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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 
 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.14                                2014.gada  30.jūlijā 

 

ĀRKĀRTAS SĒDE 

Sēde sākas plkst. 14.00. 

Sēdi vada: Jekaterina Ivanova  

Ieradušies deputāti: Jekaterina Ivanova,  Inna Ruba ,Arnolds Pudulis,  Inta 

Brence,Inga Zunda, Alla Stiuka, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Vasīlijs 

Arbidāns. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki-  jurists Dmitrijs Orlovs, juriste Marija 

Šļomina un Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča. 

 

Nav ieradušies deputāti: Jevdokija Šlivka, Andris Kozulis, Daiga Ceipiniece,, Juris 

Galerijs Vidiņš, Ilze Grolmusa- nezināmu iemeslu dēļ. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

 

Darba kārtībā 

1.Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju  

    samazināšanai  Viļānu pirmsskolas izglītības iestādē” īstenošanu. 

2.Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju    

   samazināšanai Viļānu pagasta PII „Bitīte”” īstenošanu. 

 

1§ 

Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Viļānu pirmsskolas izglītības iestādē” īstenošanu.__________________________ 

I.Piziča I.Brence J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-9 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Arnolds Pudulis, 

Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Leopolds Naglis, Inna 

Ruba), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības domes nolemj: 
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1. Atbalstīt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projektu konkursa 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 5. kārta” projekta 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu 

pirmsskolas izglītības iestādē” īstenošanu ar kopējām projekta izmaksām EUR 237 

137,66 (divi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit septiņi eiro 66 

centi), no kurām EUR 237 137,66 (divi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši viens simts 

trīsdesmit septiņi eiro 66 centi) ir attiecināmās izmaksas. KPFI līdzfinansējums ir 

EUR 166 584,31 (viens simts sešdesmit seši tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri eiro 

31 cents) un projekta iesniedzēja līdzfinansējums EUR 70 553,35 (septiņdesmit 

tūkstoši pieci simti piecdesmit trīs eiro 35 centi) tajā skaitā PVN izmaksas.  

2. Piešķirt projekta īstenošanai līdzfinansējumu EUR 70 553,35 (septiņdesmit tūkstoši 

pieci simti piecdesmit trīs eiro 35 centi), no kuriem EUR 41 156,12 (četrdesmit viens 

tūkstotis viens simts piecdesmit seši eiro 12 centi) ir PVN segšanai.  

3. Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu Valsts kasē 

EUR 70 553,35 (septiņdesmit tūkstoši pieci simti piecdesmit trīs eiro 35 centi) 

apmērā.  

4. Viļānu novada pašvaldība apliecina, ka projekta iesniegumā norādītajai 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. 
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Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Viļānu pagasta PII „Bitīte”” īstenošanu.__________________________________ 

I.Piziča J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu,  

Deputāti  atklāti balsojot par-9 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Arnolds Pudulis, 

Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Leopolds Naglis, Inna 

Ruba), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības domes nolemj: 

1. Atbalstīt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projektu konkursa 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, 5. kārta 

projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Viļānu pagasta PII „Bitīte”” īstenošanu ar kopējām projekta izmaksām EUR 

244 686,70 (divi simti četrdesmit četri tūkstoši seši simt astoņdesmit seši eiro 

70 centi), no kurām attiecināmās izmaksas ir EUR 230 501,70 (divi simti 

trīsdesmit tūkstoši pieci simti viens eiro 70 centi) un neattiecināmās izmaksas 

ir EUR 14 185,00 (četrpadsmit tūkstoši simtu astoņdesmit pieci eiro un 00 

centi). KPFI līdzfinansējums ir EUR 129 810,00 (viens simts divdesmit deviņi 

tūkstoši astoņi simti desmit eiro 00 centi).  

2. Viļānu novada pašvaldībai nodrošināt projekta līdzfinansējumu EUR 100 

691,70 apmērā, kā arī segt neattiecināmās izmaksas EUR 14 185,00 apmērā 

no kuriem EUR 21 964,26 (divdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit 

četri  eiro 26 centi) ir PVN segšanai.  
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3. Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu 

Valsts kasē EUR  114 876,70 (viens simts četrpadsmit tūkstoši astoņi simti 

septiņdesmit seši eiro 70 centi) apmērā. 

4. Viļānu novada pašvaldība apliecina, ka projekta iesniegumā norādītajai 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.14.30 

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

 

Parakstīja 2014.gada 31.jūlijā 

 

 

 

 

 

 

 

 


