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Sēdi atklāj plkst.16.05 

 

 

Darba kārtība:  

1. Par projekta „Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Priekuļu novadā” 

iesniegumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā KPFI atklātā 

projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”. 

 

 

Sēdi vada – Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Tīdemanis. 

Sēdi protokolē – Priekuļu novada pašvaldības sekretāre Sarmīte Treikmane. 

 

 

Piedalās –  

Deputāti Elīna Stapulone, Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands Capars,  Dace Kalniņa, Juris 

Levitass, Aivars Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Māris Baltiņš. 

 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Fjodors Puņeiko  –izpilddirektors; 

Ralfs Saļmo   –izpilddirektora vietnieks; 

Andris Rancāns –Liepas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Vineta Lapsele –projektu vadītāja. 

 

 

Nepiedalās:  

Māra Juzupa  – atvaļinājumā; 

Juris Sukaruks  – attaisnota iemesla dēļ; 

Elija Latko   – attaisnota iemesla dēļ; 

Jānis Mičulis   – attaisnota iemesla dēļ; 

Sarmīte Orehova – attaisnota iemesla dēļ; 

Dita Sloka   – attaisnota iemesla dēļ. 
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1. 

Par projekta „Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Priekuļu 

novadā” iesniegumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā 

KPFI atklātā projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību 

publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” 

(ziņo: A.Tīdemanis, izsakās: V.Lapsele, F.Puņeiko, A.Rancāns, G.Sabulis, G.Zicāns, J.Levitass, 

M.Baltiņš, A.Kalnietis) 

 

Dome izskata Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītājas Vinetas Lapseles 

2015.gada 12.marta iesniegumu par pašvaldības dalību Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas organizētā KPFI atklātā projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”. 

 

Pamatojoties uz izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

organizēto atklāto projektu konkursu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību 

publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ar iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 

19.martam, Priekuļu novada pašvaldība iesniedz projekta iesniegumu „ Esošo gaismekļu 

nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Priekuļu novadā”. Projekta iesnieguma iesniegšanas 

termiņš – līdz 2015.gada 19.martam. Projekta īstenošanas laiks - līdz 2015.gada 29.maijam. 

Projekta kopējā summa EUR 84 197.50 (astoņdesmit četri tūkstoši viens simts deviņdesmit 

septiņi eiro un 50 eiro centi), projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 79 956,96 

(septiņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit seši eiro un 96 eiro centi), nepieciešamā 

pašvaldības līdzfinansējuma daļa EUR 28 227.63 (divdesmit astoņi tūkstoši divi simti divdesmit 

septiņi eiro un 63 eiro centi) apmērā, no kuriem: 

1) EUR 23 987,09 (divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit septiņi eiro un 09 

eiro centi) apmērā līdzfinansējums (30%) attiecināmo izmaksu segšanai no pašu līdzekļiem; 

2) EUR 4 240.54 (četri tūkstoši divi simti četrdesmit eiro un 54 eiro centi) apmērā 

līdzfinansējums neattiecināmo izmaksu segšanai no pašu līdzekļiem. 

KPFI atbalsta intensitāte 70% no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda EUR 55 969.87 

(piecdesmit pieci tūkstoši deviņi simti sešdesmit deviņi eiro un 87 eiro centi). 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, atklāti balsojot, PAR -9 (Elīna Stapulone, 

Guntars Zicāns, Gvido Sabulis, Armands Capars, Dace Kalniņa, Juris Levitass, Aivars 

Tīdemanis, Aivars Kalnietis, Māris Baltiņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Priekuļu novada 

dome nolemj: 

1. Iesniegt Vides investīciju fondā projekta iesniegumu „Esošo gaismekļu nomaiņa uz 

LED tehnoloģiju gaismekļiem Priekuļu novadā”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas organizētā KPFI atklātā projektu konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros par kopējo 

plānoto projekta summu EUR 84 197.50 (astoņdesmit četri tūkstoši viens simts deviņdesmit 

septiņi eiro un 50 eiro centi), projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 79 956,96 

(septiņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit seši eiro un 96 eiro centi. 

2. Projekta iesnieguma atbalstīšanas gadījumā Priekuļu novada pašvaldība apņemas 

nodrošināt projekta īstenošanai līdzfinansējumu EUR 28 227.63 (divdesmit astoņi tūkstoši divi 

simti divdesmit septiņi eiro un 63 eiro centi) apmērā, no kuriem: 

2.1. EUR 23 987,09 (divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit septiņi eiro un 09 

eiro centi) apmērā līdzfinansējums (30%) attiecināmo izmaksu segšanai no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem; 
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2.2. EUR 4 240.54 (četri tūkstoši divi simti četrdesmit eiro un 54 eiro centi) apmērā 

līdzfinansējums neattiecināmo izmaksu segšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
 

 

Sēdi beidz plkst.16.35  

 

 

Sēdi vadīja          A.Tīdemanis 

 

Sēdi protokolēja                     S.Treikmane 


