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LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Ārkārtas
SĒDES PROTOKOLS

Viļānu novadā

Nr.10

2016.gada 26.augustā

Darba kārtībā.
1. Par nomas līguma pagarināšanu.
2. Par ēdināšanas izdevumiem Viļānu novada vispārējās izglītības iestādēs
2016/2017. mācību gadā.
3. Par atbrīvošanu no ēdināšanas maksas Viļānu novada vispārējās izglītības
iestādēs 2016/2017. mācību gadā.
4. Par Viļānu novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu.
5. Par izmaiņām Viļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā.
6. Par dalību Latvijas Republikas Kultūras ministrijas projektu ideju priekšatlasē
ar projektu „Radošā tūrisma maršruta “Atrodi mantojumu” izveide, saglabājot,
aizsargājot un attīstot nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu”.
Sēdi vada
domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova.
Piedalās
deputāti: Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba, Andris
Kozulis, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Alla Stiuka, Ilze Grolmusa.
Nav ieradies deputāts : Naglis Leopolds - slimības dēļ.
Nav ieradies deputāts-Juris Galerijs Vidiņš, Inga Zunda, Daiga Ceipiniece, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska- komandējumā.
Deputāts Andris Kozulis –nokavē.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Inga Strūberga, jurists Dmitrijs
Orlovs, galvenā grāmatvede Irēna Stafecka, finanšu analītiķe Guna Visocka, sociālā
dienesta vadītāja Daila Strupiša, attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja
Iveta Piziča, Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Zoja Žugunova .
Protokolē:
sekretāre Anna Strode
Sēdi sāk plkst.15.00.
Deputāti atklāti balso par darba kārtību par- 8(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence, Inna Ruba, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Vasīlijs Arbidāns, Ilze Grolmusa), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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Apstiprināt darba kārtību .
1§
Par nomas līguma pagarināšanu._______________________________________________
J.Ivanova
Izskatot V.M. dzīv.Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov., 2016. gada 18. augusta
iesniegumu par nomas līguma pagarināšanu uz vienu gadu, sakarā ar piedalīšanos projektā
“Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”, Viļānu novada
dome konstatē: 2015. gada 25. septembrī Viļānu novada pašvaldība un V.M. noslēdza Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. D-2015/17 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78480060999 uz pieciem gadiem. Zemes vienība ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā
zeme. 2016. gada 18. augustā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts V.M.iesniegums ar
lūgumu pagarināt nomas līgumu Nr. D-2015/17 uz vienu gadu – līdz 2021. gada 24.
septembrim, sakarā ar piedalīšanos projektā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot
mazās lauku saimniecības”. Pamatojoties uz Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. D2015/17 2.2 punktu līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka vienošanās
pamata.
Uz 2016. gada 18. augustu V.M. Viļānu novada pašvaldībā nekustamā īpašuma
nodokļa un nomas maksas parādu nav.
Izvērtējot V. M. 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,
Zemes pārvaldības likuma 17. panta 2 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- 8(Jekaterina Ivanova,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,
Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt vienošanos par Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. D-2015/17 pagarināšanu
ar V. M. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 78480060999 1,0 ha uz vienu gadu –
līdz 2021. gada 24. septembrim;
2. Lēmuma norakstu nosūtīt V.M. Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas
alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2§
Par ēdināšanas izdevumiem Viļānu novada vispārējās izglītības iestādēs 2016/2017.
mācību gadā.________________________________________________________________
I.Stafecka J.Ivanova
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām “ 21. panta pirmās daļas 27. punktu deputāti atklāti
balso par- 8(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,
Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1.Grozīt Viļānu novada pašvaldības domes 2015. gada 20. augusta sēdes lēmumu Nr.11§8 “
Par ēdināšanas izdevumiem Viļānu novada vispārējās izglītības iestādēs 2015/2016. mācību
gadā” un izteikt sekojošā redakcijā:
“ Noteikt maksu par skolēnu pusdienām:
Pusdienas 1.,2.,3 un 4. klases skolēniem EUR 1.42 ( viens euro 42 centi) no valsts budžeta
mērķdotācijas līdzekļiem ( 70% -EUR 0.99 ( nulle euro 99 centi produktu pašizmaksa un
30% - EUR 0.43 skolas ēdnīcas uzturēšanas izmaksas);
Kompleksās pusdienas skolēniem, kuri apmeklē kopgaldu un izvēlas pirmo, otro un trešo
ēdienu EUR 0.85 ( nulle euro 85 centi) maksā skolēnu vecāki ( 80% - EUR 0.68 produktu
pašizmaksa un 20% -EUR 0.17 skolas ēdnīcas uzturēšanas izmaksas) ”.
2. Grozīt Viļānu novada pašvaldības domes 2015. gada 20. augusta sēdes lēmumu Nr.11§8 “
Par ēdināšanas izdevumiem Viļānu novada vispārējās izglītības iestādēs 2015/2016. mācību
gadā” un izteikt sekojošā redakcijā:
“ Noteikt maksu par Dekšāru pamatskolas skolēnu pusdienām:
Pusdienas 1.,2.,3 un 4. klases skolēniem EUR 1.42 ( viens euro 42 centi) no valsts budžeta
mērķdotācijas līdzekļiem (70% -EUR 0.99 ( nulle euro 99 centi produktu pašizmaksa un 30%
- EUR 0.43 skolas ēdnīcas uzturēšanas izmaksas);
Kompleksās pusdienas skolēniem, kuri apmeklē kopgaldu un izvēlas pirmo, otro un trešo
ēdienu EUR 0.85 ( nulle euro 85 centi) maksā skolēnu vecāki ( 80% - EUR 0.68 produktu
pašizmaksa un 20% -EUR 0.17 skolas ēdnīcas uzturēšanas izmaksas) ”.
Ierodas deputāts Andris Kozulis
3§
Par atbrīvošanu no ēdināšanas maksas Viļānu novada vispārējās izglītības iestādēs
2016/2017. mācību gadā._____________________________________________________
I.Stafecka J.Ivanova
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām “ 21. panta pirmās daļas 27. punktu deputāti atklāti
balso par - 9(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba, Andris Kozulis
Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Vasīlijs Arbidāns, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Atbrīvot no maksas par ēdināšanas izdevumiem Viļānu vidusskolā un Dekšāres pamatskolā
1.1. 100% apmērā pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētos bērnus no trūcīgajām
ģimenēm;
1.2. 50% apmērā pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētos bērnus no
maznodrošinātajām ģimenēm.
2. Apmaksāt pusdienas Viļānu vidusskolā un Dekšāres pamatskolā 5. klašu skolēniem.
4§
Par Viļānu novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu un metodiķu darba samaksu.
I.Stafecka J.Šlivka I.Grolmusa J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu deputāti atklāti
balso par - 9(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba, Andris Kozulis
Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Vasīlijs Arbidāns, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

1. Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem noteikt EUR 620.00 (seši simti divdesmit euro 00
centi) mēneša darba algas likmi.

4

Deputāti atklāti balso par - 8(Jekaterina Ivanova, Inta Brence, Inna Ruba, Andris
Kozulis Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Vasīlijs Arbidāns, Ilze Grolmusa), pret- nav,
atturas- 1(Jevdokija Šlivka),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
2. Metodiķiem noteikt EUR 620.00 (seši simti divdesmit euro 00 centi) mēneša darba algas
likmi.
5§
Par izmaiņām Viļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā.______________
J.Šlivka J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldībā 2016. gada 25. augustā tika saņemts Dmitrija Orlova (personas
kods 100390-11452) iesniegums, ar kuru tiek lūgts ievēlēt Dmitriju Orlovu Iepirkumu
komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu un sakarā ar
Iepirkumu komisijas locekles Lindas Grandānes (personas kods 201087-11460) un Viļānu
novada pašvaldības darba tiesisko attiecību izbeigšanos deputāti atklāti balso par 9(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba, Andris Kozulis Arnolds
Pudulis, Alla Stiuka,Vasīlijs Arbidāns, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izslēgt Lindu Grandāni (p.k. 201087-11460) no Viļānu novada pašvaldības Iepirkumu
komisijas sastāvā ar 26.08.2016.
2. Ievēlēt par Viļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekli Dmitriju Orlovu (p.k.
100390-11452) no 26.08.2016.
6§
Par dalību Latvijas Republikas Kultūras ministrijas projektu ideju priekšatlasē ar
projektu „Radošā tūrisma maršruta “Atrodi mantojumu” izveide, saglabājot,
aizsargājot un attīstot nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu”.___________________
I.Piziča J.Šlivka I.Grolmusa J.Ivanova
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Kultūras ministrijas oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis” izsludināto darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena
„Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa
„Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to
saistītos pakalpojumus” projektu ideju priekšatlasi un uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
5.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu deputāti atklāti balso par - 9(Jekaterina Ivanova,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba, Andris Kozulis Arnolds Pudulis, Alla
Stiuka,Vasīlijs Arbidāns, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piedalīties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas izsludināto darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas
efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras
un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu ideju priekšatlasē ar
projektu „Radošā tūrisma maršruta “Atrodi mantojumu” izveide, saglabājot, aizsargājot un
attīstot nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu”;

5

2. Slēgt nodomu protokolu ar Rēzeknes novada pašvaldību, kā projekta iesniedzēju un
Riebiņu, Varakļānu un Krustpils novada un Rēzeknes pilsētas pašvaldībām, kā sadarbības
partneriem ar mērķi īstenot projektu „Radošā tūrisma maršruta “Atrodi mantojumu” izveide,
saglabājot, aizsargājot un attīstot nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu”;
3. Apstiprināt projekta sadarbības partnera - Viļānu novada pašvaldības, projekta budžetu
80 500.00 EUR (astoņdesmit tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi), nodrošināt pašvaldības
līdzfinansējumu 10 500,00 EUR (desmit tūkstoši pieci simti eiro, 00centi) (15%) apmērā;
3. Garantēt projektam nepieciešamā finansējuma apjomu no pašvaldības budžeta;
4. Pilnvarot Rēzeknes novada pašvaldību projekta partneru vārdā iesniegt projekta idejas,
pieteikuma un tā pielikumu dokumentāciju Kultūras ministrijā saskaņā ar 09.06.2016. MK
noteikumu Nr.322 un to pamatojošo dokumentu kārtību.
5. Slēgt sadarbības apliecinājumu ( nodomu protokolu) ar Erceņģeļa Miķeļa Romas-katoļu
draudzi.
6. Atbildīgā par lēmuma izpildi Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas projektu
vadītāja Līga Sarkane.
Sēdi slēdza plkst.17.00
Sēdi vadīja

Jekaterina Ivanova

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Parakstīja 2016.gada 31.augustā.

