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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 
 

SĒDES  PROTOKOLS 

ĀRKĀRTAS SĒDE 
Viļānu novadā                                   Nr.7                                  2014.gada  22.aprīlī 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

1.Par SIA „Viļānu namsaimnieks”valdes locekļa amata mēnešalgas noteikšanu. 

2.Par SIA „Viļānu namsaimnieks”valdes locekļa kandidāta apstiprināšanu. 

3 Par  2014.gada 13.martā izveidotās komisijas darba izbeigšanu. 

4.Par grozījumiem Lēmumā Nr.4 §1 no 27.02.2014. „Par atbalstu projekta  

    „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu  

    vidusskolā” īstenošanu . 

5.Par projekta „Viļānu vidusskolas zema enerģijas patēriņa sporta ēkas  

   būvniecība” izstrādi. 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.9.30. 

 

Piedalās 

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

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

Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Ilze Grolmusa, Andris Kozulis. 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas 

vadītāja Iveta Piziča, izpilddirektore Inga Strūberga, Dekšāres pagasta pārvaldes 

vadītājs Jānis Benislavskis, Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova, 

projektu vadītāja Aina Dzelbe, sabiedrisko attiecību speciāliste Sigita Āboliņa, juristi 

Dmitrijs Orlovs un Marija Šļomina , iepirkumu speciāliste Linda Grandāne. 

 

Nav ieradušies deputāti Ārija Moisejeva  un Leopolds Naglis–nezināmu iemeslu dēļ. 

 

Deputāti  atklāti balso par darba kārtības jautājumiem  par-13 (Jekaterina Ivanova, 

Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta 
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Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt darba kārtības jautājumus. 

 

1§ 

Par SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes locekļa amata mēnešalgas 

noteikšanu.___ 

I.Strūberga J.Šļivka I.Zunda J.G.Vidiņš J.Ivanova 

Sakarā ar SIA ‘Viļānu namsaimnieks” valdes locekļa amata konkursa noslēgumu, 

pamatojoties uz kandidātu vērtēšanas komisijas lēmumu un deputātu grupas lēmuma 

projektu,  

Noteikt SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes locekļa amata mēnešalgu EUR 797.00 

(septiņi simti deviņdesmit septiņi eiro 00 centi) apmērā. 

Novada domes priekšsēdētāja atgādina, ka sakarā ar slikto finansiālo stāvokli SIA 

„Viļānu namsaimnieks” 2014.gada 13.martā tika pieņemts lēmums par algas 

samazināšanu valdes loceklim. Pēc gada, kad situācija uzlabosies varētu pārskatīt 

darba algu. 

Deputāti atklāti balsojot par- 5(Inga Zunda, Inta Brence, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš, Ilze Grolmusa), pret-8 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga 

Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, 

Andris Kozulis ),  atturas-nav , 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Lēmuma projekts netiek atbalstīts. 

Pēc balsojuma deputāte Inga Zunda paziņo , ka saņēmusi īsziņu no izvēlētā 

kandidāta, ka tas ir pārdomājis un savu kandidatūru atsauc. 

Sakarā ar to, deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, 

Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiņš, 

Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav , 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Neskatīt nākošos divus jautājumus : „Par SIA „Viļānu namsaimnieks”valdes 

locekļa kandidāta apstiprināšanu” un „Par  2014.gada 13.martā izveidotās komisijas 

darba izbeigšanu”. Kandidātu vērtēšanas komisiju atstāt iepriekšējo.  

2§ 

Par SIA „Viļānu namsaimnieks”valdes locekļa kandidāta apstiprināšanu. 
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Sakarā ar SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes locekļa amata konkursa noslēgumu, 

pamatojoties uz kandidātu  vērtēšanas komisijas lēmumu un deputātu grupas lēmuma 

projektu, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Apstiprināt SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes locekļa amatā ULDI KAZĀKU no 

2014.gada 23.aprīļa. 

Jautājums novada domes sēdē netiek skatīts. 

3§ 

Par  2014.gada 13.martā izveidotās komisijas darba izbeigšanu.______________  

Sakarā ar 2014.gada 13.martā izveidotās komisijas (esošā finansiālā stāvokļa 

izvērtēšanai un tālākas darbības virziena noteikšanai) ziņojumu par veikto darbu un  

„SIA  Viļānu namsaimnieks” valdes locekļa konkursa noslēgumu un kandidātu 

vērtēšanas komisijas lēmumu  par kandidāta apstiprināšanu amatā, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:  

1.Izbeigt izveidotās komisijas darbību. 

2.Izbeigt atbildīgā darbinieka darbību. 

Jautājums novada domes sēdē netiek skatīts. 

 

4§ 

Par grozījumiem Lēmumā Nr.4 §1 no 27.02.2014. „Par atbalstu projekta 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu 

vidusskolā” īstenošanu .________________________________________________ 

I.Piziča J.Ivanova 

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

Deputāti  atklāti balsojot  par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), 

pret- nav, atturas-nav , 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Grozīt Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 4§1 no 27.02.2014. „Par 

atbalstu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Viļānu vidusskolā” un izteikt sekojošā redakcijā:  

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 1 329 227,85 

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

septiņi eiro un astoņdesmit pieci centi), no kurām 1 329 227,85  EUR (viens 

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

astoņdesmit pieci centi) ir attiecināmās izmaksas, no kurām KPFI 

līdzfinansējums ir   679 049,34 EUR (seši simti septiņdesmit deviņi tūkstoši 

četrdesmit deviņi eiro un trīsdesmit četri centi)  un projekta iesniedzēja 

līdzfinansējums  650 178,51 EUR (seši simti piecdesmit tūkstoši viens simts 

septiņdesmit astoņi eiro un piecdesmit viens cents).  
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2. Piešķirt projekta īstenošanai līdzfinansējumu 650 178,51 EUR (seši simti 

piecdesmit tūkstoši viens simts septiņdesmit astoņi eiro un piecdesmit viens 

cents), kuras ir attiecināmās izmaksas.  

3. Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu 

Valsts kasē 1 329 227,85 EUR (viens miljons trīs simti divdesmit deviņi 

tūkstoši divi simti divdesmit septiņi eiro un astoņdesmit pieci 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”. 

 

5§ 

Par projekta „Viļānu vidusskolas zema enerģijas patēriņa sporta ēkas 

būvniecība” izstrādi.___________________________________________________ 

I.Piziča A.Dzalbe J.Šlivka J.Ivanova  

Pamatojoties uz Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) izsludināto Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas 

"Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklāto konkursu "Ilgtspējīgu ēku, 

atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju 

attīstība" un 18.03.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.149 „Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas 

"Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklāta konkursa "Ilgtspējīgu ēku, 

atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju 

attīstība" nolikums”. 

Deputāti  atklāti balsojot  par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), 

pret- nav, atturas-nav , 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izstrādāt projektu pieteikumu ar pavaddokumentiem, atbilstoši 18.03.2014. MK 

noteikumiem Nr.149 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–

2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu 

atklāta konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu 

emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" nolikums”. 

2. Garantēt projekta izstrādei nepieciešamo finansējumu no pašvaldības budžetu; 

3. Iesniegt projekta iesniegumu VRAA līdz 2014.gada 8.oktobrim. 

4. Atbildīgā par lēmuma izpildi Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas 

vadītāja Iveta Piziča. 

 

Sēdi slēdza plkst.10.30 

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 
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Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

 

Parakstīja 2014.gada 25.aprīlī 
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