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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 
 

SĒDES  PROTOKOLS 

ĀRKĀRTAS  SĒDE 

 

Viļānu novadā                                     Nr.3                      2013.gada  08.jūlijā 

Darba kārtība. 

1.Par projekta „Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā posmā 

Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela reģionālā autoceļa P58 maršrutā 

Viļāni-Preiļi-Špoģi 0.5000-2.500 km atbilstoši sagatavotajam tehniskajam 

projektam” būvdarbu veikšanu un uzraudzību. 

2.Par projekta „Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā posmā 

Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela valsts reģionālā autoceļa P58 

maršrutā  Viļāni–Preiļi-Špoģi 0.500-2.500 km atbilstoši sagatavotajam 

tehniskajam projektam" projekta vadītāja atlīdzības noteikšanu. 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova 

Piedalās 

deputāti:Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Faina Sokolova, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, 

Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, 

Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: Iveta Piziča, Inga  Strūberga, Guntars 

Arbidāns. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00. 

Novada domes priekšsēdētāja ziņo par to, ka deputāte Lūcija Veselova ir nolikusi 

mandātu un darbu uzsāk  deputāte  Alla Stiuka. 
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Par projekta „Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā posmā 

Rīgas iela ,Kultūras laukums, Brīvības iela reģionālā autoceļa P58 maršrutā 

Viļāni-Preiļi-Špoģi 0.5000-2.500 km atbilstoši sagatavotajam tehniskajam 

projektam” būvdarbu veikšanu un uzraudzību.____________________________ 

J.Šlivka I.PizičaV.Arbidāns A.Kozulis I.Grolmusa J.Ivanova 

Izveidot deputātu pārstāvētu darba komisiju nolikumā „Tranzītielas rekonstrukcijas 

Viļānu pilsētas teritorijā posmā Rīgas iela ,Kultūras laukums, Brīvības iela reģionālā 

autoceļa P58 maršrutā Viļāni-Preiļi-Špoģi 0.5000-2.500 km atbilstoši sagatavotajam 

tehniskajam projektam” noteikto darbu veikšanas kontrolei. 

Deputātu darba komisijā apstiprināt: Jekaterinu Ivanovu, Jevdokiju Šlivku, Andri 

Kozuli, Ingu Zundu, Intu Brenci. 
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Ziņojumu sniedz deputāte Jevdokija Šlivka, kas informē, ka uzskata, ka smiltis, kas 

tiek bērtas uz ceļa ir bez kvalitātes, būvuzraugs nav sniedzis atskaites, lauku akmeņi 

nav uzskaitīti un tiek izzagti, kā arī nolikumu, kas ielikts mājas lapā nevar atvērt, ar 

mērķi, lai deputāti nevarētu iepazīties ar dokumentiem. Tiek zāģēti koki un tos 

vajadzētu novākt pašiem būvniekiem, bet ne pašvaldības saimniecības daļai, kā arī 

apvedceļu jāuztur kārtībā un jāatputekļo būvniekiem. 

Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča sniedz 

skaidrojumu, ka ekspertīzes par smilts kvalitāti veiktas labaratorijās un arī šobrīd ir 

paņemti paraugi, lai veiktu ekspertīzi neatkarīgā labaratorijā. Katru nedēļu notiek 

sapulces, kur projekta īstenotāji –speciālisti sanāk kopā, lai vienotos par dažādiem 

darbiem un izrunātu problēmas, kas rodas darba gaitā un rastu risinājumu. Nolikums, 

kas bija ielikts mājas lapā pēc iepirkuma procedūras beigšanās tiek arhivēts un to 

nevar atvērt, bet ar to deputāti var iepazīties pie iepirkumu speciālista jebkurā laikā. 

Skiču projekts par ceļa remontu tika uzsākts 2007.gadā un apstiprināts 

2010.gadā.Projekta ietvaros tika paredzēta to koku zāģēšana, kas traucēs ceļa 

remontam, bet izrādījās, ka liela daļa koku ir slimi (ar cauru vidu)  un tāpēc bija 

jāzāģē   koki, kas nav pēc projekta un to veica pašvaldības  saimniecības daļa par 

saviem līdzekļiem .  

Atklāti balsojot par - 7(Juris Galerijs Vidiņš, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta 

Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret-8(Jekaterina Ivanova, 

Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Faina Sokolova, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, 

Ilze Valeniece, Felicija Leščinska), atturas nav. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, 15.panta 1.daļas     

14.punktu, 21.panta 1.daļas 24.punktu  un 34. pantu , 

Viļānu novada pašvaldības domes nolemj:  

 

Lēmuma projekts ir noraidīts. 
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Par projekta „Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā posmā 

Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela valsts reģionālā autoceļa  P58  

maršrutā  Viļāni–Preiļi-Špoģi 0.500-2.500 km atbilstoši sagatavotajam 

tehniskajam projektam" projekta vadītāja atlīdzības noteikšanu._____________ 

J.Šlivka I.Grolmusa I.Piziča, G.Arbidāns J.Ivanova 

Noteikt projekta vadītāja atbildību īstenojot projektu „Tranzītielas rekonstrukcijas 

Viļānu pilsētas teritorijā posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela valsts 

reģionālā autoceļa P58  maršrutā  Viļāni –Preiļi-Špoģi 0.500-2.500 km atbilstoši 

sagatavotajam tehniskajam projektam" noslēdzot darba līgumu. 

Ziņojumu sniedz deputāti Jevdokija Šlivka, kas pieprasa ar būvuzraugu noslēgt darba 

līgumu. 

Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja I.Piziča informē, ka 

būvuzraugs tika izraudzīts kā ļoti atbildīgs un kvalificēts darbinieks no „Ceļu 

uzturētāju” firmas ar īpašiem sertifikātiem , kas atbilst šī projekta prasībām un 

ierakstīts projekta dokumentācijā, kas deva mums iespējas dabūt vairākus punktus šī 

projekta atbalstam. Līgums ir noslēgts par pakalpojuma sniegšanu, bet nav darba 

līgums. Ir pieprasīts Valsts ieņēmumu dienestam sniegt skaidrojumu par šāda līguma 

likumību un tuvākajā laikā to saņemsim. 

Deputāti atklāti balsojot par-15(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Faina Sokolova, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 
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Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, 15.panta 1.daļas     

14.punktu, 

Viļānu novada pašvaldības domes nolemj: 

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nākošo sēdi. 

 

Pielikumā: ārkārtas sēdes iesniegums un lēmuma projekt uz 3 lapām. 

 

Sēdi slēdza plkst.17.00 

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

 

Parakstīja 2013.gada 12.jūlijā 


