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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 
 

SĒDES PROTOKOLS 

 

ĀRKĀRTAS  SĒDE 

 

Viļānu novadā                                     Nr.13                        2012.gada  01.novembrī 

 

 

Darba kārtība 

 

1.Par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”  II kārtā . 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētājs Arnolds Pudulis 

Piedalās 

deputāti : Arnolds Pudulis, Jānis Stafeckis, Jevdokija Šlivka,Irina Šekšujeva, 

Vasīlijs Arbidāns, Ivans Popovs, Juris Galerijs Vidiņš,  Alla Stiuka,Aivars 

Strods, Jekaterina Ivanova,Konrāds Kalniņš, Felicija Leščinska. 

Deputāte Inta Brence –bērna kopšanas atvaļinājumā 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.13.00 

Sakarā ar to, ka   jautājums par projekta pieteikumu  tika skatīts iepriekšējā  novada 

domes sēdē  2012.gada  18.oktobrī, bet nebija zināms finansējums, ārkārtas sēdē  tiek 

sniegtas ziņas par līdzfinansējumu.Tiek ar telefona palīdzību  informēti visi deputāti 

un saņemta  piekrišana projekta iesniegšanai un  līdzfinansējuma piešķiršanai 

projektam -Viļānu vidusskolas remontam, no katra deputāta atsevišķi. 
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Īstenojot  ideju par  iespēju gatavot projekta iesniegumu „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā” Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” II kārtas ietvaros atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu 

atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" 

nolikums” nosacījumiem,   

Telefonisks balsojums: par - 12 (Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, 

Jekaterina  Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis 

Stafeckis, Aivars Strods,  Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka, Konrāds Kalniņš), 

pret - nav, atturas - nav, balsošanā nepiedalās, jo netika sazvanīti deputāti- Juris 

Tučs un Artūrs Ornicāns. 

 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt ar KPFI līdzekļiem finansētā, Viļānu vidusskolas iesniegtā projekta 

iesnieguma „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Viļānu vidusskolā” īstenošanai līdzfinansējumu: 

261 000 LVL (divi simti sešdesmit vienu tūkstoti latu), no kuriem 233 850 LVL (divi 

simti trīsdesmit trīs tūkstošus astoņus simtus piecdesmit latu) ir attiecināmās izmaksas 

un 27 150 LVL (divdesmit septiņus tūkstošus vienu simtu piecdesmit latu) ir 

neattiecināmās izmaksas. 

Projekta iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējumu nodrošināt no projekta iesniedzēja 

dibinātāja paša līdzekļiem. 

Noteikt, ka Viļānu vidusskolas ēkai, kurā plānotas projekta aktivitātes, attīstības un 

investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz piecus gadus pēc projekta 

īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta. 

 

Sēdi slēdza plkst.14.00 

 

Sēdi vadīja                                                                                 Arnolds Pudulis 

 

Sēdi protokolēja                                                                         Anna Strode 

 

Parakstīja  2012.gada 01.novembrī 

 

 

 

 

 


