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ĀRKĀRTAS SĒDE
Aglonas novadā

2013.gada 21.augustā Nr.17

Sēde sasaukta plkst.11:00
Sēdi atklāj plkst.11:00

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe
Protokolē – Ingūna Barkeviča

Piedalās – 9 Aglonas novada domes deputāti: Helēna Streiķe, Juris Butēvics, Andris Girss,
Aleksandrs Dimpers, Vadims Krimans, Feoktists Pušņakovs, Osvalds Šatilovs, Lolita
Solima, Igors Reščenko

Pašvaldības administrācijas darbinieki: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Valaine,
Aglonas būvvaldes vadītājs Valdis Viļums,
Aglonas internātvidusskolas direktors Didzis Vanags

Sēdes vadītāja H.Streiķe aicina balsot par izsludināto sēdes darba kārtību.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, V.Krimans, F.Pušņakovs,
O.Šatilovs, L.Solima, I.Reščenko, A.Dimpers, A.Girss, J.Butēvics); pret – nav; atturas – nav,
NOLEMJ:
Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību:

1. Par reklāmas uzstādīšanu.
2. Par  līdzfinansējuma piešķiršanu KPFI projektam „Aglonas novada Aglonas

internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana”
H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

1. Par  reklāmas uzstādīšanu
/Ziņo: H.Streiķe /

Informāciju sniedz V.Viļums.

Saņemts iesniegums no z/s „Ezerkalni” (20.082013. Nr.2205) par reklāmas plakāta uzstādīšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas, 27.punktu un Aglonas novada
domes saistošajiem noteikumiem „Par Aglonas novada domes nodevām”,



Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, V.Krimans,
F.Pušņakovs, O.Šatilovs, L.Solima, I.Reščenko, A.Dimpers, A.Girss, J.Butēvics); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Neiebilst Z/s „Ezerkalni” reklāmas plakāta/banera (60x110) uz nenoteiktu laiku

uzstādīšanai Aglonā, Somersetas iela 36, kadastra apzīmējums 7642–004-0004,
vienojoties ar zemes īpašnieku, kā arī nomaksājot nodevu, saskaņā ar saistošajiem
noteikumiem.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

2. Par  projekta „Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes
uzlabošana” īstenošanu.

(ziņo I.Valaine, D.Vanags)

Uz sēdi ir virzīti divi lēmumprojektu varianti

1. variants

Aglonas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt ar KPFI līdzekļiem finansētā, Aglonas internātvidusskolas  iesniegtā projekta iesnieguma „Aglonas novada Aglonas
internātvidusskolas ēkas  energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanai līdzfinansējumu:

65047,26 LVL (sešdesmit pieci tūkstoši četrdesmit septiņi lati, 26 santīmi), no kuriem 57559,06 LVL (piecdesmit septiņi
tūkstoši pieci simti piecdesmit deviņi lati, 6 santīmi) latu ir attiecināmās izmaksas un 7488,20 LVL (septiņi tūkstoši četri
simti astoņdesmit astoņi  lati, 20 santīmi) latu) ir neattiecināmās izmaksas.

Projekta kopējās izmaksas 237724,44 LVL (divi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti divdesmit četri lati, 44
santīmi ), no kurām:

• attiecināmās izmaksas - 230236,24 LVL (divi simti trīssimt divi tūkstoši divi simti trīsdesmit seši lati, 24 santīmi)
• neattiecināmās izmaksas - 7488,20 LVL (septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi  lati, 20 santīmi) latu).

KPFI finansējums 172677, 18 LVL (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši seši simti septiņdesmit septiņi lati, 18
santīmi ).

2. Aglonas novada dome apliecina, ka:
2.1.  Aglonas internātvidusskolas 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.

2.2. tās dibinātājs - Aglonas novada pašvaldība nodrošinās projekta līdzfinansējumu un segs neattiecināmās izmaksas.
3. Projekta iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējumu nodrošināt no projekta iesniedzēja paša līdzekļiem vai ņemot aizņēmumu

Valsts kasē 2014. gadā.
4. Noteikt, ka projekta iesniedzējs ir Aglonas internātvidusskola, atbildīgā persona Aglonas internātvidusskolas direktors Didzis

Vanags, kontaktpersona Aglonas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ineta Valaine.

2.variants

Aglonas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt ar KPFI līdzekļiem finansētā, Aglonas internātvidusskolas   iesniegtā projekta iesnieguma „Aglonas novada Aglonas

internātvidusskolas ēkas  energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanai līdzfinansējumu:
42023,64 LVL (četrdesmit divi tūkstoši divdesmit trīs lati, 64 santīmi), no kuriem 34535,44 LVL (trīsdesmit četri tūkstoši

pieci simti trīsdesmit pieci lati, 44 santīmi) latu ir attiecināmās izmaksas un 7488,20 LVL (septiņi tūkstoši četri simti
astoņdesmit astoņi  lati, 20 santīmi) latu) ir neattiecināmās izmaksas.

Projekta kopējās izmaksas 237724,44 LVL(  divi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti
divdesmit četri lati, 44 santīmi ), no kurām:

• attiecināmās izmaksas - 230236,24 LVL (divi simti trīssimt divi tūkstoši divi simti trīsdesmit seši lati, 24 santīmi)
• neattiecināmās izmaksas - 7488,20 LVL (septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi  lati, 20 santīmi) latu).

KPFI finansējums 195700,80 LVL (viens simts deviņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti lati, 80 santīmi ).
2. Aglonas novada dome apliecina, ka:
2.1. Aglonas internātvidusskolas 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.

2.2. tās dibinātājs - Aglonas novada pašvaldība nodrošinās projekta līdzfinansējumu un segs neattiecināmās izmaksas.
3. Projekta iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējumu nodrošināt no projekta iesniedzēja paša līdzekļiem vai ņemot aizņēmumu

Valsts kasē 2014. gadā.
4. Noteikt, ka projekta iesniedzējs ir Aglonas internātvidusskola, atbildīgā persona Aglonas internātvidusskolas direktors Didzis

Vanags, kontaktpersona Aglonas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ineta Valaine.



I.Valaine deputātiem dara zināmas tās izmaiņas, kuras ir veiktas pēc šī projekta apspriešanas
finansu komitejā un skaidro KPFI projektu vērtēšanas kritērtijus. Sēdē tiek paskaidrots, ka
1.variants ir ar pašvaldības līdzfinansējumu 25% un 2.variants ir ar pašvaldības līdzfinansējumu
15%.

Debatēs piedalās  A.Dimpers, O.Šatilovs, H.Streiķe, F.Pušņakovs

F.Pušņakova priekšlikums balsot par 1.variantu.

Aglonas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm: par – 9 (H.Streiķe, V.Krimans,
F.Pušņakovs, O.Šatilovs, L.Solima, I.Reščenko, A.Dimpers, A.Girss, J.Butēvics); pret – nav;
atturas – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt ar KPFI līdzekļiem finansētā, Aglonas internātvidusskolas  iesniegtā projekta

iesnieguma „Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas  energoefektivitātes
uzlabošana” īstenošanai līdzfinansējumu:
65047,26 LVL (sešdesmit pieci tūkstoši četrdesmit septiņi lati, 26 santīmi), no kuriem
57559,06 LVL (piecdesmit septiņi tūkstoši pieci simti piecdesmit deviņi lati, 6 santīmi) latu
ir attiecināmās izmaksas un 7488,20 LVL (septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi
lati, 20 santīmi) latu) ir neattiecināmās izmaksas.

Projekta kopējās izmaksas 237724,44 LVL (divi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši septiņi
simti divdesmit četri lati, 44  santīmi ), no kurām:
• attiecināmās izmaksas - 230236,24 LVL (divi simti trīssimt divi tūkstoši divi simti

trīsdesmit seši lati, 24 santīmi)
• neattiecināmās izmaksas - 7488,20 LVL (septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit

astoņi  lati, 20 santīmi) latu).

KPFI finansējums 172677, 18 LVL (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši seši simti
septiņdesmit septiņi lati, 18 santīmi ).

2. Aglonas novada dome apliecina, ka:
2.1.  Aglonas internātvidusskolas 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.

2.2. tās dibinātājs - Aglonas novada pašvaldība nodrošinās projekta līdzfinansējumu un segs
neattiecināmās izmaksas.

3. Projekta iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējumu nodrošināt no projekta iesniedzēja paša
līdzekļiem vai ņemot aizņēmumu Valsts kasē 2014. gadā.

4. Noteikt, ka projekta iesniedzējs ir Aglonas internātvidusskola, atbildīgā persona Aglonas
internātvidusskolas direktors Didzis Vanags, kontaktpersona Aglonas novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ineta Valaine.

H.Streiķe paziņo, ka lēmums ir pieņemts.

H.Streiķe ziņo, ka sēde ir slēgta.

SĒDE SLĒGTA  plkst.11.20.

SĒDI VADĪJA novada domes priekšsēdētāja     ______________________ H.STREIĶE

SĒDI PROTOKOLĒJA ______________________ I.BARKEVIČA

Protokols parakstīts 2013.gada 21.augustā.


