
 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DOBELES NOVADA DOME 
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 

Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv 

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Dobelē 

 

12.09.2014.           Nr.9 

 

Sēde sasaukta plkst. 9.00 

Sēde atklāta plkst. 9.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja vietnieks GUNTIS SAFRANOVIČS 

Protokolē: sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE 

 

Sēdē piedalās deputāti: IMANTS AUDERS, ZIEDONIS BERGS, IVARS CIMERMANIS, 

ALDIS CĪRULIS, SARMĪTE DUDE, VIKTORS EIHMANIS, EDGARS GAIGALIS, AGITA 

JANSONE, EDĪTE KAUFMANE, EDGARS LAIMIŅŠ, SARMĪTE LUCAUA, KASPARS 

ĻAKSA, IVARS PIRUŠKA, GUNTIS SAFRANOVIČS, IVARS STANGA 

 

Sēdē nepiedalās deputāti: VIESTURS REINFELDS - iemesls: darba darīšanas, ANDREJS 

SPRIDZĀNS  – iemesls: atvaļinājums 

 

Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: izpilddirektora vietnieks 

GUNĀRS KURLOVIČS, Administratīvās nodaļas vadītāja IRĒNA EIDMANE, Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

LAILA ŠEREIKO 

 

Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS uzaicina sākt ārkārtas sēdes darba kārtības jautājuma 

izskatīšanu. 

 

Darba kārtība: 

 

1.(242/9) 

Grozījums 2014.gada 31.jūlija lēmumā Nr.211/7 „Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu 

samazināšana Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš““ iesnieguma 

iesniegšanu“ 

 

1. 

Grozījums 2014.gada 31.jūlija lēmumā Nr.211/7 „Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu 

samazināšana Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš““ iesnieguma 

iesniegšanu“  

  

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par sagatavoto 

lēmuma projektu par grozījuma izdarīšanu 2014.gada 31.jūlija lēmumā Nr.211/7 „Par projekta 

„Siltumnīcefekta gāzu samazināšana Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”” 

iesnieguma iesniegšanu“ sakarā ar 1.septembrī saņemto vēstuli no Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas par projekta pieteikuma precizēšanu, kurā noteikts, ka jāprecizē 

ēkas energoaudita pārskats, un norādīts, ka, veicot esošo gaismekļu nomaiņu uz 
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energoefektīviem gaismekļiem, prognozējamie apkures ietaupījumi ir ar „-„ zīmi. Vērtētāji 

norāda, ka, lai nodrošinātu nepieciešamo iekštelpu temperatūru, palielināsies kopējais apkures 

patēriņš un līdz ar to projektā veikto aktivitāšu rezultātā kopējie oglekļa dioksīda emisiju 

ietaupījumi gadā nebūs tik lieli, kā sākotnēji tika plānots. Tā kā projektā ir jāsasniedz oglekļa 

dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,42 kgCO2/euro gadā (CO2 emisiju 

samazinājums pret projektā pieprasīto KPFI finansējumu), ir nepieciešams samazināt 

attiecināmās izmaksas par 9 583,20 euro. Līdz ar to ir jāizdara grozījums 2014.gada 31.jūlijā 

pieņemtajā domes lēmumā, izsakot lēmuma 1.punktu jaunā redakcijā. Pārējie lēmuma punkti 

paliek nemainīti – par aizdevumu Valsts kasē un, ka esošai pirmsskolas iestādei „Zvaniņš“ 

vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids. 

 Deputātiem jautājumu nav. 

 Sēdes vadītājs GUNTIS SAFRANOVIČS ierosina balsot par lēmuma projektu. 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, LR Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 1.septembra vēstuli Nr.4.1.- 47/7995 

un pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš“ ēkas precizētā energoaudita pārskata rezultātiem, 

Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR - (I.AUDERS, Z.BERGS, I.CIMERMANIS, 

A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.GAIGALIS, A.JANSONE, E.KAUFMANE, 

E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, ,G.SAFRANOVIČS, I.STANGA) PRET – 

nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.242/9 pielikumā) 

 

Sēde slēgta plkst. 9.20 

Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2014.gada 30.septembrī plkst.14.00 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs         G.SAFRANOVIČS 

(15.09.2014.) 

 

 

 

Protokolēja         D.RITERFELTE 

(15.09.2014.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DOBELES NOVADA DOME 
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LĒMUMS 

Dobelē 

12.09.2014.  Nr.242/9 
 

Grozījums 2014.gada 31.jūlija lēmumā Nr.211/7 „Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu 

samazināšana Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”“ iesnieguma 

iesniegšanu“ 

 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, LR Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 1.septembra vēstuli Nr.4.1.-47/7995 

un pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš“ ēkas precizētā energoaudita pārskata rezultātiem, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

Izdarīt Dobeles novada domes 2014.gada 31.jūlija lēmumā Nr.211/7 „Par projekta 

„Siltumnīcefekta gāzu samazināšana Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”“ 

iesnieguma iesniegšanu“ grozījumu un izteikt 1.punktu jaunā redakcijā: 

 

„1. Iesniegt projekta „Siltumnīcefekta gāzu samazināšana Dobeles novada pirmsskolas 

izglītības iestādē „Zvaniņš““ iesniegumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 

projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai“ 

piektajā kārtā, nosakot kopējo projekta finansējumu 56 119,79 EUR, t.sk. pievienotās vērtības 

nodoklis. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 46 536,59 EUR, t.sk. Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta finansējums ir 39 556,10 EUR jeb 85% no projekta attiecināmo izmaksu 

summas un Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējums – 6 980,49 EUR jeb 15% no projekta 

attiecināmo izmaksu summas, un projekta neattiecināmās izmaksas ir 9 583,20 EUR. Dobeles 

novada pašvaldības kopējais projekta līdzfinansējums ir 16 563,69 EUR“. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks      G.SAFRANOVIČS 
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