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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.2                          2017.gada  27.janvārī  

 

ĀRKĀRTAS SĒDE 

Sēde sākas plkst.15.00 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja  Jekaterina Ivanova. 

Ieradušies deputāti : Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, 

Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns, 

Juris Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis, Alla Stiuka, Ilze Grolmusa, Ilze Valeniece 

un Leopolds Naglis. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Inga Strūberga, sabiedrisko 

attiecību speciāliste Margarita Isajeva, juriste Marija Šļomina, zemes ierīcības 

inženiere Lidija Kuzņecova 

Nav ieradusies deputāte  : Inga Zunda- komandējumā. 

Protokolē: 

kancelejas pārzine  Anna  Strode. 

Deputāti  atklāti balso par darba kārtību par- 13(Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece,  

Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Felicija Leščinska, Inna Ruba, 

Vasīlijs Arbidāns, Juris Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, 

Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-1 (Ilze Grolmusa). 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Apstiprināt  darba kārtību  . 

Sakarā ar to, ka steidzami būtu jāizskata jautājuma par komunālās saimniecības 

tarifiem ,priekšsēdētāja lūdz deputātus iekļaut darba kārtībā arī šo jautājumu, 

bet saņemot kategorisku noraidījumu no deputātu pases –jautājums netiek 

iekļauts. 

Darba kārtībā. 

 

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu. 

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu. 

3. Par iesnieguma izskatīšanu. 

4. Par transporta piešķiršanu. 

5. Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības dalību Latviešu 

Fonda 2017.gada projektu konkursā ar projektu „Etno radošā nometne 

bērniem un jauniešiem”. 

6. Par Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka 

ievēlēšanu. 
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1§ 

 

Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu.____________________ 

M. Šļomina I.Grolmusa J.Šlivka A.Pudulis J.Ivanova  

      J. E. 2016.gada 28.decembrī iesniedza pašvaldībā iesniegumu, ar kuru apstrīd 

Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes 2016.gada 29.novembrī pieņemto lēmumu 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektora 2016.gada 21.oktoba 

atzinuma par būves pārbaudi Nr.BIS/BV-19.9-2016-6752 (2.4.169) izskatīšanu”. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta pirmo daļu, ja administratīvā lieta 

ierosināta uz iesnieguma pamata, iestādei jāpieņem lēmumu par administratīvā akta 

izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Tātad pašvaldībai 

norādītais iesniegums jāizskata un lēmums lietā jāpieņem viena mēneša laikā no tā 

saņemšanas dienas, jeb līdz 2017.gada 28.janvārim ieskaitot. Norādīto J. E. 

apstrīdēšanas iesniegumu tika plānots izskatīt ārkārtas domes sēdē, janvāra mēneša 

beigās, plānotais datums - 2017.gada 27.janvāris. Par plānoto apstrīdēšanas 

iesnieguma izskatīšanas laiku, saskaņā ar J.E. lūgumu, viņam telefoniski tika paziņots 

savlaicīgi - 2017.gada 12.janvārī.  

 Viļānu novada pašvaldībā 2017.gada 24.janvārī saņemts J. E. iesniegums 

(Reģ.Nr.1.3.10/62), kurā tiek lūgts pārcelt vai atlikt viņa apstrīdēšanas iesnieguma 

izskatīšanu, kas paredzēta 2017.gada 27.janvāra domes sēdē. J. E. iesniegumā norāda, 

ka viņš nevarēs ierasties uz plānoto domes sēdi – 2017.gada 27.janvārī, tomēr vēlas 

piedalīties viņa apstrīdēšanas iesniegumā izskatīšanā, lai sniegtu savu viedokli lietā. 

Papildus J.E. paskaidroja, ka norādītajā termiņā viņš būs izbraucis no Latvijas 

Republikas.  

 Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, ja objektīvu 

iemeslu dēļ viena mēneša noteikto termiņu nav iespējams ievērot, iestāde to var 

pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, 

par to paziņojot iesniedzējam. Tātad ir jāizvērtē vai J. E. 2017.gada 24.janvāra 

iesniegumā norādītie apstākļi ir objektīvs iemesls pagarināt administratīvā akta 

izdošanas termiņu, ņemot vērā apstākli, ka J.E. bija savlaicīgi paziņots par plānoto 

domes sēdes laiku, kurā tiks izskatīs viņa apstrīdēšanas iesniegums.  

 Informāciju sniedz juriste Marija Šlomina un debatēs piedalās arī citi deputāti, 

kas grib sniegt J.E. iespēju piedalīties sēdē. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

un Administratīvā procesa likuma 64.panta pirmo daļu, deputāti atklāti balso par-10( 

Daiga Ceipiniece , Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns, Juris 

Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis, Ilze Grolmusa, Ilze Valeniece un Leopolds Naglis), 

pret-2(Jekaterina Ivanova, Arnolds Pudulis) ,atturas-2(Alla Stiuka, Felicija 

Leščinska), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Pagarināt J. E. 2016.gada 28.decembra iesnieguma, ar kuru apstrīd Rēzeknes novada 

pašvaldības Būvvaldes 2016.gada 29.novembrī pieņemto lēmumu „Par Rēzeknes 

novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektora 2016.gada 21.oktoba atzinuma par 

būves pārbaudi Nr.BIS/BV-19.9-2016-6752 (2.4.169) izskatīšanu”, izskatīšanas 

termiņu līdz kārtējai domes sēdei, kura notiks 2017.gada 23.februārī, sakarā ar to, ka 

J. E. nevar ierasties uz 2017.gada 27.janvāra domes sēdi . 
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

Sakarā ar to, ka tika pieņemts lēmums par J.E. jautājumu skatīšanas termiņa 

pagarinājumu otrais un trešais darba jautājums : 

2§ 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu. 

3§ 

Par iesnieguma izskatīšanu. 

 

netiks skatīs bez ieinteresētās personas J.E.  klātbūtnes. 

 

4§ 

Par transporta piešķiršanu._____________________________________________ 

I.Strūberga J.Ivanova 

Izskatot Viļānu Romas katoļu draudzes senioru-svētceļnieku grupas organizatores M. 

B. 2017. gada 19. janvāra iesniegumu ar lūgumu piešķirt autobusu Viļānu Romas 

katoļu draudzes locekļu (15-20 cilvēki) nokļūšanai uz Daugavpils Jēzus Sirds Romas 

katoļu baznīcu 2017. gada 11. februārī, kur notiks priestera t. Jāzepa Sitnieka (Viļānu 

pilsētas Goda pilsoņa) godināšana 80. gadu jubilejā, pamatojoties uz likuma ”Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu deputāti atklāti balsojot par- 

13(Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece,  Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Inta 

Brence, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns, Juris Galerijs Vidiņš, 

Andris Kozulis, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-1 

(Ilze Grolmusa). 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt autobusu Viļānu Romas katoļu draudzes senioru-svētceļnieku grupas 

braucienam uz Daugavpili 2017. gada 11. februārī.  

2. Transporta izdevumus segt no līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra. 

5§ 

Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības dalību Latviešu Fonda 

2017.gada projektu konkursā ar projektu „Etno radošā nometne bērniem un 

jauniešiem”. 

I.Brence  J.Ivanova 

Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības 2017.gada 25.janvāra 

iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projekta „Etno radošā nometne bērniem un 

jauniešiem” realizāciju deputāti atklāti balsojot par- 14(Jekaterina Ivanova, Daiga 

Ceipiniece,  Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Felicija Leščinska, Inna 

Ruba, Vasīlijs Arbidāns, Juris Galerijs Vidiņš, Ilze Grolmusa, Andris Kozulis, Alla 

Stiuka, Ilze Valeniece, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1.Atbalstīt Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības projektu „Etno radošā 

nometne bērniem un jauniešiem” ar kopējo budžetu 4311,00 (četri tūkstoši trīs simti 

vienpadsmit eiro, 00 centi). 

2. Piešķirt līdzfinansējumu 371,00 (trīs simti septiņdesmit viens eiro, 00 centi) apmērā 

projekta „Etno radošā nometne bērniem un jauniešiem” realizēšanai. 

6§ 

Par Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu._____ 

Jekaterina Ivanova 

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ierosina izskatīt jautājumu par 

domes priekšsēdētājas vietnieka ievēlēšanu un aicina deputātus izvirzīt kandidātus 

novada domes priekšsēdētājas vietnieka amatam. 

 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 un pastāvīgās komitejas. 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. 

 Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ierosina vietnieka amatam 

izvirzīt deputāti Allu Stiuku. 

Deputāte Ilze Grolmusa ierosina vietnieka amatam izvirzīt deputāti Intu Brenci. 

  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. 

 Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ierosina izveidot balsu 

skaitīšanas komisiju, tajā iekļaujot Annu Strodi, Lidiju Kuzņecovu, Jūliju Krilkovu, 

deputāti atklāti balsojot  par- 14(Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece,  Arnolds 

Pudulis, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Felicija Leščinska,Ilze Grolmusa, Inna Ruba, 

Vasīlijs Arbidāns, Juris Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, 

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. Izveidot balstu skaitīšanas komisiju, sekojošā sastāvā: Annu Strode, Lidija 

Kuzņecova, Jūlija Krilkova. 

 

Tika sagatavotas vēlēšanu zīmes , bet tās neatbilda likuma “Par pašvaldībām”40.panta 

prasībām .Vēlēsanas notika aizklātas  un balsu skaitīšanas protokolu nevarēja 

uzrakstīt . 

http://likumi.lv/doc.php?id=57255#p19
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Pēc vēlēšanu zīmju saskaitīšanas tika konstatēts, ka par deputāti Allu Stiuku saņemtas 

6 balsis un par deputāti Intu Brenci saņemtas 8 balsis. 

Lai vēlēšanas būtu likumīgas nākošajā sēdē  tiks  pieaicināti novada vēlēšanu 

komisijas locekļi, vēlēšanas tiks  atkārtotas  ,lai atbilstu likuma “Par pašvaldībām” 

40.panta prasībām. 

Sēdi slēdza plkst.16.00 

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

 

Parakstīja 2017.gada  01.februārī . 

 

 

 

 

 


