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Pāvilostā  2013. gada 19.augustā

Sēde sasaukta plkst. 9.00

Sēdi atklāj plkst. 9.02

Sēdi vada:  Uldis KRISTAPSONS, Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs

Protokolē: Aija OZOLIŅA, Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja

Piedalās: 
Pāvilostas novada domes deputāti:

Aldis BARSUKOVS
Gatis BRĒDIĶIS
Arta BUNKA
Vita CIELAVA
Ēriks ERLECKIS 
Jānis VITRUPS 

Pašvaldības darbinieki:
Alfrēds MAGONE, pašvaldības izpilddirektors

Nepiedalās: 
Pāvilostas novada domes deputāti:

Gints JURIKS- par neierašanās iemeslu nav informācija
Andris ZAĻKALNS- par neierašanās iemeslu nav informācija

Sēdes vadītājs iepazīstina ar domes ārkārtas sēdes darba kārtību:
1. Par projekta  „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Pāvilostas novada pašvaldības Vērgales pamatskolas izmantojamai sporta hallei” 
sagatavošanu un iesniegšanu 

1.§   Par projekta   „  Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju   
samazināšanai Pāvilostas novada pašvaldības Vērgales pamatskolas 

izmantojamai sporta hallei”      sagatavošanu un   iesniegšanu  
(Ziņo U.Kristapsons, debatēs visi deputāti)

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, saskaņā ar 2012. gada 14. 
augusta  Ministru  kabineta  noteikumiem  Nr.559  „Klimata  pārmaiņu  finanšu  instrumenta 
finansēto  projektu  atklāta  konkursa  "Kompleksi  risinājumi  siltumnīcefekta  gāzu  emisiju 
samazināšanai" nolikums” un 2013. gada 13. maija grozījumiem Nr.250 „Grozījumi Ministru 
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kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansēto  projektu  atklāta  konkursa  "Kompleksi  risinājumi  siltumnīcefekta  gāzu  emisiju 
samazināšanai"  nolikums”  ir  izsludinājusi  Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 
projektu atklāto konkursu „Kompleksi rasinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” 
III kārtu. Konkursa III kārtas mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot 
pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto 
atjaunojamos  energoresursus,  uzlabojot  komersantu  ražošanas  tehnoloģiskās  iekārtas  vai 
nomainot  tās  ar  jaunām  ražošanas  tehnoloģiskām  iekārtām  un  uzlabojot  ēku 
energoefektivitāti.  Konkursa  ietvaros  finanšu  instrumenta  maksimāli  pieļaujamā  atbalsta 
intensitāte  no  projekta  iesniegumā  kopējām attiecināmajām  izmaksām  izglītības  iestādēm 
nepārsniedz 85%. Atklātā konkursu projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2013. gada 
22. augusts (ieskaitot).

Atklāti  balsojot:  PAR- 7 deputāti (Aldis  Barsukovs,  Gatis  Brēdiķis,  Arta  Bunka,  Vita 
Cielava, Ēriks Erleckis, Uldis Kristapsons, Jānis Vitrups), PRET- nav, ATTURAS- 
nav, PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ:

1. Tā  kā  projekta  iesniegumā  ietvertajai  ēkai  attīstības  un  investīciju  stratēģija  ir  saskaņota 
Pāvilostas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 7. pielikumā, atbalstīt projekta 
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Pāvilostas novada 
pašvaldības Vērgales pamatskolas izmantojamai sporta hallei” pieteikuma sagatavošanu 
un  iesniegšanu  LR  Vides  aizsardzības  un  reģionālās  attīstības  ministrijas  izsludinātajā 
konkursā.

2. Piešķirt ar KPFI līdzekļiem finansētā, Pāvilostas novada domes iesniegtā projekta iesnieguma 
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Pāvilostas novada 
pašvaldības  Vērgales  pamatskolas  izmantojamai  sporta  hallei”  īstenošanai 
līdzfinansējumu/priekšfinansējumu  87617,48  LVL  (astoņdesmit  septiņi  tūkstoši  seši  simti 
septiņpadsmit lati 48 santīmi) apmērā, no kuriem 71095,70 LVL (septiņdesmit viens tūkstotis 
deviņdesmit  pieci  lati  70  santīmi)  attiecināmo  izmaksu  segšanai  un  16521,78  LVL 
(sešpadsmit  tūkstoši  pieci  simti  divdesmit  viens  lats  78  santīmi)  neattiecināmo  izmaksu 
segšanai.

3. Pašvaldības  projekta  finansējumu nodrošināt  no pašvaldības budžeta  līdzekļiem vai  ņemot 
aizņēmumu Valsts Kasē.

4. Nodrošināt  projekta  ieviešanu  un  projekta  rezultātu  monitoringu  5  gadus  pēc  projekta 
ieviešanas.

5. Nolemj ēkai vismaz 5 gadus pēc projekta beigu termiņa nemainīt lietošanas veidu un tā netiks 
demontēta.

Lēmuma projektu 16.08.2013. sagatavoja Gunita Laiveniece

Sēde slēgta plkst. 9.30

Sēdes vadītājs Uldis Kristapsons ....... . ..... . 2013.

Protokolētāja Aija Ozoliņa
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