
 
 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

SKRĪVERU  NOVADA  DOME 
Reģistrācijas Nr.90000074704, Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, 

tālrunis 65197675, fakss 65197747, e-pasts: dome@skriveri.lv 

 

ĀRKĀRTAS  SĒDES  PROTOKOLS 
 

Skrīveru  novadā  

 

2011.gada 6.decembrī                                                                                                Nr.15 

 

Atklāta sēde sasaukta pulksten 08.00. 

Sēdi atklāj pulksten 08.00.  

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Gunta LISENKO. 

Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA. 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Iveta Biķerniece Jānis Brokāns, Pēteris Jansons, Rasma Kazimirova, Gunta Lisenko, 

                Sandra Ozola, Aldis Rakstiņš, Guntis Rūze, Andris Zālītis. 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki:   

Aigars Orups - izpilddirektors 

Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre  

Nepiedalās: 

Dainis Celmiņš - sakarā ar aizņemtību darbavietā  

Uldis Dzērve - sakarā ar aizņemtību darbavietā 

Danute Podvinska – neatrodas Latvijā 

Aija Skudra - sakarā ar aizņemtību darbavietā 

 

Darba kārtība: 

1. Par projekta „Gaismas objektu nomaiņa Skrīveros” īstenošanu 

Ziņo – G.Lisenko 

2. Par projekta „Gaismas objektu nomaiņa Skrīveros” līdzfinansējuma nodrošināšanu 

Ziņo – G.Lisenko 

1. 

Par projekta „Gaismas objektu nomaiņa Skrīveros” īstenošanu 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko, J.Brokāns, A.Orups.  

 

Ņemot vērā Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2011.gada 24.novembra vēstulē „Par projekta iesnieguma administratīvās atbilstības 

vērtēšanas rezultātiem” izteiktos norādījumus par nepieciešamību precizēt atsevišķas projekta 

„Gaismas objektu nomaiņa Skrīveros” iesnieguma, identifikācijas Nr.KPFI-13/22, sadaļas, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un 15.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns 

P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Zālītis), atturas nav, 

nolemj: 
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Precizēt Skrīveru novada domes 2011.gada 29.septembra sēdes lēmuma Nr.1.1 „Par 

projekta „Gaismas objektu nomaiņa Skrīveros” iesnieguma apstiprināšanu” 2. un 3.punktu un 

izteikt tos šādā redakcijā: 

„2. Apstiprināt projekta „Gaismas objektu nomaiņa Skrīveros” kopējo izmaksu 

summu 48 968,71 LVL (četrdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit astoņi lati 71 

santīms), tai skaitā PVN 22%, kur projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 23 135,45 LVL 

(divdesmit trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci lati un 45 santīmi) un neattiecināmās 

izmaksas ir 25 833,26 LVL (divdesmit pieci tūkstoši astoņi simti trīsdesmit trīs lati un 26 

santīmi). 

3. Skrīveru novada dome apņemas nodrošināt projekta „Gaismas objektu 

nomaiņa Skrīveros” īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu 32 773,90 

LVL (trīsdesmit divi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs lati un 90 santīmi) apmērā, 

tai skaitā PVN 22%, no kuriem: 

3.1. 6 940,64 LVL (seši tūkstoši deviņi simti četrdesmit lati un 64 santīmi) ir 

līdzfinansējums projekta attiecināmo izmaksu segšanai; 

3.2. 25 833,26 LVL (divdesmit pieci tūkstoši astoņi simti trīsdesmit trīs lati un 26 

santīmi) ir līdzfinansējums projekta neattiecināmo izmaksu segšanai.”  

 

2. 

Par projekta „Gaismas objektu nomaiņa Skrīveros” līdzfinansējuma nodrošināšanu  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzstājas G.Lisenko.  

Ņemot vērā Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2011.gada 24.novembra vēstulē „Par projekta iesnieguma administratīvās atbilstības 

vērtēšanas rezultātiem” izteiktos norādījumus par nepieciešamību precizēt atsevišķas projekta 

„Gaismas objektu nomaiņa Skrīveros” iesnieguma, identifikācijas Nr.KPFI-13/22, sadaļas, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un 15.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 

Skrīveru novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokāns 

P.Jansons, R.Kazimirova, G.Lisenko, S.Ozola, A.Rakstiņš, G.Rūze, A.Zālītis), atturas nav, 

nolemj: 

Precizēt Skrīveru novada domes 2011.gada 29.septembra sēdes lēmumu Nr.1.2 „Par 

projekta „Gaismas objektu nomaiņa Skrīveros” līdzfinansējuma nodrošināšanu” un izteikt to 

šādā redakcijā:  

Skrīveru novada dome apņemas nodrošināt projekta „Gaismas objektu nomaiņa 

Skrīveros” īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu 32 773,90 LVL 
(trīsdesmit divu tūkstošu septiņi simti septiņdesmit trīs latu un 90 santīmu) apmērā, tai 

skaitā PVN 22%, no kuriem: 

1. 6 940,64 LVL (seši tūkstoši deviņi simti četrdesmit lati un 64 santīmi) ir 

līdzfinansējums projekta attiecināmo izmaksu segšanai; 

2. 25 833,26 LVL (divdesmit pieci tūkstoši astoņi simti trīsdesmit trīs lati un 26 

santīmu) ir līdzfinansējums projekta neattiecināmo izmaksu segšanai. 

 

Sēdi slēdz pulksten 08.15. 

 

 

Sēdes vadītāja         G.Lisenko  

 

 

Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska  


