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LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Viļānu novadā

Nr.3

2017.gada 08.februārī

ĀRKĀRTAS SĒDE
Sēde sākas plkst.16.00
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova.
Ieradušies deputāti : Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis, Ilze Golmusa, Ilze Valeniece, Alla Stiuka, Leopolds
Naglis.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Inga Strūberga, sabiedrisko attiecību
speciāliste Margarita Isajeva, ,juriste Marija Šļomina, nekustamā īpašuma speciāliste Lidija
Kuzņecova, attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča,jurists
Dmitrijs Orlovs.
Nav ieradušies deputāti : Inna Ruba-komandējumā.
Uzaicinātie vēlēšanu komisijas locekļi Liene Mežatuča- komisijas priekšsēdētāja un locekļiMarija Laizāne un Lidija Kuzņecova.
Protokolē:
sekretāre Anna Strode.
Deputāti atklāti balso par darba kārtību par- 14(Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Felicija Leščinska, Vasīlijs
Arbidāns, Juris Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis, Ilze Golmusa, Ilze Valeniece, Alla Stiuka,
Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt darba kārtību .

1. Par biedrības „Bokonu Bryuklenes” projekta „Latgalisku vērtību – dabas, ticības,

kultūrvēstures takas izveide” atbalstu un līdzfinansējuma piešķiršanu.
2. Par zemes iznomāšanu.
3. Par projekta „Kur bitis tī mads” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu.
4. Par biedrības „Dekšāru Sudrablāse” projekta „Rotaļu un atpūtas laukuma izveide
Dekšāres pagastā” atbalstu un līdzfinansējuma piešķiršanu.
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5. Par reliģiskās organizācijas “VIĻĀNU VECTICĪBNIEKU DRAUDZE” atbalstu un
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

līdzfinansējuma piešķiršanu.
Par biedrības „Odziņa” projekta „Biedrības „Odziņa” materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana” atbalstu un līdzfinansējuma piešķiršanu.
Par licences izsniegšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai interešu izglītības
programmas īstenošanai.
Par Vinetas Knipas iesnieguma izskatīšanu.
Par biedrības „Dzīvot radoši” projekta „Audzi, „Austra”” atbalstu un
līdzfinansējuma piešķiršanu.
Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības dalību „Rēzeknes rajona
kopienu partnerība” konkursa 2.projekta iesniegumu pieņemšanas kārtas Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības
īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.2.
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projektu „Skaņas un vizuālā materiāla
apstrādes darba stacijas iegāde animācijas darbnīcas izveidei”.
Par projekta „Esi aktīvs un vesels” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu.
Par projekta „ Sadzīves prasmju istaba” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu.
Par 2017. gada 27. janvāra Viļānu novada pašvaldības domes lēmuma „Par Viļānu
novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu” atcelšanu.
Par Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.

Par biedrības „Bokonu Bryuklenes” projekta „Latgalisku vērtību – dabas, ticības,
kultūrvēstures takas izveide” atbalstu un līdzfinansējuma piešķiršanu._______________
I.Piziča J.Šlivka I.Grolmusa J.Ivanova
Izskatot biedrības „Bokonu Bryuklenes” 2017. gada 30. janvāra iesniegumu ar lūgumu
piešķirt līdzfinansējumu 801,00 EUR apmērā projektam „Latgalisku vērtību – dabas, ticības,
kultūrvēstures takas izveide”, tiek konstatēts, ka projektu tiek plānots iesniegt ELFLA atklātā
projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma
19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Projekta ietvaros plānota:
krucifiksa laukuma labiekārtošana, profesora L.Latkovska piemiņas vietas laukuma
labiekārtošana, dižkoku teritorijas aizsardzības robežu labiekārtošana, dižakmens laukuma
labiekārtošana.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta pirmās
daļas 27.punktu, Viļānu novada pašvaldības noteikumu Nr.1/2014 „Kārtība, kādā Viļānu
novada pašvaldības dome piešķir finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām no
pašvaldības budžeta” 4.4. un 19.punktu deputāti atklāti balsojot par - 13(Jekaterina Ivanova,
Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Felicija
Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Andris Kozulis, Ilze Golmusa, Ilze Valeniece, Alla Stiuka,
Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-1 (Juris Galerijs Vidiņš),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Bokonu Bryuklenes” projekta „Latgalisku vērtību – dabas, ticības,
kultūrvēstures takas izveide” realizāciju ar kopējo projekta budžetu 8010,00 EUR (astoņi
tūkstoši desmit eiro un 00 centi);
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2. Projekta realizācijai piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām
izmaksām 801,00 EUR (astoņi simti viens eiro un 00 centi);
3. Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem – līdzekļi neparedzētiem gadījumiem;
4. Projekta akceptēšanas gadījumā starp biedrību un pašvaldību noslēgt Sadarbības līgumu par
līdzfinansējuma piešķiršanu, kurā tiek norādītas tiesības, pienākumi, atbildība un cita
nepieciešamā informācija. Ka arī biedrībai, pēc projekta realizācijas, iesniegt pašvaldībai
izdevumu (finanšu) atskaiti par līdzekļu izlietojumu, pievienojot attaisnojošo dokumentu
kopijas, kā arī savlaicīgi atskaitīties par līdzekļu izlietojumu.
5. Lēmuma izpildi nodot Ekonomikas un grāmatvedības nodaļai.
2§
Par zemes iznomāšanu.
L.Kuzņecova I.Piziča J.Šlivka A.Kozulis I.Grolmusa J.G.Vidiņš J.Ivanova
1. Izskatot biedrības „Bokonu Bryklenes”, reģ.Nr.40008151773, jurid.adrese: „Bokānu
ozoli”,, Bokāni, Dekšāres pag., Viļānu novads, 2017.gada 30.janvāra iesniegumu par nomas
līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
2017.gada 30.janvārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts biedrības „Bokonu
Bryklenes” priekšsēdētājas D.B. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78480040095 daļu 0,02 ha platībā projekta realizēšanas vajadzībām. Uz zemes
gabala daļas atrodas piemineklis profesoram Leonardam Latkovskim. Biedrība plāno
labiekārtot teritoriju ar piemiņas vietu, uzstādot soliņu un ierīkojot apstādījumus.
Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra Nr.78480040095 kadastrālā
vērtība ir EUR 384, zemes gabala lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480040095 Dekšāres pagastā ir Viļānu
novada pašvaldībai piekritīgā zeme (2013.gada 16.augusta Viļānu novada domes lēmums par
zemes piekritību pašvaldībai).
Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saņemti. Atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot biedrības „Bokonu Bryklenes” iesniegumu, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu”, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo
daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
47.panta pirmo un otro daļu deputāti atklāti balso par - 14(Jekaterina Ivanova, Daiga
Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Felicija Leščinska,
Vasīlijs Arbidāns, Juris Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis, Ilze Golmusa, Ilze Valeniece, Alla
Stiuka, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar biedrību „Bokonu Bryklenes” par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7840040095 daļu 0,02 ha platībā uz desmit gadiem, projekta realizēšanai –
profesora Leonarda Latkovska piemiņas vietas labiekārtšanai.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties uz
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību (apstiprināts
16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7), kā arī paredzot pašvaldības tiesības
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vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas
noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu biedrībai „Bokonu Bryklenes”, “Bokānu ozoli”, Bokāni, Dekšāres pag.,
Viļānu novads.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas
alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3§
Par projekta „Kur bitis tī mads” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu.__________
I.Piziča J.Ivanova
Pamatojoties uz biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludināto atklātā konkursa
2.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas
vadītājas Ivetas Pizičas ziņojumu un ņemot vērā projekta „Kur bitis tī mads” izvirzīto mērķi
„Dažādot kultūras aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem, nodrošinot Viļānu kultūras nama
jaunizveidoto deju kopu “Kūmys” ar etnogrāfiskiem 10 sieviešu un 10 vīriešu tautu tērpu
komplektiem, lauku kapelu “Bumburneicys” un bērnu folkloras kopu “Biteites” ar mūzikas
instrumentiem - vijoli un cītaru, kas nepieciešami amatierkolektīvu kvalitatīvai darbībai un
kultūras pasākumu rīkošanai, tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanai un jaunas,
unikālas koncertprogrammas “Kur bitis, tī mads” izveidošanai, izmantojot pieejamos resursus
- Viļānu kultūras nama materiāltehnisko bāzi, cilvēkresursus un intelektuālo potenciālu un
piesaistot ELFLA finansējumu 90% apmērā un Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējumu
10% apmērā no nepieciešamā finanšu resursa, lai apmaksātu tirgus izpētes rezultātā izvēlēto
meistaru darbu.”.
Saskaņā ar Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022. gadam apstiprināto vidējā
termiņa prioritāti - VP4: Pakalpojumi iedzīvotāju dzīves kvalitātei rīcības virzienā RV 4.5:
Nodrošināt kultūras groza pieejamību un kultūras infrastruktūras attīstību, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu un 21. panta pirmās daļas 27.
punktu deputāti atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis,
Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis, Ilze Golmusa, Ilze Valeniece, Alla Stiuka), pret- 1 (Leopolds
Naglis) , atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldības piedalīšanos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projektu „Kur bitis tī
mads”;
2. Apstiprināt projekta budžetu 7395,44 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit pieci eiro
un 44 centi) ar PVN, nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām
izmaksām 691,55 EUR (seši simti deviņdesmit viens eiro un 55 centi) un neattiecināmās
izmaksas 480,00 EUR (četri simti astoņdesmit eiro un 00 centi);
3. Garantēt projektam nepieciešamā finansējuma apjomu no Viļānu kultūras nama budžeta;
4. Iesniegt projekta pieteikumu biedrības izsludinātā atklātā konkursa 2.kārtai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas”.
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5. Atbildīgā par lēmuma izpildi Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta
Piziča.

4§
Par biedrības „Dekšāru Sudrablāse” projekta „Rotaļu un atpūtas laukuma izveide
Dekšāres pagastā” atbalstu un līdzfinansējuma piešķiršanu.________________________
I.Piziča J.Šlivka I.Grolmusa D.Ceipilniece J.Ivanova
Izskatot biedrības „Dekšāru Sudrablāse” 2017. gada 31. janvāra iesniegumu ar lūgumu
piešķirt līdzfinansējumu 2999,51 EUR apmērā projektam „Rotaļu un atpūtas laukuma izveide
Dekšāres pagastā”, tiek konstatēts, ka projektu tiek plānots iesniegt ELFLA atklātā projektu
konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2.
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes
19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Projekta ietvaros plānota: rotaļu un atpūtas
laukuma izveide Dekšāru pamatskolas teritorijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Viļānu novada
pašvaldības noteikumu Nr.1/2014 „Kārtība, kādā Viļānu novada pašvaldības dome piešķir
finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām no pašvaldības budžeta” 4.4. un 19.punktu
deputāti atklāti balso par - 14(Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Juris Galerijs
Vidiņš, Andris Kozulis, Ilze Golmusa, Ilze Valeniece, Alla Stiuka, Leopolds Naglis), pretnav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Dekšāru Sudrablāse” projekta „Rotaļu un atpūtas laukuma izveide
Dekšāres pagastā” realizāciju ar kopējo projekta budžetu 29995,14 EUR (divdesmit deviņi
tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci eiro un 14 centi);
2. Projekta realizācijai piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām
izmaksām 2999,51 EUR (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 51 cents);
3. Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem – līdzekļi neparedzētiem gadījumiem;
4. Projekta akceptēšanas gadījumā starp biedrību un pašvaldību noslēgt Sadarbības līgumu par
līdzfinansējuma piešķiršanu, kurā tiek norādītas tiesības, pienākumi, atbildība un cita
nepieciešamā informācija. Ka arī biedrībai, pēc projekta realizācijas, iesniegt pašvaldībai
izdevumu (finanšu) atskaiti par līdzekļu izlietojumu, pievienojot attaisnojošo dokumentu
kopijas, kā arī savlaicīgi atskaitīties par līdzekļu izlietojumu.
5. Lēmuma izpildi nodot Ekonomikas un grāmatvedības nodaļai.
6. Projekta akceptēšanas gadījumā, starp biedrību un pašvaldību noslēgt nomas līgumu par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480060426 nomu, 0,9717 ha platībā, uz 10 desmit
gadiem, projekta realizācijai.

5§
Par reliģiskās organizācijas “VIĻĀNU VECTICĪBNIEKU DRAUDZE” atbalstu un
līdzfinansējuma piešķiršanu.___________________________________________________
I.Piziča I.Grolmusa J.Šlivka M.Šļomina J.Ivanova
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Izskatot reliģiskās organizācijas “VIĻĀNU VECTICĪBNIEKU DRAUDZE”, reģistrācijas
numurs 99500002019, 2017. gada 7. februāra iesniegumu ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu
2 778,10 EUR apmērā projektam “Viļānu vecticībnieku draudzes labiekārtošana”, tiek
konstatēts, ka
1) projektu tiek plānots iesniegt biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā
atklātā konkursa 2.kārtā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam
apakšpasākumā 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”, 19.2.2. aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, 2.1. rīcībā “Saglabāts
un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra”;
2) 2017. gadā Viļānu vecticībnieku draudze svin 95 gadu jubileju;
3) projektā plānots paveikt sekojošos darbus: fasādes atjaunināšana, ventilācijas ierīkošana
un grīdu krāsošana, baznīcas nama siltināšana, svētbilžu paliktņa (ikonostasa) izgatavošana,
solu izgatavošana, grāmatu lasīšanas statīvu izgatavošana, tehniskās dokumentācijas izstrādes
izmaksas un autoruzraudzības darbi, projekta izstrādes izmaksas;
4) Projekta kopējā summa ir 27 781,04 EUR, no kuriem 25 002,94 EUR jeb 90% ir Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums, savukārt 2 778,10 EUR ir
nepieciešamais līdzfinansējums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Viļānu novada
pašvaldības noteikumu Nr.1/2014 „Kārtība, kādā Viļānu novada pašvaldības dome piešķir
finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām no pašvaldības budžeta” 4.4. un 19.punktu
deputāti atklāti balso par - 11(Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Inga
Zunda, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Andris Kozulis, Ilze Golmusa, Ilze Valeniece,
Alla Stiuka, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas- 3(Inta Brence, Juris Galerijs Vidiņš,
Jevdokija Šlivka),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atbalstīt reliģiskās organizācijas “VIĻĀNU VECTICĪBNIEKU DRAUDZE” projekta
“Viļānu vecticībnieku draudzes labiekārtošana” realizāciju ar kopējo projekta budžetu
27781,04 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit viens eiro un 04 centi);
2. Projekta realizācijai piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām
izmaksām 2 778,10 EUR (divi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit astoņi eiro un 10 centi);
3. Projekta akceptēšanas gadījumā starp reliģisko organizāciju un pašvaldību noslēgt
Sadarbības līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, kurā tiek norādītas tiesības, pienākumi,
atbildība un cita nepieciešamā informācija. Ka arī reliģiskai organizācijai, pēc projekta
realizācijas, iesniegt pašvaldībai izdevumu (finanšu) atskaiti par līdzekļu izlietojumu,
pievienojot attaisnojošo dokumentu kopijas, kā arī savlaicīgi atskaitīties par līdzekļu
izlietojumu;
4. Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem – līdzekļi neparedzētiem gadījumiem;
5. Pēc projekta realizēšanas reliģiskajai organizācijai “VIĻĀNU VECTICĪBNIEKU
DRAUDZE” iesniegt atskaiti Viļānu novada pašvaldībai.
6. Lēmuma izpildi nodot Ekonomikas un grāmatvedības nodaļai.
6§
Par biedrības „Odziņa” projekta „Biedrības „Odziņa” materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana” atbalstu un līdzfinansējuma piešķiršanu._____________________________
I.Piziča J.Ivanova
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Izskatot biedrības „Odziņa” 2017. gada 23. janvāra iesniegumu ar lūgumu piešķirt
līdzfinansējumu 600,00 eiro projektam „Biedrības „Odziņa” materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana”, tiek konstatēts, ka projektu tiek plānots iesniegt ELFLA atklātā projektu
konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2.
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes
19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, rīcībā “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība,
mūžizglītība”. Projekta ietvaros plānota biedrības materiāli tehniskās bāzes uzlabošana,
iegādājoties šujmašīnas, overloku, adāmmašīnu, papīra formu izgriešanas un izspiešanas
mašīnu, projektoru, ekrānu, fotoaparātu, krāsaino printeri, skapi un galdus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Viļānu novada
pašvaldības noteikumu Nr.1/2014 „Kārtība, kādā Viļānu novada pašvaldības dome piešķir
finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām no pašvaldības budžeta” 4.4. un 19.punktu
deputāti atklāti balso par - 14(Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Juris Galerijs
Vidiņš, Andris Kozulis, Ilze Golmusa, Ilze Valeniece, Alla Stiuka, Leopolds Naglis), pretnav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Odziņa” projekta „Biedrības „Odziņa” materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana” realizāciju ar kopējo projekta budžetu 6000.00 EUR (seši tūkstoši eiro, 00 centi);
2. Projekta realizācijai piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām
izmaksām 600,00 EUR (seši simti eiro, 00 centi);
3. Projekta akceptēšanas gadījumā starp biedrību un pašvaldību noslēgt Sadarbības līgumu par
līdzfinansējuma piešķiršanu, kurā tiek norādītas tiesības, pienākumi, atbildība un cita
nepieciešamā informācija. Ka arī biedrībai, pēc projekta realizācijas, iesniegt pašvaldībai
izdevumu (finanšu) atskaiti par līdzekļu izlietojumu, pievienojot attaisnojošo dokumentu
kopijas, kā arī savlaicīgi atskaitīties par līdzekļu izlietojumu;
4. Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem – līdzekļi neparedzētiem gadījumiem;
5. Pēc projekta realizēšanas biedrībai „Odziņa” iesniegt atskaiti Viļānu novada pašvaldībai.
6. Lēmuma izpildi nodot Ekonomikas un grāmatvedības nodaļai.
7§
Par licences izsniegšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai interešu izglītības
programmas īstenošanai.______________________________________________________
I.Brence J.Ivanova
Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores Intas Brences iesniegumu par licences
izsniegšanu interešu izglītības programmas īstenošanai un interešu izglītības programmu
„Animācijas darbnīca”, pamatojoties un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
27.punktu deputāti atklāti balso par - 14(Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds
Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns,
Juris Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis, Ilze Golmusa, Ilze Valeniece, Alla Stiuka, Leopolds
Naglis), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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Izsniegt licenci interešu izglītības programmas „Animācijas darbnīca” īstenošanai Viļānu
Mūzikas un mākslas skolā no 01.09.2017.
Pielikumā: programma uz 3 (trim) lapām.
8§
Par V. K. iesnieguma izskatīšanu.______________________________________________
L.Kuzņecova I.Grolmusa J.Šļivka J.Ivanova
Izskatot V. K. Dekšāres pagasts, Viļānu novads, 2017. gada 30. janvāra iesniegumu ar
lūgumu projekta “Sabiedriskas pludmales un atpūtas vietas ierīkošana Dekšāres pagasta
infrastruktūras uzlabošanai” apstiprināšanas gadījumā iznomāt zemesgabalu projekta
realizācijai, tiek konstatēts, ka projektu tiek plānots iesniegt ELFLA atklātā projektu konkursā
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Projekta ietvaros plānot iztīrīt esošu dīķi un izveidot
pludmali, izlīdzināt un labiekārtot apkārtējo teritoriju (izveidot celiņus, tai skaitā piebraucamo
ceļu ugunsdzēsējiem, atjaunot zālājus un izveidot dekoratīvus stādījumus), uzstādīt lapeni ar
āra kamīnu, izveidot ugunskura vietu, ierīkot rotaļu laukumu bērniem, ierīkot autostāvvietu,
ģērbtuvi, tualeti.
Pamatojoties un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu deputāti atklāti
balso - 14(Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Juris Galerijs Vidiņš, Andris
Kozulis, Ilze Golmusa, Ilze Valeniece, Alla Stiuka, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Projekta “Sabiedriskas pludmales un atpūtas vietas ierīkošana Dekšāres pagasta
infrastruktūras uzlabošanai” apstiprināšanas gadījumā iznomāt V. K. zemesgabalu ar kadastra
apzīmējumu 78480060433 0,7720 ha platībā Dekšāres pagastā projekta realizācijai.
9§

Par biedrības „Dzīvot radoši” projekta „Audzi, „Austra”” atbalstu un līdzfinansējuma
piešķiršanu._________________________________________________________________
I.Piziča J.Ivanova
Izskatot biedrības „Dzīvot radoši” 2017. gada 8. februāra iesniegumu ar lūgumu piešķirt
līdzfinansējumu 459,22 EUR apmērā projektam „Audzi, „Austra””, tiek konstatēts, ka
projektu tiek plānots iesniegt ELFLA atklātā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas”. Projekta mērķis: Veicināt sabiedrības iesaistīšanos kultūras kapitāla
attīstībā Viļānu novadā, izmantojot jauniešu dejas kopas „Austra” radošo potenciālu
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sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas iniciatīvās un nodrošinot ar nepieciešamo atbalstu tautu
tērpu iegādei un kultūras pasākumu īstenošanai, piesaistot Viļānu kultūras nama
materiāltehnisko bāzi, ELFLA finansējumu 90% apmērā un Viļānu novada pašvaldības
līdzfinansējumu 10% apmērā no nepieciešamā finansējuma, tā palielinot lauku iedzīvotāju
drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Viļānu novada
pašvaldības noteikumu Nr.1/2014 „Kārtība, kādā Viļānu novada pašvaldības dome piešķir
finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām no pašvaldības budžeta” 4.4. un 19.punktu
deputāti atklāti balso par - 14(Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Juris Galerijs
Vidiņš, Andris Kozulis, Ilze Golmusa, Ilze Valeniece, Alla Stiuka, Leopolds Naglis), pretnav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Dzīvot radoši” projekta „Audzi, „Austra”” realizāciju ar kopējo
projekta budžetu 4617.19 EUR (četri tūkstoši seši simti septiņpadsmit eiro un 19 centi);
2. Projekta realizācijai piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām
izmaksām 459,22 EUR (četri simti piecdesmit deviņi eiro un 22 centi);
3. Projekta akceptēšanas gadījumā starp biedrību un pašvaldību noslēgt Sadarbības līgumu par
līdzfinansējuma piešķiršanu, kurā tiek norādītas tiesības, pienākumi, atbildība un cita
nepieciešamā informācija. Ka arī biedrībai, pēc projekta realizācijas, iesniegt pašvaldībai
izdevumu (finanšu) atskaiti par līdzekļu izlietojumu, pievienojot attaisnojošo dokumentu
kopijas, kā arī savlaicīgi atskaitīties par līdzekļu izlietojumu;
4. Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem – līdzekļi neparedzētiem gadījumiem;
5. Pēc projekta realizēšanas biedrībai „Dzīvot radoši” iesniegt atskaiti Viļānu novada
pašvaldībai.
6. Lēmuma izpildi nodot Ekonomikas un grāmatvedības nodaļai.
10§
Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības dalību „Rēzeknes rajona
kopienu partnerība” konkursa 2.projekta iesniegumu pieņemšanas kārtas Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības
īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.2. „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projektu „Skaņas un vizuālā materiāla apstrādes
darba stacijas iegāde animācijas darbnīcas izveidei”
I.Brence I.Grolmusa M.Šlomina J.Ivanova
Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības iesniegumu ar lūgumu atbalstīt
projekta „Skaņas un vizuālā materiāla apstrādes darba stacijas iegāde animācijas darbnīcas
izveidei” realizāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.pantu un Viļānu novada
pašvaldības Noteikumu Nr.1/2014.”Kārtība, kādā Viļānu novada pašvaldības dome piešķir
finansiālo atbalstu sabiedriskām organizācijām no pašvaldības budžeta” 2.punktu, kurš
nosaka: „Viļānu novada dome piešķir finansiālu atbalstu sabiedriskām organizācijām
sociālajā, izglītības, kultūras, zinātnes, mākslas, veselības, sporta, jaunatnes politikas un vides
aizsardzības jomās, tajā skaitā sabiedriskās organizācijas projektu realizācijai šajās jomās,
kuru realizācijas rezultāts ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam, sniedz ieguldījumu šo

10

jomu attīstībā, veido novada pozitīvu tēlu valsts un starptautiskā līmenī”, šo noteikumu 3.,
4.1., 7., 8., 12., 19. un 20.punktu deputāti atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Daiga
Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska, Vasīlijs
Arbidāns, Juris Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis, Ilze Golmusa, Ilze Valeniece, Alla Stiuka,
Leopolds Naglis), pret- nav, atturas- 1 (Inta Brence),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atbalstīt Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības dalību projektā „Skaņas
un vizuālā materiāla apstrādes darba stacijas iegāde animācijas darbnīcas izveidei”.
2. Norādītā projekta realizācijai piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no
projekta budžeta attiecināmajām izmaksām.
3. Līdzekļus paredzēt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
4. Projekta akceptēšanas gadījumā starp biedrību un pašvaldību noslēgt Sadarbības
līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, kurā tiek norādītas tiesības, pienākumi,
atbildība un cita nepieciešamā informācija. Ka arī biedrībai, pēc projekta realizācijas,
iesniegt pašvaldībai izdevumu (finanšu) atskaiti par līdzekļu izlietojumu, pievienojot
attaisnojošo dokumentu kopijas, kā arī savlaicīgi atskaitīties par līdzekļu izlietojumu.
5. Lēmuma 1. - 4.punkta izpildi nodot Finanšu un grāmatvedības nodaļai.
6. Projekta akceptēšanas gadījumā uz 10 gadiem nodot Viļānu Mūzikas un mākslas
skolas atbalsta biedrībai bezatlīdzības lietošanā Viļānu Mūzikas un mākslas skolas
telpas, Brīvībās ielā 34, Viļānos, kadastra apzīmējums – 7817003052100: zāle (136.6
m2), un 13.klase (21.4 m2), noslēdzot patapinājuma līgumu. Nekustāmā īpašuma
izmantošanas mērķis - projekta „Skaņas un vizuālā materiāla apstrādes darba stacijas
iegāde animācijas darbnīcas izveidei” realizācija.
11§
Par projekta „Esi aktīvs un vesels” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu.________
I.Piziča J.Ivanova
Pamatojoties uz biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludināto atklātā konkursa
2.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas
vadītājas Ivetas Pizičas ziņojumu un ņemot vērā projekta „Esi aktīvs un vesels” izvirzīto
mērķi „Uzlabota Viļānu sabiedriskā infrastruktūra, ierīkojot vienu aktīvo laukumu atpūtai
"ALA" ar īpaši tam paredzētu šķēršļu joslas konstrukciju lietotājiem vecumā no 2 gadiem līdz
25 gadiem, pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā, piesaistot ELFLA finansējumu un
izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu, paaugstināta dzīves kvalitāte Viļānu pilsētas un
novada bērniem, jauniešiem un to ģimenēm, nodrošinot labvēlīgu, mūsdienīgu un sakārtotu
vidi to emocionālajai un fiziskajai attīstībai, kā arī lietderīgai brīvā laika pavadīšanai un
aktīvai atpūtai”,
Saskaņā ar Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022. gadam apstiprināto vidējā
termiņa prioritāti - VP4: Pakalpojumi iedzīvotāju dzīves kvalitātei rīcības virzienā RV 4.3.:
Piedāvāt daudzveidīgas interešu izglītības, brīvā laika un sporta aktivitāšu iespējas,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu un 21. panta
pirmās daļas 27. punktu deputāti atklāti balso par - 14(Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Felicija Leščinska, Vasīlijs
Arbidāns, Juris Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis, Ilze Golmusa, Ilze Valeniece, Alla Stiuka,
Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Apstiprināt pašvaldības piedalīšanos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projektu „Esi
aktīvs un vesels”;
2. Apstiprināt projekta budžetu 89650.55 EUR (astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti
piecdesmit eiro un 55 centi) ar PVN, nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no
attiecināmajām izmaksām 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro un 00 centi) un neattiecināmās
izmaksas 59650.55 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši seši simti piecdesmit eiro un 55 centi);
3. Garantēt projektam nepieciešamā finansējuma apjomu no pašvaldības budžeta līdzekļiem –
līdzekļi neparedzētiem gadījumiem;
4. Iesniegt projekta pieteikumu biedrības izsludinātā atklātā konkursa 2.kārtai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas”.
5. Atbildīgā par lēmuma izpildi Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta
Piziča.
12§
Par projekta „Sadzīves prasmju istaba” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu.____
I.Piziča J.Šlivka J.Ivanova
Pamatojoties uz biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludināto atklātā konkursa
2.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas
vadītājas Ivetas Pizičas ziņojumu un ņemot vērā projekta „Sadzīves prasmju istaba” izvirzīto
mērķi: „Sociālo pakalpojumu attīstība Viļānu novadā, ierīkojot “Sadzīves prasmju istabu”
pašvaldības īpašumā esošajās telpās SAC “Cerība” ar atbilstošu materiāltehnisko
nodrošinājumu, iegādājoties sadzīves tehniku un mēbeles, izmantojot ELFLA finansējumu un
pašvaldības līdzfinansējumu, sniedzot iespēju 40 sociāli mazaizsargātām personām pilnveidot
sadzīves un saskarsmes prasmes”,
saskaņā ar Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022. gadam apstiprināto vidējā
termiņa prioritāti - VP4: Pakalpojumi iedzīvotāju dzīves kvalitātei rīcības virzienā RV 4.4.
Izveidot sociāli atbildīgu un drošu vidi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 7. punktu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu deputāti atklāti balso par 14(Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Juris Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis, Ilze
Golmusa, Ilze Valeniece, Alla Stiuka, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldības piedalīšanos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projektu „Esi aktīvs
un vesels”;
2. Apstiprināt projekta budžetu 2239,56 EUR (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi eiro un
56 centi) ar PVN, nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām

12

izmaksām 267,44 EUR (divi simti sešdesmit septiņi eiro un 44 centi) un neattiecināmās
izmaksas 30,00 EUR (trīsdesmit eiro un 00 centi);
3. Garantēt projektam nepieciešamā finansējuma apjomu no pašvaldības budžeta līdzekļiem –
līdzekļi neparedzētiem gadījumiem;
4. Iesniegt projekta pieteikumu biedrības izsludinātā atklātā konkursa 2.kārtai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas”.
5. Atbildīgā par lēmuma izpildi Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta
Piziča.
13§
Par 2017. gada 27. janvāra Viļānu novada pašvaldības domes lēmuma „Par Viļānu
novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu”
atcelšanu._________________________________________________________________
I.Strūberga J.Šļivka J.Ivanova
Apkopojot Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieka balsošanas
rezultātus un sagatavojot vēlēšanu protokolu, tika konstatēts, ka vēlēšanu zīmes, kuras tika
izdalītas deputātiem ir neatbilstošas likuma „Par pašvaldībām” 40. panta pirmajai daļai, kura
nosaka, ka balsošana domes sēdēs ir atklāta un vārdiska. Tā kā vēlēšanu zīmes bija anonīmas,
tad nav iespējams sagatavot domes priekšsēdētājas vietnieka ievēlēšanas protokolu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 21.punktu deputāti atklāti balso par - 11(Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Andris
Kozulis, Ilze Golmusa, Ilze Valeniece, Alla Stiuka), pret- 1 (Juris Galerijs Vidiņš), atturas- 2(
Inta Brence ,Leopolds Naglis),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atcelt 2017. gada 27. janvāra Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.2§6 „Par Viļānu
novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu”;
2. Rīkot jaunas domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.
14§
Par Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.___________
I.Strūberga L.Mežatuča J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldības nolikuma 14.punkts nosaka, ka domes
priekšsēdētāja vietnieku no deputātu vidus ievēl Dome. Domes priekšsēdētāja vietnieka amats
nav algots. Domes priekšsēdētāja vietnieks: pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa
ilgstošas prombūtnes laikā (komandējums, atvaļinājums, darba nespēja, kas ilgāka par piecām
dienām) vai viņa uzdevumā; veic citus uzdevumus saskaņā ar šo nolikumu, domes lēmumiem
vai domes priekšsēdētāja rīkojumiem.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 20. panta nosacījumiem, pēc domes
priekšsēdētāja ievēlēšanas no attiecīgās domes deputātiem ievēlē priekšsēdētāja vietnieku.
Domes priekšsēdētājam var būt vairāki vietnieki. Dome priekšsēdētāja vietnieku ievēlē ar
klātesošo domes deputātu balsu vairākumu, ievērojot šā likuma 19.panta piektās un sestās
daļas noteikumus.
Tika izvirzītas divas kandidatūras Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieka amatam deputāte Alla Stiuka un deputāte Inta Brence
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Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 40. pantu - Balsošana domes sēdēs ir atklāta un
vārdiska. Par pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka,
izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vai pagasta
vai pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieka amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu
zīmēm vienlaikus par katram amatam izvirzītajiem kandidātiem.
Tika pieaicināta novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja L.Mežatuča un locekļi
M.Laizāne un L.Kuzņecova.
Ņemot vērā iepriekš minēto, deputāti atklāti balso par -14(Jekaterina Ivanova, Daiga
Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Felicija Leščinska,
Vasīlijs Arbidāns, Juris Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis, Ilze Golmusa, Ilze Valeniece, Alla
Stiuka, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izvirzīt Allas Stiukas un Intas Brences kandidatūras Viļānu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājas vietnieka amatam.
2. Apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju- novada vēlēšanas komisijas locekļus –komisijas
priekšsēdētāja Liene Mežatuča un locekļi Marija Laizāne un Lidija Kuzņecova .
Vēlēšanu zīmes ir sagatavotas ,tiek izdalītas un savāktas.

1.
2.
3.
4.
5.

Saskaņā ar 2017. gada 08. februāra Balsošanas gaitas protokolu Nr.1 „Par Viļānu novada
pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieka ievēlēšanu”, vēlēšanu komisija konstatēja:
Deputātiem izsniegtas 14 vēlēšanu zīmes;
Par derīgām atzītas 14 vēlēšanu zīmes
Nederīgās vēlēšanu zīmes nav.
Deputātu balsojums derīgajās vēlēšanu zīmēs: 9 balsis par Intu Brenci un 5.balsis par Allu
Stiuku.
Balsošanas rezultāts: Inta Brence ir ievēlēta par Viļānu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājas vietnieku.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20. pantu, 21. panta pirmās daļas 10.punktu un
Viļānu novada pašvaldības 2013. gada 10. oktobra saistošo noteikumu Nr.55 „Viļānu novada
pašvaldības nolikums” 14.punktu, ka arī ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

Iecelt Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieka amatā – Intu Brenci.
Pielikumā –balsošanas gaitas protokols.
Sēdi slēdza plkst.18.00
Sēdi vadīja

Jekaterina Ivanova

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Parakstīja 2017.gada 15.februārī .

