
 
 

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  
 

2018.gada 22.februārī                                                                                   Nr.2 
 
Sēde sasaukta pulksten 17.00. 
Sēdi atklāj pulksten 17.00. 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Andris ZĀLĪTIS 
Sēdi protokolē pārvaldes sekretāre Velta VIGOVSKA 
 
Sēdē piedalās: 

Deputāti: Iveta Biķerniece, Jānis Brokāns, Ināra Dika, Uldis Dronka, Uldis Dzērve, 
                Sarmīte Jansone, Broņislavs Mačuļskis, Udo Pērsis, Andris Zālītis 

Pašvaldības administrācijas darbinieki:   
Ansis Martinsons - izpilddirektors 
Velta Vigovska – pārvaldes sekretāre 
 
Darba kārtība: 

1. Par projekta „Ceļa “Lielkažoki - Stūrīši” posma pārbūve Skrīveru novadā” pieteikuma 
apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu 
Ziņo – A.Zālītis 

2. Par projekta „ Skrīveru novada kapsētu digitalizācija” pieteikuma apstiprināšanu un 
līdzfinansējuma nodrošināšanu 
Ziņo – A.Zālītis 

 
1. 

Par projekta „Ceļa “Lielkažoki - Stūrīši” posma pārbūve Skrīveru novadā” 
 pieteikuma apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas A.Zālītis. 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu  
 
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokān, I.Dika, 

U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 
nolemj: 

 
1. Piedalīties Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) un 

Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014-2020. gadam pasākumā 
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“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un iesniegt projektu “Ceļa 
“Lielkažoki - Stūrīši” posma pārbūve Skrīveru novadā” Lauku atbalsta dienestā ar 
projekta kopējām izmaksām 286 346,05 EUR (divi simti astoņdesmit seši tūkstoši trīs simti 
četrdesmit seši euro un 5 centi) t.sk. attiecināmās izmaksas 266 666,67 EUR (divi simti 
sešdesmit seši tūkstoši seši simti sešdesmit seši euro un 67 centi). 

2. Skrīveru novada dome apņemas nodrošināt projekta īstenošanai pašvaldības 
līdzfinansējumu 45 346,05 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši trīs simti četrdesmit seši euro un 
5 centi) apmērā, tai skaitā PVN 21%, no kuriem: 

2.1. 26 666,67 EUR (divdesmit seši tūkstoši seši simti sešdesmit seši euro un 67 centi) 
apmērā līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem;  

2.2. 18 679,38 EUR (astoņpadsmit tūkstoši seši simti septiņdesmit deviņi euro un 38 
centi) apmērā līdzfinansējums neattiecināmo izmaksu segšanai no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. 

 
2. 

Par projekta „ Skrīveru novada kapsētu digitalizācija” 
pieteikuma apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uzstājas A.Zālītis. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 
 
Skrīveru novada dome balsojot ar 9 balsīm par (I.Biķerniece, J.Brokān, I.Dika, 

U.Dronka, U.Dzērve, S.Jansone, B.Mačuļskis, U.Pērsis, A.Zālītis), pret nav, atturas nav, 
nolemj: 

 
1. Apstiprināt projekta “Skrīveru novada kapsētu digitalizācija” pieteikumu 

iesniegšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 
19.2.2  “Vietas potenciāla attīstības iniciatīva” par kopējo summu 8518.40 euro. 

2. Skrīveru novada dome projekta apstiprināšanas gadījumā apņemas nodrošināt 
pašvaldības līdzfinansējumu paredzētajā apmērā – 10% no kopējām izmaksām. 

 
 
 

Sēdi slēdz pulksten 17.10. 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs      A.Zālītis 
 
 
 
 
Protokolētāja                                                                                                   V.Vigovska 

 
 


