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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 
 

SĒDES  PROTOKOLS 

ĀRKĀRTAS  SĒDE 

 
Viļānu novadā                                   Nr.10                         2015.gada  31.jūlijā 

 

 

Darba kārtībā: 

1. Par tirgus nodevas atlaidēm amatniekiem un mājražotājiem. 

2. Par Viļānu novada pašvaldības līdzdalību projekta „Viļānu pilsētas tranzītielas 

un tilta pār Maltas upi Brīvības ielā rekonstrukcija” īstenošanā un pašvaldības 

līdzfinansējuma nodrošināšanu. 

 

Sakarā ar steidzamu lēmumu pieņemšanu Viļānu novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja nolemj sasaukt ārkārtas sēdi, bet konsultējoties ar deputātiem -ārkārtas 

sēdes jautājumus tiek nolemts izskatīt neklātienē.  Uz elektronisko pastu katram 

deputātam 2015.gada 30.jūlijā tika izsūtīts lēmuma projekts ar lūgumu iepazīties un 

atbildēt. 

Trīs  deputāti atradās  Viļānu novada domes telpās un tie iepazinās  ar izskatāmo 

jautājumu un tika saņemtas viņu atbildes – daļa  deputātu nekavējoties atsūtīja  

vēstules  un  novada domes sekretāre A.Strode iespēju robežās telefoniski sazinās ar 

pārējiem deputātiem  un noskaidro viņu viedokli. 

 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

 

Sēdi sāk plkst.10.00 

 

Piedalās 

deputāti: Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Inga 

Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Leopolds Naglis, Juris Galerijs 

Vidiņš, Inna Ruba, Ilze Grolmusa. 

 

No deputātiem A.Kozulis , F.Leščinska un  V.Arbidāns atbildes netika saņemtas. 
 

1§ 

Par tirgus nodevas atlaidēm amatniekiem un mājražotājiem. 

I.Piziča J.Ivanova 

Viļānu novada 520 gadu jubilejas svētku ietvaros Viļānu novada pašvaldība Viļānu 

ikmēneša Amatnieku gadatirgū 09.08.2015. rīko ikgadējo pasākumu „Andele”, kura laikā 

Viļānu pilsētas kultūras nams kopā ar pašdarbības kolektīvu no Baltkrievijas, iesaistot 
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amatniekus un mājražotājus, kas pieteikušies dalībai pasākumā, sniedz teatralizētu uzvedumu 

un muzikālos priekšnesumus pilsētas un novada ciemiņiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,deputāti telefoniski ,rakstiski un klātienē 

balso par -12(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Inga 

Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Leopolds Naglis, Juris Galerijs 

Vidiņš, Inna Ruba, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt vienreizējas atlaides un neiekasēt tirdzniecības nodevu amatniekiem un 

mājražotājiem, kas piedalās novada organizētajā pasākumā „Andele” Viļānu pilsētas 520 

gadu jubilejas svētku ietvaros Amatnieku gadatirgū 09.08.2015. Viļānu pilsētas stadiona 

futbola laukumā.  

2§ 

Par Viļānu novada pašvaldības līdzdalību projekta „Viļānu pilsētas tranzītielas un tilta 

pār Maltas upi Brīvības ielā rekonstrukcija” īstenošanā un pašvaldības 

līdzfinansējuma nodrošināšanu.______________________________________________  

I.Piziča J.Ivanova 

Pamatojoties 2008.gada 11.marta Ministru Kabineta noteikumu Nr. 173 „Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 

8.nodaļu -deputāti telefoniski, rakstiski un klātienē balso par -12(Jekaterina Ivanova, Alla 

Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze 

Valeniece, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Ilze Grolmusa), pret-nav, 

atturas- nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Īstenot projektu „Viļānu pilsētas tranzītielas un tilta pār Maltas upi Brīvības ielā 

rekonstrukcija”.  

2. Apstiprināt projekta budžetu 4 064 286 EUR apmērā ar pašvaldības līdzfinansējumu 14% 

jeb EUR 569000. 

3.Garantēt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta 

attiecīgi projekta realizācijas grafikam 2015., 2016 un 2017.gadā. 

 

Pielikumā : e-pasta vēstules 2 ( divas). 

 

 

Sēdi slēdza plkst.11.00 

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

 

 

 

Parakstīja :       2015.gada 31.jūlijā 
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