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Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 
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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Dobelē 

 

18.03.2015.           Nr.3 

 

Sēde sasaukta plkst. 16.00 

Sēde atklāta plkst. 16.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS 

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, KASPARS ĻAKSA, IVARS PIRUŠKA, VIESTURS 

REINFELDS, GUNTIS SAFRANOVIČS,  ANDREJS SPRIDZĀNS,  IVARS STANGA 

 

Sēdē nepiedalās deputāti: SARMĪTE LUCAUA - iemesls: slimības dēļ, EDGARS LAIMIŅŠ – 

iemesls: atvaļinājums 

 

Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: izpilddirektors AGRIS 

VILKS, izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS, Administratīvās nodaļas vadītāja 

IRĒNA EIDMANE, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA, Attīstības 

un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO, sabiedrisko attiecību speciāliste AGNESE 

LIEPA 

 

Sēdē piedalās: laikraksta „Zemgale“ reportiere Edīte Bēvalde 

 

Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS informē  par nepieciešamību sasaukt ārkārtas sēdi sakarā 

ar projekta „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija Dobeles novadā” 

iesniegšanas termiņu 2015.gada 19.martā un uzaicina sākt ārkārtas sēdes darba kārtības 

jautājuma izskatīšanu. 

 

Darba kārtība: 

 

1.(56/3) 
Par projekta iesnieguma „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras 

modernizācija Dobeles novadā” iesniegšanu 

 

1. 

Par projekta iesnieguma „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija 

Dobeles novadā” iesniegšanu 

  

ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par sagatavoto 

lēmuma projektu sakarā ar projekta „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras 

modernizācija Dobeles novadā” iesnieguma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās 
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attīstības ministrijas izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu  

konkursa „Siltumnīcefekta emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā” ceturtajā kārtā, informē par projekta izmaksām un par projekta ietvaros 

plānotajām aktivitātēm - gaismekļu nomaiņu Elektrības, Īles, Pumpuru un Jāņa Čakstes ielās 

Dobelē un Bērzu ielā Jaunbērzē.  

Deputāte EDĪTE KAUFMANE uzdod jautājumu par Pumpura ielu. 

ANDREJS SPRIDZĀNS paskaidro, ka šīs ielas izmantošanas intensitāte palielinājusies  

Zaļās ielas remontdarbu laikā 

Deputāts VIESTURS REINFELDS izsakās, ka, spriežot pēc nomaināmo gaismekļu 

skaita, vairākās ielās nomaiņa tiks veikta daļēji. 

LAILA ŠEREIKO informē, ka tas attiecas uz Jāņa Čakstes un Īles ielām. 

VIESTURS REINFELDS jautā par lampu jaudu. 

LAILA ŠEREIKO apstiprina, ka Jāņa Čakstes un Īles ielās uzstādīs 92W, bet Elektrības, 

Pumpura un Bērzu ielā, Jaunbērzē – 55W lampas, jo ir dažādu klašu gaismekļi. 

Deputāts IMANTS AUDERS vēlas uzzināt, kāds ir pašlaik esošo gaismekļu skaits. 

LAILA ŠEREIKO informē, ka vecie gaismekļi, kas neatbilst nosacījumiem, jānomaina, 

un  līdz ar to nepieciešama papildus izbūve. 

Deputāts EDGARS GAIGALS papildina, ka tādā gadījumā tas būtu jānorāda projekta 

ietvaros paredzētajās aktivitātēs. 

 Citu jautājumu nav. 

 Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS izsaka viedokli par pārejas uz energoefektīviem 

gaismekļiem nozīmi energoresursu patēriņa samazināšanā un ierosina balsot par lēmuma 

projektu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru 

kabineta 2011.gada 24.maija noteikumu Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību 

publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums” 9.punktu un, ņemot vērā Dobeles 

novada attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteikto Rīcības virziena „Tehniskā 

infrastruktūra” uzdevumu „Attīstīt ielu un ceļu infrastruktūru un pilnveidot pasažieru 

pārvadāšanas pakalpojumus” (R 3.3. „Uzlabot satiksmes drošību”, „Izbūvēts jauns un pilnveidots 

esošais ielu apgaismojums novada ciemos un pilsētā”), 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, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, 

G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,  I.STANGA) PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ 

pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.56/3 pielikumā) 

 

Sēde slēgta plkst. 16.30 

Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2015.gada 26.martā plkst.14.00 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs         A.SPRIDZĀNS 

(19.03.2015.) 

 

 

 

Protokolēja         D.RITERFELTE 

(19.03.2015.) 
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LĒMUMS 

Dobelē 

18.03.2015.  Nr.56/3 
 

Par projekta iesnieguma „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija 

Dobeles novadā” iesniegšanu 

  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 

2011.gada 24.maija noteikumu Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu 

atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums” 9.punktu un, ņemot vērā Dobeles novada attīstības 

programmā 2014.-2020.gadam noteikto Rīcības virziena „Tehniskā infrastruktūra” uzdevumu 

„Attīstīt ielu un ceļu infrastruktūru un pilnveidot pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus” (R 3.3. 

„Uzlabot satiksmes drošību”, „Izbūvēts jauns un pilnveidots esošais ielu apgaismojums novada 

ciemos un pilsētā”), Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt projekta iesnieguma „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras 

modernizācija Dobeles novadā” (turpmāk – Projekts) iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta 

konkursa „Siltumnīcefekta emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā” ceturtajā kārtā, nosakot kopējo projekta finansējumu 204 600,92 EUR, t.sk. 

pievienotās vērtības nodoklis. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 187 268,20 EUR, t.sk., 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums – 119 851,62 EUR, kas sastāda 64% no projekta 

kopējo attiecināmo izmaksu summas, un Dobeles novada pašvaldības finansējums 67 416,58 EUR, 

kas sastāda 36% no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas. Projekta neattiecināmās 

izmaksas ir 17 332,72 EUR. Dobeles novada pašvaldības kopējais līdzfinansējums ir 84 749,30 

EUR. 

2. Projekta ieviešanas nodrošināšanai lūgt aizdevumu Valsts kasei 204 600 EUR apmērā, 

paredzot atmaksu sākt ar 2016.gada maiju, to atmaksājot līdz 2025.gada maijam. Aizņēmumu ņemt 

ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā. Aizņēmumu izņemt 2015.gadā. 

 

3. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības līdzekļiem.  

  

 

 

Priekšsēdētājs         A.SPRIDZĀNS 
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