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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 
 

SĒDES  PROTOKOLS 

 

ĀRKĀRTAS SĒDE 

 
Viļānu novadā                                   Nr.4                                     2014.gada  27.februārī 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

1.Par atbalstu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Viļānu vidusskolā” īstenošanu. 

Sakarā ar projekta iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijā Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja nolemj sasaukt 

ārkārtas sēdi, bet konsultējoties ar deputātiem -ārkārtas sēdes jautājums tiek 

nolemts izskatīt neklātienē -uz elektronisko pastu katram deputātam tiek izsūtīts 

lēmuma projekts ar lūgumu iepazīties un atbildēt. 

Trīs  deputāti atradās  Viļānu novada domes telpās un tie iepazinās  ar 

izskatāmo jautājumu un tika saņemtas viņu atbildes – daļa  deputātu 

nekavējoties atsūtīja  vēstules  un  novada domes priekšsēdētāja J.Ivanova 

iespēju robežās telefoniski sazinās ar deputātiem  un noskaidro viņu viedokli. 

 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

 

Sēdi sāk plkst.16.00. 

 

Piedalās 

deputāti: Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, 

Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, 

Felicija Leščinska, Leopolds Naglis. 

 

No deputātiem A.Kozulis, I.Grolmusa, J.G.Vidiņs un Ā.Moisejeva atbildes 

netika saņemtas. 

 

1§ 

Par atbalstu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Viļānu vidusskolā” īstenošanu.____________________________ 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 
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Klātienē ,telefoniski uzrunājot  un e-pasta vēstules par-11 (Jekaterina .Ivanova, 

Jevdokija Šlivka, Alla Stiuka,Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis Daiga Ceipiniece, 

Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Inta Brence. Leopolds Naglis) ,pret-

nav, atturas –nav. 

Deputātu Ilzes Grolmusas ,Andra Kozuļa ,Jurija Galerija Vidiņa un Ārijas Moisejevas 

atbildes netika saņemtas. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 4. kārta” 

projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Viļānu vidusskolā” īstenošanu ar kopējām projekta izmaksām 1 329 227,86  

EUR (viens miljons trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši divi simti divdesmit 

septiņi eiro un astoņdesmit seši centi), no kurām 1 329 227,86  EUR (viens 

miljons trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši divi simti divdesmit septiņi eiro un 

astoņdesmit seši centi) ir attiecināmās izmaksas, no kurām KPFI 

līdzfinansējums ir   679 055,11 EUR (seši simti septiņdesmit deviņi tūkstoši 

piecdesmit pieci eiro un vienpadsmit centi)  un projekta iesniedzēja 

līdzfinansējums  650 172,75 EUR (seši simti piecdesmit tūkstoši viens simts 

septiņdesmit divi eiro un septiņdesmit pieci centi).  
2. Piešķirt projekta īstenošanai līdzfinansējumu 650 172,75 EUR (seši simti 

piecdesmit tūkstoši viens simts septiņdesmit divi eiro un septiņdesmit pieci 

centi), kuras ir attiecināmās izmaksas.  

3. Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu 

Valsts kasē 1 329 227,86  EUR (viens miljons trīs simti divdesmit deviņi 

tūkstoši divi simti divdesmit septiņi eiro un astoņdesmit seši 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. 

Pielikumā : e-pasta vēstules 6 ( sešas). 

 

Sēdi slēdza plkst.17.00 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

 

Parakstīja 2014.gada 28.februārī 

 


