Andri Eglīti viņa prombūtnes laikā; 

(Izteikts Jelgavas pilsētas domes 22.11.2018. lēmuma Nr.14/9 redakcijā) 

1.3.4. 5.5.1. SAM novērotāju statusā (bez balsstiesībām): 

1.3.4.1. Andris Eglītis, Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības 

plānošanas nodaļas vecākais eksperts; 

1.3.4.2. Krista Krūmiņa, Reģionālās politikas departamenta Reģionālās 

attīstības plānošanas nodaļas vecākā referente, kura aizvieto Andri 

Eglīti viņa prombūtnes laikā; 

(Izteikts Jelgavas pilsētas domes 22.11.2018. lēmuma Nr.14/9 redakcijā) 

1.4. Izglītības un zinātnes ministrijas kā atbildīgās iestādes deleģētie pārstāvji: 

1.4.1. 8.1.2.SAM – Edgars Lore, Struktūrfondu departamenta vecākais eksperts; 

1.4.2. 8.1.3.SAM – Zenta Iļķēna, Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte; 

1.5. Izglītības un zinātnes ministrijas kā attiecīgās jomas ministrijas deleģētie pārstāvji: 

1.5.1. 8.1.2.SAM – Lelde Zemberga, Izglītības departamenta eksperte; 

1.5.2. 8.1.3.SAM – Laura Vikšere, Izglītības departamenta eksperte; 

(Izteikts Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. lēmuma Nr.15/9 redakcijā) 

1.6. Labklājības ministrijas kā atbildīgās iestādes deleģētie pārstāvji 9.3.1.1.pasākumam: 

1.6.1.  Jānis Laucis, Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākais eksperts; 

1.6.2.  Ilga Vjakse, Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākā referente, 

kura aizvieto Jāni Lauci viņa prombūtnes laikā; 

(Izteikts Jelgavas pilsētas domes 28.06.2018. lēmuma Nr.8/11 redakcijā) 

1.7. Labklājības ministrijas kā attiecīgās jomas ministrijas deleģētie pārstāvji 

9.3.1.1.pasākumam: 

1.7.1. Kristīne Lasmane, Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte; 

1.7.2. Sigita Rozentāle, Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte, kura 

aizvieto Kristīni Lasmani viņas prombūtnes laikā; 

(Izteikts Jelgavas pilsētas domes 28.06.2018. lēmuma Nr.8/11 redakcijā) 
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1.8. Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes deleģētie pārstāvji novērotāju statusā (bez 

balsstiesībām): 

1.8.1. 3.3.1.SAM un 5.6.2.SAM: 

1.8.1.1. Irma Bondare, Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta 

Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākā 

eksperte; 

1.8.1.2. Līva Zvirgzdiņa, Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta 

Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākā 

eksperte, kura aizvieto Irmu Bondari viņas prombūtnes laikā; 

1.8.2. 4.2.2.SAM: 

1.8.2.1. Salvis Skladovs, Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta 

Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākais 

eksperts; 

1.8.2.2. Anna Pukse, Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta 

Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākā 

eksperte, kura aizvieto Salvi Skladovu viņa prombūtnes laikā; 

1.8.3. 8.1.2.SAM un 8.1.3.SAM: 

1.8.3.1. Anna Pukse, Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta 

Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākā 

eksperte; 

1.8.3.2. Salvis Skladovs, Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta 

Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākais 

eksperts, kurš aizvieto Annu Puksi viņas prombūtnes laikā; 

1.8.4. 9.3.1.1.pasākumam: 

1.8.4.1. Jekaterina Sorokina, Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta 

Cilvēkkapitāla attīstības nodaļas vecākā eksperte; 

(Izteikts Jelgavas pilsētas domes 22.11.2018. lēmuma Nr.14/9 

redakcijā) 

1.8.4.2. Edijs Kirsanovs, Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta 

Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākais 

eksperts, kurš aizvieto Jekaterinu Sorokinu viņas prombūtnes laikā; 

(Izteikts Jelgavas pilsētas domes 22.11.2018. lēmuma Nr.14/9 

redakcijā) 

1.8.5. 5.5.1.SAM: 

1.8.5.1. Irma Bondare, Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta 

Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākā 

eksperte; 

1.8.5.2. Līva Zvirgzdiņa, Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta 

Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākā 

eksperte, kura aizvieto Irmu Bondari viņas prombūtnes laikā. 

(Izteikts Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. lēmuma Nr.15/9 redakcijā) 

1.9.  Kultūras ministrijas kā atbildīgās iestādes deleģētie pārstāvji 5.5.1.SAM: 

1.9.1. Ilze Rokpelne, Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta ES 

fondu uzraudzības nodaļas vecākā referente; 

1.9.2. Zanda Saulīte, Eiropas Savienības fondu departamenta Finanšu instrumentu 

attīstības nodaļas vadītāja, kura aizvieto Ilzi Rokpelni viņas prombūtnes laikā. 

(Izteikts Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. lēmuma Nr.15/9 redakcijā) 

1.10.  Kultūras ministrijas kā attiecīgās jomas ministrijas deleģētie pārstāvji 5.5.1.SAM: 

1.10.1. Juris Dambis, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs; 

1.10.2. Baiba Mūrniece, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kultūras 

mantojuma politikas daļas vadītāja, kura aizvieto Juri Dambi viņa prombūtnes 

laikā. 
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(Izteikts Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. lēmuma Nr.15/9 redakcijā) 

1.11. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kā sadarbības iestādes deleģētie pārstāvji: 

1.11.1.  3.3.1.SAM: 

1.11.1.1. Santa Ozola-Tīruma, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases 

departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte; 

1.11.1.2. Agnese Rūsiņa, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta 

Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte vai Ilze Lapiņa, 

Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras 

projektu atlases nodaļas eksperte, kuras aizvieto Santu Ozolu-Tīrumu viņas 

prombūtnes laikā;  

(Izteikts Jelgavas pilsētas domes 22.11.2018. lēmuma Nr.14/9 redakcijā) 

1.11.2.  4.2.2.SAM: 

1.11.2.1. Kristīne Šmite, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta 

Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte; 

(Izteikts Jelgavas pilsētas domes 28.06.2018. lēmuma Nr.8/11 redakcijā) 

1.11.2.2. Mikus Spalviņš, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta 

Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākais eksperts vai Vita Soļonova, 

Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras 

projektu atlases nodaļas vecākā eksperte, kuri aizvieto Kristīni Šmiti viņas 

prombūtnes laikā; 

(Izteikts Jelgavas pilsētas domes 22.11.2018. lēmuma Nr.14/9 redakcijā) 

1.11.3.  5.5.1.SAM: 

1.11.3.1. Renāte Salmane, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta 

Infrastruktūras projektu atlases nodaļas eksperte; 

(Izteikts Jelgavas pilsētas domes 28.06.2018. lēmuma Nr.8/11 redakcijā) 

1.11.3.2. Agnese Rūsiņa, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta 

Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte vai Ilze Lapiņa, 

Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras 

projektu atlases nodaļas eksperte, kuras aizvieto Renāti Salmani viņas 

prombūtnes laikā; 

(Izteikts Jelgavas pilsētas domes 22.11.2018. lēmuma Nr.14/9 redakcijā) 

1.11.4.  5.6.2.SAM: 

1.11.4.1. Agnese Rūsiņa, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta 

Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte; 

1.11.4.2. Santa Ozola-Tīruma, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases 

departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte vai 

Ilze Lapiņa, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta 

Infrastruktūras projektu atlases nodaļas eksperte, kuras aizvieto Agnesi 

Rūsiņu viņas prombūtnes laikā; 

(Izteikts Jelgavas pilsētas domes 22.11.2018. lēmuma Nr.14/9 redakcijā) 

1.11.5.  8.1.2.SAM: 

1.11.5.1. Agrita Ķepīte, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta 

Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas 

vecākā eksperte; 

1.11.5.2. Elvīra Prokofjeva, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases 

departamenta Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases 

nodaļas vecākā eksperte, kura aizvieto Agritu Ķepīti viņas prombūtnes 

laikā; 

1.11.6.  8.1.3.SAM: 

1.11.6.1. Laura Ausmane, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta 

Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas 

vecākā eksperte; 
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1.11.6.2. Gunda Cimdiņa, Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu 

atlases nodaļas vecākā eksperte, kura aizvieto Lauru Ausmani viņas 

prombūtnes laikā;  

1.11.7.  9.3.1.1.pasākumam: 

1.11.7.1. Anita Čāčus, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta 

Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas 

vecākā eksperte; 

1.11.7.2. Agrita Ķepīte, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta 

Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas 

vecākā eksperte, kura aizvieto Anitu Čāčus viņas prombūtnes laikā. 

(Izteikts Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. lēmuma Nr.15/9 redakcijā) 

2. Komisijas sēdēs par attiecīgā SAM projekta iesnieguma vērtēšanu piedalās atbildīgās 

iestādes pārstāvis, kuras pārziņā ir attiecīgais SAM, un attiecīgās jomas ministrijas 

deleģētais pārstāvis. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu Nr.1/8 

“Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas 

sastāva apstiprināšana”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece     R.Vectirāne 

 

 


