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
09.11.2012.

Nr.12

Sēde sasaukta plkst. 16.45
Sēde atklāta plkst. 16.46
Sēdi vada:
novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS
Protokolē:
sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE
Sēdē piedalās deputāti: INESE DIDŽE, SARMĪTE DUDE, VIKTORS EIHMANIS, ANDRIS
ELKSNĪTIS, EDĪTE KAUFMANE, EDGARS LAIMIŅŠ, AIGARS LAURINOVIČS, KASPARS
ĻAKSA, AGITA OZOLIŅA, VIESTURS REINFELDS, GUNTIS SAFRANOVIČS, ANDREJS
SPRIDZĀNS, AIVA SPROĢE, JURIS VEIDEMANIS, IRĒNA ZAĶE
Sēdē nepiedalās deputāti: JĀNIS AVOTIŅŠ – iemesls: darbs, ALDIS CĪRULIS – iemesls: darbs
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: pašvaldības izpilddirektors
AGRIS VILKS, pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNĀRS KURLOVIČS, Administratīvās
nodaļas vadītāja IRĒNA EIDMANE, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO,
vecākā konsultante DZINTRA MATISONE, sabiedrisko attiecību speciāliste AGNESE LIEPA,
Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja MĀRA KRŪMIŅA, vecākais datortīklu administrators
GINTS DZENIS
Sēdē piedalās laikraksta „Zemgale” nodaļas redaktore LIGITA DĀVIDSONE
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS informē par notikušā ainavu arhitektu
plenēra „Dobele 2012”, kurā savus darbus žūrijai un citiem interesentiem prezentēja sešas
komandas, rezultātiem un pasniedz Bērzes krasta ainavas projekta „Skatītāju simpātijas" balvu
mūsu novada arhitektu komandai „Zelta maliņa ” - Nadeždai Vencevičai un Rutai Sāvičai - par
iegūtajām 137 skatītāju balsīm un pārliecinošu uzvaru skatītāju balsojumā.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus piereģistrēties
balsošanas sistēmā. Notiek reģistrācija.
Darba kārtība:
1 (275/12)
2 (276/12)

Par Dobeles novada pašvaldības Goda zīmes piešķiršanu
Par projektu iesnieguma „Bērnu, jauniešu un vecāku interešu centra izveide
Dobeles novada Krimūnu pamatskolā, veicinot skolas attīstību par
daudzfunkcionālu centru” iesniegšanu
1.
Par Dobeles novada pašvaldības Goda zīmes piešķiršanu

ZIŅO novada domes priekšsēdētājs, Apbalvošanas komisijas priekšsēdētājs ANDREJS

SPRIDZĀNS par Apbalvošanas komisijas 2012.gada 31.oktobra un 2012.gada 9.novembra
lēmumiem par novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu. Izvērtējot saņemtos iesniegumus,
apbalvojumu „Dobeles novada pašvaldības Goda zīme” nolemts piešķirt Mūzikas skolas direktorei
Mārai Rozentālei, advokātam Andrim Grūtupam un 1.vidusskolas direktorei Ģertrūdei Zabaštai,
pašvaldības Atzinības rakstu nolemts piešķirt Annenieku pagasta pensionārei, dzejas grāmatu un
Annenieku pagasta hronikas „Ar saknēm Zemgalē” autorei, dažādu projektu vadītājai Birutai
Laijerei, P.Upīša piemiņas muzeja vadītājai Inesei Šintai un Sarkanā krusta Dobeles komitejas
izpilddirektorei Sarmītei Lucauai.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS aicina balsot par sagatavoto lēmuma
projektu.
Saskaņā ar Dobeles novada domes Nolikuma „Par Dobeles novada pašvaldības
apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” (apstiprināts ar 2011.gada 27.oktobra lēmumu
Nr.245/14) 7.2.punktu, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE,
V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA,
A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČŠ,
A.SPRIDZĀNS,
A.SPROĢE,
J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE) PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.275/12 pielikumā)
2.
Par projekta iesnieguma „Bērnu, jauniešu un vecāku interešu centra izveide Dobeles novada
Krimūnu pamatskolā, veicinot skolas attīstību par daudzfunkcionālu centru” iesniegšanu
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO par projekta „Bērnu,
jauniešu un vecāku interešu centra izveide Dobeles novada Krimūnu pamatskolā, veicinot skolas
attīstību par daudzfunkcionālu centru” iesniegumu nodibinājuma „Sorosa Fonds – Latvija”
izsludinātajā iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” projektu konkura 2.kārtā „Skola kā kopienas
attīstības centrs”, informē par plānoto projekta ieviešanas termiņu, izmaksām, kas 100% apmērā ir
Sorosa fonda finansējums, un plānotajām aktivitātēm projekta apstiprināšanas gadījumā.
Deputātiem jautājumu nav.
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma
projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un Sorosa Fonda –
Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” projektu konkursa iniciatīvas 2.kārtu „Skola kā
kopienas attīstības centrs”, Dobeles novada dome ar 15 balsīm PAR - (I.DIDŽE, S.DUDE,
V.EIHMANIS, A.ELKSNĪTIS, E.KAUFMANE, E.LAIMIŅŠ, A.LAURINOVIČS, K.ĻAKSA,
A.OZOLIŅA,
V.REINFELDS,
G.SAFRANOVIČŠ,
A.SPRIDZĀNS,
A.SPROĢE,
J.VEIDEMANIS, I.ZAĶE) PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu.
(Lēmums Nr.276/12 pielikumā)
Novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS dod vārdu Kultūras un sporta pārvaldes
vadītājai MĀRAI KRŪMIŅAI informācijai par Lāčplēša dienas un Latvijas neatkarības
proklamēšanas svētku pasākumiem Dobelē 11. un 18.novembrī.
Sēde slēgta plkst. 17.00
Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2012.gada 29.novembrī plkst.14.00

Sēdes vadītājs

A.SPRIDZĀNS
(12.11.2012.)

Protokolēja

D.RITERFELTE
(12.11.2012.)
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Nr.275/12
Par Dobeles novada pašvaldības Goda zīmes piešķiršanu

Saskaņā ar Dobeles novada domes Nolikuma „Par Dobeles novada pašvaldības
apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” (apstiprināts ar 2011.gada 27.oktobra lēmumu
Nr.245/14) 7.2.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Dobeles novada Apbalvošanas komisijas 2012.gada 31.oktobra lēmumu par
Dobeles novada pašvaldības apbalvojuma „Dobeles novada pašvaldības GODA ZĪME”
piešķiršanu MĀRAI ROZENTĀLEI, Dobeles Mūzikas skolas direktorei,
par mūža
ieguldījumu mūzikas mākslas popularizēšanā un attīstībā Dobeles novadā.

2.

Piešķirt Mārai Rozentālei naudas balvu Ls 100,00 apmērā (pēc iedzīvotāju ienākuma
nodokļa nomaksas).

3.

Apstiprināt Dobeles novada Apbalvošanas komisijas 2012.gada 31.oktobra lēmumu par
Dobeles novada pašvaldības apbalvojuma „Dobeles novada pašvaldības GODA ZĪME”
piešķiršanu ANDRIM GRŪTUPAM par nozīmīgu investīciju ieguldījumu Dobeles
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā.

4.

Piešķirt Andrim Grūtupam naudas balvu Ls 100,00 apmērā (pēc iedzīvotāju ienākuma
nodokļa nomaksas).

5.

Apstiprināt Dobeles novada Apbalvošanas komisijas 2012.gada 9.novembra lēmumu par
Dobeles novada pašvaldības apbalvojuma „Dobeles novada pašvaldības GODA ZĪME”
piešķiršanu ĢERTRŪDEI ZABAŠTAI, Dobeles 1.vidusskolas direktorei, par izciliem
nopelniem izglītības attīstībā.

6.

Piešķirt Ģertrūdei Zabaštai naudas balvu Ls 100,00 apmērā (pēc iedzīvotāju ienākuma
nodokļa nomaksas).

Priekšsēdētājs

.

A.SPRIDZĀNS
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Par projektu iesnieguma
„Bērnu, jauniešu un vecāku interešu centra izveide Dobeles novada Krimūnu pamatskolā,
veicinot skolas attīstību par daudzfunkcionālu centru” iesniegšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un nodibinājuma
„Sorosa Fonds – Latvija” iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” projektu konkursa 2.kārtu „Skola
kā kopienas attīstības centrs”, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Iesniegt projekta „Bērnu, jauniešu un vecāku interešu centra izveide Dobeles novada
Krimūnu pamatskolā, veicinot skolas attīstību par daudzfunkcionālu centru” (turpmāk – projekts)
iesniegumu nodibinājuma „Sorosa Fonds – Latvija” izsludinātajā iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja
skolām” projektu konkursa 2.kārtā „Skola kā kopienas attīstības centrs”, nosakot kopējo projekta
finansējumu 14 056 LVL ar PVN, kas 100% apmērā ir Sorosa fonda finansējums.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā pieprasīt avansa maksājumu 20% apmērā no projekta
kopējā attiecināmo izmaksu finansējuma.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

Informatīvais pielikums
Projekta nosaukums
„Bērnu, jauniešu un vecāku interešu centra izveide Dobeles novada Krimūnu pamatskolā, veicinot
skolas attīstību par daudzfunkcionālu centru”
Projekta ieviešana:
01.12.2012. – 30.11.2013. (12 mēneši)
Projekta
Dobeles novada pašvaldība

ieviesējs:

Projekta kopējās izmaksas:
Kopējais projekta finansējums 14 056,00 LVL (ieskaitot PVN 21%).
Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:
Projekta ietvaros plānots īstenot šādas galvenās aktivitātes:
1.
Bērnu jauniešu un vecāku centra telpu kosmētiskais remonts;
2.
Nepieciešamo pamatlīdzekļu un inventāra iegāde;
3.
Profesionālu speciālistu piesaiste gan mazuļu skoliņas, gan tematisko nodarbību un lekciju
nodrošināšanai;
4.
Speciālista piesaiste skolēnu pieskatīšanai laika periodā no mācību stundu beigām līdz
laikam, kad ar sabiedrisko transportu var nokļūt mājās.
Īstenojot projektu, tiks radīts vēl līdz šim Krimūnu pagastā nebijis interešu centrs, kas integrētu
bērnus, jauniešus un vecākus pagasta sociālajā vidē, dodot iespēju kvalitatīvi darboties, izglītoties
un sportot no mācībām un darba brīvajā laikā, paplašinot skolas funkcionālās robežas un radot
atvērtāku skolas vidi lielākai pagasta sabiedrības daļai.

