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ĀRKĀRTAS   SĒDES   PROTOKOLS 
Aglonas novadā 

 
2012.gada 2.novembrī                                                                                                         Nr.18 
 

Sēde sasaukta plkst.9:00 
 

Sēdi atklāj plkst.9:00 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko. 
 

Protokolē – I.Rutka 
 

Piedalās – 7 novada domes deputāti: Igors Reščenko, Andris Ruduks, Aivars Kluss,  

                                                                Ingūna Barkeviča, Anita Anna Bartuša,   

                                                                Jānis Rutka, Didzis Vanags. 
                                                                  
Sēdē nepiedalās – 6 novada domes deputāti: Vadims Krimans, Mārīte Mežiniece,   

                                                                            Andris Badūns, Antons Beķis, Ainārs Streļčs,      

                                                                            Iveta Soldāne.                     
                                                                         
Uzaicinātās personas – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Valaine.  

                                                                        

Sēdes vadītājs I.Reščenko aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību. 

 

     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Ruduks, A.Kluss, D.Vanags); pret – nav; atturas – 1 (J.Rutka), NOLEMJ:  

                              

Apstiprināt sēdes darba kārtību: 

 

1. Par projektu „Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana.” 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 
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1.§ 

Par projektu „Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana.” 

 (Ziņo I.Valaine) 

 

Debatēs piedalās: A.Ruduks, I.Barkeviča, D.Vanags. 

                 

      Pamatojoties 14.08.2012.g. Ministru kabineta noteikumi Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai" nolikums”  un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 

 

     Aglonas novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm: par – 6 (I.Reščenko, I.Barkeviča, 

A.Bartuša, A.Ruduks, A.Kluss, D.Vanags); pret – 1 (J.Rutka); atturas – nav, NOLEMJ:                               

 

1. Piešķirt ar KPFI līdzekļiem finansētā Aglonas internātvidusskolas iesniegtā projekta   

    „Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanas   

    līdzfinansējumu: 223676,00 LVL (divi simti divdesmit trīs tūkstoši seši simti   

    septiņdesmit seši lati un 00 santīmi), no kuriem 44735,20  LVL (četrdesmit četri   

    tūkstoši septiņi simti trīsdesmit pieci lati un 20 santīmi) ir attiecināmās izmaksas un   

    0,00 LVL (nulle lati un 00 santīmi) ir neattiecināmās izmaksas.  

2. Projekta iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējumu nodrošināt no projekta iesniedzēja   

    paša līdzekļiem vai ņemot aizņēmumu Valsts kasē 2013. gadā. 

3. Noteikt atbildīgo personu par projektu Aglonas internātvidusskolas direktoru Didzi   

    Vanagu. 

4. Noteikt kontaktpersonu projekta jautājumu risināšanā Aglonas novada domes   

    Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Inetu Valaini. 

5. Noteikt, ka pašvaldības  padotībā esošās izglītības iestādes – Aglonas   

    internātvidusskolas,  projekta iesniegumā norādītajai ēkai pēc adreses – Rušonas iela   

    11, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads,  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. 

 

I.Reščenko paziņo, ka lēmums ir pieņemts. 

 

I.Reščenko ziņo, ka sēde ir slēgta. 

 

SĒDE SLĒGTA  plkst.9:20. 

 
SĒDI VADĪJA 

novada domes priekšsēdētājs                      _____________________  I.REŠČENKO 

 
SĒDI PROTOKOLĒJA                              ______________________ I.RUTKA 

  
Protokols parakstīts ________________________ 

                                               (datums) 


