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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

 

SĒDES PROTOKOLS                                                              ĀRKĀRTAS  SĒDE 
 

Viļānu novadā                                     Nr.8                          2013.gada  20.augustā 

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, 3.kārta”. 

2. Par 2013.gada 16.augusta lēmuma Nr. 7 §16 „Par aizņēmuma ņemšanu 

būvniecībai „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Viļānu vidusskolā” īstenošanai” grozīšanu. 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.16.00. 

Sakarā ar projekta iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 

projektu atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai, 3.kārta” ārkārtas sēdes jautājumi ir nekavējoties jāizskata -uz 

elektronisko pastu katram deputātam tiek izsūtīts lēmuma projekts ar lūgumu 

iepazīties un atbildēt. 

Četri deputāti atradās Viļānu novada domes telpās un tika iepazīstināti ar 

izskatāmajiem jautājumiem un saņemtas viņu atbildes – pārējos deputātus 

novada domes priekšsēdētāja J.Ivanova telefoniski uzrunā un noskaidro viņu 

viedokli. 
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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, 3.kārta”.______________________ 

J.Ivanova  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Klātienē un telefoniski uzrunājot deputātus par-12 (Jekaterina.Ivanova, Jevdokija 

Šlivka, Alla Stiuka, Vasīlijs Arbidāns (klātienē), Juris Galerijs Vidiņš, Arnolds 

Pudulis Daiga Ceipiniece, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ārija Moisejeva, Inga 

Zunda, Inta Brence), pret-nav, atturas – nav. 

Deputāti Ilze Grolmusa (atbilde par atbalstu tika saņemta nākošā dienā), Leopolds 

Naglis un Andris Kozulis nebija sazvanāmi, un atbilde netika saņemta. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Piešķirt ar KPF līdzekļiem finansētā, Viļānu novada pašvaldības iesniegtā projekta 

iesnieguma „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai 

Viļānu vidusskolā” īstenošanai līdzfinansējumu Ls 846 889,70 (astoņi simti 

četrdesmit seši tūkstoši astoņi simti astoņdesmit deviņi lati 70 santīmi) no kuriem Ls 

846 889,70 (astoņi simti četrdesmit seši tūkstoši astoņi simti astoņdesmit deviņi lati 

70 santīmi) ir attiecināmās izmaksas un Ls 0.00  ir neattiecināmās izmaksas. 

1.Apliecinām, 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. 

3.Apliecinām, ka izglītības iestādes dibinātājs Viļānu novada pašvaldība nodrošinās projekta 

līdzfinansējumu. 

4.Projekta iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu Valsts kasē 

Ls 846 889,70 (astoņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit deviņi 

lati 70 santīmi) apmērā. 

2§ 

Par 2013.gada 16.augusta lēmuma Nr. 7 §16 ”Par aizņēmuma ņemšanu 

būvniecībai „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Viļānu vidusskolā”  īstenošanai” grozīšanu.________________________________ 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Likuma 

par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 

25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem” 15.1.apakšpunktu, 

Klātienē un telefoniski uzrunājot deputātus par-12 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija 

Šlivka, Alla Stiuka, Vasīlijs Arbidāns (klātienē), Juris Galerijs Vidiņš, Arnolds 

Pudulis Daiga Ceipiniece, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ārija Moisejeva, Inga 

Zunda, Inta Brence), pret-nav, atturas – nav. 



3 

 

Deputāti Ilze Grolmusa (atbilde par atbalstu tika saņemta nākošā dienā), Leopolds 

Naglis un Andris Kozulis nebija sazvanāmi un atbilde netika saņemta. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Grozīt 2013.gada 16.augusta lēmumu Nr.7 § 16 un izteikt sekojošā redakcijā:  

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē Ls 846 889,70 (astoņi simti četrdesmit seši tūkstoši 

astoņi simti astoņdesmit deviņi lati 70 santīmi) apmērā ar Valsts kases noteikto 

procentu likmi būvniecībai „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Viļānu vidusskolā” īstenošanai. 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Viļānu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

3. Noteikt sekojošus aizņēmuma ņemšanas noteikumus: atmaksas termiņš 15 gadi, 

sākot pamatsummas atmaksu ar 2014.gada jūniju un ļaujot līgumslēdzējiem brīvi 

vienoties par kredīta atmaksas grafiku. 

4. Lūgt atļauju Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomei aizņēmuma saņemšanai. 

 

Sēdi slēdza plkst.17.00 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

Parakstīja 2013.gada 22.augustā 

 

 


