LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Dobelē
21.08.2013.

Nr.9

Sēde sasaukta plkst. 15.30
Sēde atklāta plkst. 15.30
Sēdi vada:
Protokolē:

novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS
sēžu protokolu vadītāja DACE RITERFELTE

Sēdē piedalās deputāti: IMANTS AUDERS, IVARS CIMERMANIS, ALDIS CĪRULIS,
SARMĪTE DUDE, VIKTORS EIHMANIS, AGITA JANSONE, EDGARS LAIMIŅŠ,
SARMĪTE LUCAUA, KASPARS ĻAKSA, IVARS PIRUŠKA, VIESTURS REINFELDS,
GUNTIS SAFRANOVIČS, ANDREJS SPRIDZĀNS, IVARS STANGA
Sēdē nepiedalās deputāti: ZIEDONIS BERGS - iemesls: slimība, EDGARS GAIGALIS iemesls: darba pienākumi, EDĪTE KAUFMANE - iemesls: slimība
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki: pašvaldības izpilddirektors
AGRIS VILKS, Administratīvās nodaļas vadītāja IRĒNA EIDMANE, Juridiskās nodaļas
vadītāja LŪCIJA NARTIŠA, Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA, Finanšu un
grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu
vadītāja KRISTĪNE ŪDRE, vecākā konsultante DZINTRA MATISONE, datortīklu
administrators GINTS DZENIS, laikraksta „Zemgale” galvenā redaktore LIGITA DĀVIDSONE
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina deputātus reģistrēties balsošanas sistēmā.
Notiek reģistrācija.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS uzaicina sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu.
Darba kārtība:
1 (200/9)
2 (201/9)
3 (202/9)

4 (203/9)

Par deputāta Gunta Šmīdlera pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa
Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 30.augusta lēmumā Nr.210/9 „Par
aizņēmumu Valsts kasē”
Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
Gardenes pamatskolā, Gardenē, Priežu ielā 21, Auru pagastā, Dobeles novadā”
iesnieguma iesniegšanu
Par Dobeles novada pašvaldības dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšanu
1.
Par deputāta Gunta Šmīdlera pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa

ZIŅO novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS par Gunta Šmīdlera
iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu un lūdz domi apstiprināt sagatavoto lēmuma

projektu par deputāta Gunta Šmīdlera pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta
ceturto daļu, Dobeles novada dome ar 13 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS,
A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.200/9 pielikumā)
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS informē, ka, atbilstoši Dobeles novada vēlēšanu
komisijas 2013.gada 6.augusta lēmumam (protokols Nr.26), deputāta pilnvaras nolikušā Gunta
Šmīdlera vietā uzaicināta stāties nākamā deputāta kandidāte no saraksta „Zaļo un Zemnieku
savienība” - Agita JANSONE, apsveic Agitu Jansoni ar stāšanos deputāta amatā.
2.
Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 30.augusta lēmumā Nr.210/9
„Par aizņēmumu Valsts kasē”
ZIŅO Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja SANDRA RASIŅA par grozījumu
izdarīšanu novada domes 2012.gada 30.augusta lēmumā Nr.210/9 „Par aizņēmumu valsts kasē”,
jo 2012.gadā, konstatējot tilta pār Bikstupi Bikstu pagastā katastrofālo stāvokli, tika uzsākti tā
rekonstrukcijas darbi, finansējumu plānojot no Valsts kases aizdevuma līdzekļiem, saskaņā ar
minēto lēmumu paredzot aizņēmuma izņemšanu 2012.gadā. Kopējās rekonstrukcijas darbu
izmaksas sastāda 62400 latus. Darbi tika uzsākti 2012.gada rudenī, novembra beigās laika
apstākļu dēļ darbi tika pārtraukti un atsākti 2013.gada pavasarī. Patreiz darbi ir pabeigti. Lai
varētu saņemt Valsts kases aizņēmumu darbu apmaksai, ir izdarāmi grozījumi domes lēmumā,
paredzot aizņēmuma izņemšanu pa daļām 2012. un 2013.gadā.
Izsakās ANDREJS SPRIDZĀNS.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Likuma par budžetu un finanšu
vadību 41.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu, Dobeles novada
dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE,
V.EIHMANIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.201/9 pielikumā)
3.
Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Gardenes
pamatskolā, Gardenē, Priežu ielā 21, Auru pagastā, Dobeles novadā“ iesnieguma
iesniegšanu
ZIŅO Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja KRISTĪNE ŪDRE par
sagatavoto lēmuma projektu par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Gardenes pamatskolā, Gardenē, Priežu ielā 21, Auru pagastā, Dobeles novadā“
iesnieguma iesniegšanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu finansēto projektu atklāta
konkursa 3.kārtā. Projekta kopējās izmaksas ir 713 346,84 lati, projekta ietvaros plānots
Gardenes pamatskolai veikt energoefektivitāti paaugstinošus rekonstrukcijas darbus, skolas ēkas
jumta siltināšanu un jumta seguma nomaiņu. Tiks veikta ventilācijas sistēmas rekonstrukcija un
energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana. Projekta izmaksās iekļautas būvuzraudzības,
autoruzraudzības un publicitātes izmaksas. Projekta ieviešanas termiņš ir 2014.gada 30.jūnijs.
Projekta ieviešanas nodrošināšanai nepieciešams aizdevums Valsts kasē 648 000 latu apmērā,

paredzot atmaksu no 2017.gada janvāra, aizņēmuma atmaksu garantējot ar novada pašvaldības
finanšu līdzekļiem.
Izsakās ANDREJS SPRIDZĀNS.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto
projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”
nolikuma 3.3.2. un 28.14.punktu, Dobeles novada dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS,
I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE, V.EIHMANIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ,
S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA, V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS,
I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.202/9
pielikumā)
4.
Par Dobeles novada pašvaldības dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšanu
ZIŅO Juridiskās nodaļas juriste INGUNA PERSIDSKA par sagatavoto novada
pašvaldības dzīvokļu komisijas nolikuma jaunās redakcijas projektu.
Jautājums izskatīts Sociālajā komitejā 2013.gada 21.augustā.
Deputātiem jautājumu nav.
Sēdes vadītājs ANDREJS SPRIDZĀNS ierosina balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Dobeles novada
dome ar 14 balsīm PAR – (I.AUDERS, I.CIMERMANIS, A.CĪRULIS, S.DUDE,
V.EIHMANIS, A.JANSONE, E.LAIMIŅŠ, S.LUCAUA, K.ĻAKSA, I.PIRUŠKA,
V.REINFELDS, G.SAFRANOVIČS, A.SPRIDZĀNS, I.STANGA), PRET – nav, ATTURAS –
nav, NOLEMJ pieņemt lēmumu. (Lēmums Nr.203/9 pielikumā)

Sēde slēgta plkst. 15.50
Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2013.gada 29.augustā, plkst.14.00

Sēdes vadītājs

A.SPRIDZĀNS
(23.08.2013.)

Protokolēja

D.RITERFELTE
(23.08.2013.)

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
21.08.2013.

Nr.200/9

Par deputāta Gunta Šmīdlera pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa
Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta
ceturto daļu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
Dobeles novada domes deputāta Gunta Šmīdlera pilnvaras izbeigušās pirms termiņa
sakarā ar deputāta personisku iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.

Priekšsēdētājs

A. SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
21.08.2013.

Nr.201/9

Par grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 30.augusta lēmumā Nr.210/9
„Par aizņēmumu Valsts kasē”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Likuma par budžetu un finanšu
vadību 41.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumu Dobeles novada domes 2012.gada 30.augusta lēmumā Nr.210/9 „Par
aizņēmumu Valsts kasē”, izsakot lēmuma 2.punktu jaunā redakcijā:
„2. Aizņēmumu izņemt pa daļām 2012. un 2013.gadā.”

.
Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
21.08.2013.

Nr.202//9

Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Gardenes
pamatskolā, Gardenē, Priežu ielā 21, Auru pagastā, Dobeles novadā“ iesnieguma
iesniegšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto
projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”
nolikuma 3.3.2. un 28.14.punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Iesniegt projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
Gardenes pamatskolā, Priežu ielā 21, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā“
iesniegumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” trešajā kārtā,
nosakot kopējo projekta finansējumu LVL 713 346,84, t.sk., pievienotās vērtības
nodoklis. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 512 532,94, t.sk., Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums – LVL 435 653,00, kas sastāda 85% no
projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas un Dobeles novada pašvaldības
līdzfinansējums – LVL 76879,94, kas sastāda 15% no projekta kopējo attiecināmo
izmaksu summas. Projekta neattiecināmās izmaksas ir LVL 200 813,90. Dobeles novada
pašvaldības kopējais projekta līdzfinansējums – LVL 277 693,84.
2. Projekta ieviešanas nodrošināšanai lūgt aizdevumu Valsts kasei LVL 648 000,00 apmērā,
paredzot atmaksu sākt no 2017.gada janvāra, to atmaksājot līdz 2037.gada janvārim.
Aizņēmumu ņemt ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā.
Aizņēmumu izņemt 2014.gadā.
3. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar Dobeles novada pašvaldības līdzekļiem.
4. Apliecināt, ka Dobeles novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošās Gardenes
pamatskolai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids,
un tā netiks demontēta.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
21.08.2013.

Nr.203/9

Par Dobeles novada pašvaldības dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Dobeles novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības dzīvokļu komisijas nolikumu (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2009.gada 17.decembra lēmumu
Nr.252/15 „Par Dobeles novada pašvaldības dzīvokļu komisijas nolikuma
apstiprināšanu”.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

APSTIPRINĀTS
ar Dobeles novada domes
2013.gada 21.augusta lēmumu Nr.203/9
2013.gada 21.augustā

Dobelē

Dobeles novada pašvaldības dzīvokļu komisijas nolikums
1. Dobeles novada pašvaldības dzīvokļu komisija (turpmāk – KOMISIJA) ir Dobeles
novada domes (turpmāk – Dome) izveidota institūcija, kura pilnvarota pieņemt lēmumus
par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā un deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanas jautājumos, kā arī pieņemt lēmumus par dienesta dzīvojamo telpu izīrēšanu
pašvaldības institūciju amatpersonām, darbiniekiem un uzaicinātiem speciālistiem.
2. KOMISIJA savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta
noteikumus, Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus, Domes lēmumus un šo
nolikumu.
3. KOMISIJA savus uzdevumus veic patstāvīgi, ciktāl tās darbību nereglamentē saistoši
normatīvie akti, kā arī sadarbībā ar citām valsts un pašvaldības institūcijām un iestādēm,
pieaicinātiem ekspertiem.
4. KOMISIJAS sastāvu apstiprina, kā arī izmaiņas tajā izdara Dome.
5. Pamatojoties uz KOMISIJAS lēmumiem, pašvaldības dzīvojamā fonda valdītājs un
apsaimniekotājs SIA „Dobeles namsaimnieks” pašvaldības vārdā slēdz dzīvojamo telpu
īres līgumus.
6. KOMISIJAS darbs notiek sēdēs, kuras izziņo KOMISIJAS priekšsēdētājs, informējot
KOMISIJAS locekļus par sēdes darba kārtību ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms sēdes.
7. KOMISIJAS sēdes vada KOMISIJAS priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā KOMISIJAS
priekšsēdētāja vietnieks.
8. KOMISIJAS sēdes organizē un lietvedību kārto KOMISIJAS sekretārs.
9. KOMISIJAS sekretāru no sava vidus ievēl KOMISIJAS locekļi.
10. KOMISIJA ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no KOMISIJAS
locekļiem.

11. KOMISIJA lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar sēdē klātesošo KOMISIJAS locekļu
balsu vairākumu. Katram KOMISIJAS loceklim ir viena balss. Balsīm sadaloties līdzīgi,
izšķirošā ir sēdes vadītāja balss.
12. KOMISIJAS pieņemtos lēmumus noformē protokola veidā. Protokolu paraksta
KOMISIJAS priekšsēdētājs un sekretārs.
13. KOMISIJAS lēmumi apstrīdami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

