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Sēde sasaukta plkst. 09:00
Sēdi atklāj plkst.09:00
Darba kārtība:
1. Par projekta ‘’Priekules novada ‘’Ģimeņu dārza’’ labiekārtošanas 1.kārta’’ realizācijai
nepieciešamo papildus līdzfinansējumu.
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja
Protokolē – pašvaldības sekretāre

Vija Jablonska
Daiga Tilgale

Piedalās –
Deputāti: Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vija Jablonska, Arta Brauna,
Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Andris Džeriņš, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs
Kadaģis, Ainars Cīrulis, Tatjana Ešenavlde
Nepiedalās: deputāts Mārtiņš Mikāls (aizņemts darbā), deputāte Inese Kuduma (aizņemta
darbā)
Sēdē piedalās - Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma, attīstības
plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, Finanšu nodaļas vadītāja Patricija Andersone,
pašvaldības priekšsēdētājas vietnieks Ainars Cīrulis, pašvaldības juriste Ināra Avotiņa

1.
Par projekta ‘’Priekules novada ‘’Ģimeņu dārza’’ labiekārtošanas 1.kārta’’
realizācijai nepieciešamo papildus līdzfinansējumu
Ziņo V.Jablonska:
2016.gada 16.maijā Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu piedalīties
Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātajā projektu
iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP 2014.2020.) apakš pasākumā 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (LEADER) ar
projektu "Priekules novada "Ģimeņu dārza" labiekārtošanas 1.kārta". 2016.gada 8.augustā

pašvaldība saņēma lēmumu no Lauku atbalsta dienesta par projekta apstiprināšanu. Tā kā
sākotnēji prognozētās izmaksas pēc tāmju saņemšanas krasi atšķiras, šodien jāpieņem lēmums
vai turpināsim projektu.
Izsakās:
J.Skadiņs- 1.lokālajā tāmē bija problēma. Tāmē nav atsevišķi izdalītas visas pozīcijas un
bruģa kvadratūra ir par 30% lielāka. Pēc pārrēķina izdevumi ir par 27 000 EUR mazāki.
A.Razma- ir ierosinājums samazināt laternu un soliņu skaitu.
I.Šteins- vienalga izmaksas ir ļoti lielas. Nesaprot kā zinot projekta kopējo atbalstu, kurš
ir apmēram 50 000 EUR var nonākt pie summas 269 000.
P.Andersone –par šo situāciju sazinājāmies un informējām LAD. Jautājām vai tiks
apstiprinātas neattiecināmās izmaksas. Atbildēja, ka problēmu nebūs. Sazinājos arī ar valsts
kasi vai nebūs problēmas pie kredīta ņemšanas uz ko saņēmu atbildi, ka nebūs, ja LAD
akceptēs. Izmaksas liekas ļoti lielas, bet būs daudzreiz lētāk, nekā ja dalīs kārtās. Spriežot pēc
iepriekšējās pieredzes, veicot iepirkumu arī summas samazinās.
U.Ržepicka- ar dokumentu iesniegšanas termiņiem problēmu nebūs. LAD akceptē, ja uz
12.maiju iesniedz visus iepirkumu dokumentus.
A.Brauna jautā vai Galvenās ielas bruģēšana ir tik nepieciešama.
A.Kvietkausks uzskata, ka tādu summu pašvaldība nevar atļauties šī projekta
realizācijai.
G.Ķervija-vides un infrastruktūras sakārtošanai ir liela nozīme. Nepiesaistīsim šeit
iedzīvotājus, ja nebūs sakārtota vide.
Tā kā viedokļi šajā jautājumā ir dažādi, domes priekšsēdētāja V.Jablonska aicina
deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs
Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,
Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inita Rubeze); PRET - 1 deputāts Arnis Kvietkausks;
ATTURAS - 1 deputāts Ilgonis Šteins ; Priekules novada pašvaldības dome nolēma
apstiprināt lēmumu par projekta ‘’Priekules novada ‘’Ģimeņu
labiekārtošanas 1.kārta’’ realizācijai nepieciešamo papildus finansējumu.
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