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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.6                          2017.gada  28.martā  

 

ĀRKĀRTAS SĒDE 

Sēde sākas plkst.16.00 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja  Jekaterina Ivanova. 

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

Leščinska, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka,  Ilze Valeniece.  

Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Inga Strūberga,  juriste Marija Šļomina, 

jurists Dmitrijs Orlovs, nekustamā īpašuma speciāliste  Lidija Kuzņecova. 

Uzaicinātie: Viļānu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Liene Mežatuča un komisijas 

locekle Irina Klimanova. 

Piedalās korepondente Ilze Sondore. 

Nav ieradušies deputāti  : Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Inta 

Brence- nezināmu iemeslu dēļ. 

Protokolē: 

kancelejas pārzine  Anna  Strode. 

Sēdes sākumā vārdu ņem deputāts Juris Galerijs Vidiņš un sašutis jautā novada domes 

priekšsēdētājai , vai viņai nav kauns likt jautājumu par priekšsēdētāja vietnieces I.Brences 

atbrīvošanu izmantojot situāciju, kad mazāk deputātu.  

Novada domes priekšsēdētāja skaidro, ka par ko gan kaunēties, darbs jādara- deputāts A.Kozulis  

prasa steidzami atbrīvot no deputāta pienākumu veikšanas arī citi jautājumi nav atliekami . 

Deputāts Juris Galerijs Vidiņš   atstāj zāli. 

Deputāti  atklāti balso par darba kārtību par- 8(Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece,  Arnolds 

Pudulis, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns, Alla Stiuka, Ilze Valeniece), pret- nav, 

atturas-nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Apstiprināt  darba kārtību  . 

Darba kārtībā: 

1.Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa. 
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2.Par stundas tarifa likmes apstiprināšanu Viļānu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas 

un iecirkņu vēlēšanu komisijas locekļiem. 

3.Par Viļānu novada domes priekšsēdētāja vietnieka Intas Brences atbrīvošanu no amata. 

4.Par Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. 

5.Par amatu savienošanu. 

6. Par nomas attiecību  pagarināšanu. 

7.Par biedrības “Bokonu Bryuklenes” iesnieguma izskatīšanu. 

 

1§ 

Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa.___________________________________ 

L. Mežatuča J.Ivanova 

Viļānu novada pašvaldībā 2017.gada 20.martā saņemts (Reģ.Nr.1.3.10/289) deputāta Andra 

Kozuļa iesniegums, ar kuru lūgts atbrīvot viņu no Viļānu novada domes deputāta pienākuma 

pildīšanas ar 2017.gada 20.martu. 

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās 

daļas pirmo punktu, deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa, ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi 

lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu 

par savu pilnvaru nolikšanu, un likuma 3.panta ceturtā daļa noteic, ka lēmums par deputāta 

pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, 

tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu 

pilnvaru nolikšanu.  

Tātad domei ir jāpieņem lēmums par Andra Kozuļa deputāta pilnvaru izbeigšanos. Deputāta 

pilnvaras izbeidzas ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi attiecīgo lēmumu.  

Pamatojoties uz A.Kozuļa iesniegumu un Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta 

statusa likuma 3.panta pirmās daļas pirmo punktu, trešo un ceturto daļu deputāti  atklāti balso 

par- 8(Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece,  Arnolds Pudulis, Felicija Leščinska, Inna Ruba, 

Vasīlijs Arbidāns, Alla Stiuka, Ilze Valeniece), pret- nav, atturas-nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt deputāta Andra Kozuļa pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa. 

 

2§ 

Par stundas tarifa likmes apstiprināšanu Viļānu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas un 

iecirkņu vēlēšanu komisijas locekļiem._____________________________________________ 

L. Mežatuča J.Ivanova 

Viļānu novada pašvaldībā 2017.gada 17.martā saņemts (Reģ.Nr.1.3.10/279) Viļānu novada 

pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas L. Mežatučas iesniegums, ar lūgumu apstiprināt 

sekojošas stundu tarifu likmes vēlēšanu komisijas un iecirkņu vēlēšanu locekļiem, sakarā ar 

2017.gada republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu organizēšanu un norisi: 

Vēlēšanu komisija novadā: komisijas priekšsēdētājs – 3,90 EUR/stundā, komisijas sekretārs – 

3,80 EUR/stundā; komisijas loceklis – 2,70 EUR/stundā. 
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Iecirkņa vēlēšanu komisija: komisijas priekšsēdētājs – 3,65 EUR/stundā, komisijas sekretārs – 

3,55 EUR/stundā; komisijas loceklis – 2,70 EUR/stundā. 

Uzklausot Viļānu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas ziņojumu un 

pamatojoties uz likuma „par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu deputāti  atklāti 

balso par - 8(Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece,  Arnolds Pudulis, Felicija Leščinska, Inna 

Ruba, Vasīlijs Arbidāns, Alla Stiuka, Ilze Valeniece), pret- nav, atturas-nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt sekojošas stundu tarifa likmes Viļānu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas un 

iecirkņu vēlēšanu locekļiem: 

1) Vēlēšanu komisija novadā: komisijas priekšsēdētājs – 3,90 EUR/stundā, komisijas sekretārs – 

3,80 EUR/stundā; komisijas loceklis – 2,70 EUR/stundā. 

2) Iecirkņa vēlēšanu komisija: komisijas priekšsēdētājs – 3,65 EUR/stundā, komisijas sekretārs – 

3,55 EUR/stundā; komisijas loceklis – 2,70 EUR/stundā. 

3§ 

Par Viļānu novada domes priekšsēdētāja vietnieka Intas Brences atbrīvošanu no amata.__ 

J.Ivanova 

          Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punkts nosaka, ka tikai dome var 

iecelt amatā un atbrīvot no amata domes priekšsēdētāja vietnieku. 

     Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 40.panta pirmās daļas noteikumiem, balsošana domes 

sēdēs ir atklāta un vārdiska. 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, atklāti un 

vārdiski balsojot deputāti  atklāti balso par – 8 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece,  Arnolds 

Pudulis, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns, Alla Stiuka, Ilze Valeniece), pret- nav, 

atturas-nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atbrīvot Intu Brenci no Viļānu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amata ar lēmuma 

pieņemšanas brīdi. 

4§ 

Par Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.______________ 

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 ievēl priekšsēdētāja vietnieku. Domes 
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priekšsēdētājam var būt vairāki vietnieki. Dome priekšsēdētāja vietnieku ievēl ar klātesošo 

domes deputātu balsu vairākumu, ievērojot šā likuma 19.panta piektās un sestās daļas 

noteikumus. 

 Domes priekšsēdētāja vietnieka amatam tiek pieteikta kandidatūra: Daiga  Ceipiniece. 

  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 Viļānu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 

L.Mežatuča un locekļi . 

 Ņemot vērā iepriekš minēto deputāti  atklāti balso par - 8(Jekaterina Ivanova, Daiga 

Ceipiniece,  Arnolds Pudulis, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns, Alla Stiuka, Ilze 

Valeniece), pret- nav, atturas-nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izvirzīt Daigas Ceipinieces kandidatūru Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 

vietnieka amatam. 

2. Apstiprināt  balsu skaitīšanas komisiju. 

3. Noteikt 15 (piecpadsmit) minūšu pārtraukumu vēlēšanu zīmju sagatavošanai, izdalei, balsošanai, 

balsu skaitīšanai. 

Saskaņā ar 2017.gada 28.marta   Balsošanas gaitas protokolu Nr.1 „Par Viļānu novada 

pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieka ievēlēšanu”, balsu skaitīšanas komisija konstatēja:  

1. Deputātiem izsniegtas 8 vēlēšanu zīmes; 

2. Par derīgām atzītas 8 vēlēšanu zīmes; 

3. Nederīgās vēlēšanu zīmes nav; 

4. Deputātu balsojums derīgajās vēlēšanu zīmēs: 8.  

Balsošanas rezultāts: Daiga Ceipiniece ir vēlēta  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 balstu skaitīšanas rezultātus, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Iecelt Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieka amatā –Daigu Ceipinieci. 
Pielikumā –balsošanas gaitas protokols. 

 
5§ 

Par amatu savienošanu._________________________________________________________ 

I.Strūberga J.Ivanova 

http://likumi.lv/doc.php?id=57255#p19
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 Viļānu novada pašvaldības Dekšāru pamatskolas direktore lūdz atļauju savienot 

direktores amatu ar Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieces amatu un  ar Viļānu 

novada pašvaldības domes deputāta amatu.  

 Pamatojoties uz  Latvijas Republikas likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 7.panta 5.daļas 4.punktu ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar: 

citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir 

saņemta tās pārvaldes institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu ir ievēlējusi amatā.

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 7.panta 5.daļas 4.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 27. punktu deputāti  atklāti balso par - 8(Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece,  Arnolds 

Pudulis, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns, Alla Stiuka, Ilze Valeniece), pret- nav, 

atturas-nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atļaut Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam  Daigai Ceipiniecei savienot 

vietnieka  ar Viļānu novada pašvaldības Dekšāru pamatskolas direktores  amatu un Viļānu 

novada pašvaldības deputāta amatu, kā arī Dekšāru pamatskolas direktores amatu ar Viļānu 

novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka amatu un domes deputātes amatu.  

6§ 

Par nomas attiecību  pagarināšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1.Izskatot SIA „Viļānu namsaimnieks”, Reģ. Nr.52403003451, jurid.adrese: Viļāni, Viļānu nov., 

valdes locekles Ā. M.s 2017.gada 17.marta iesniegumu par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu 

novada dome konstatē: 

 2014.gada 25.novembrī Viļānu novada pašvaldība un SIA „Viļānu namsaimnieks” 

noslēdza zemes nomas līgumu Nr.14 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480060431 

0,2922 ha platībā, Dekšāres pagastā. Viļānu novada pašvaldības īpašuma tiesības uz zemes 

vienību ir nostiprinātas ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša Gunāra Siliņa 

12.01.2012. lēmumu (Dekšāres pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000500730. Nomas 

līguma darbības laiks līdz 2024.gada 31.decembrim.  

2017.gada 17.martā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts SIA „Viļānu namsaimnieks” 

valdes locekles Ā. M. iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumu 78480060431 līdz 2025.gada 31.decembrim Dekšāres ciemata 

ūdenssaimniecības projekta realizācijai, kur viena no prasībām ir nomas līguma darbības laiks 

līdz 2025.gada 31.decembrim. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš var tikt 

mainīts uz iznomātāja un nomnieka vienošanās pamata. 

Uz 2017.gada 20.martu SIA „Viļānu namsaimnieks” Viļānu novada pašvaldībā 

nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu nav. 

 Izvērtējot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes locekles Ā. M. iesniegumu, pamatojoties 

uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 
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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 - 8(Jekaterina Ivanova, 

Daiga Ceipiniece,  Arnolds Pudulis, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns, Alla 

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

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt vienošanos ar SIA „Viļānu namsaimnieks” par 25.11.2014. zemes nomas 

līguma Nr.14 pagarināšanu līdz 2025.gada 31.decembrim;  

2. Lēmuma norakstu nosūtīt SIA „Viļānu namsaimnieks”, Liepu iela 2, Viļāni, 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. 

7§ 

Par biedrības “Bokonu Bryuklenes” iesnieguma izskatīšanu.__________________________  

I.Strūberga J.Ivanova 

Viļānu novada pašvaldībā 2017. gada 27. martā tika saņemts biedrības “Bokonu Bryuklenes”, 

Reģistrācijas numurs 40008151773, vadītājas D. B. iesniegums, kurā tiek lūgts atbalstīt 

līnijdejotāju kolektīva dalību Latvijas līnijdejotāju olimpiādē “Rīgas kauss” 2017. gada 8. aprīlī, 

sedzot dalības maksu 10,00 EUR par katru personu (kopā septiņi dalībnieki). 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 14. panta otrās daļas 6.punktu, 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu un 41. panta pirmās daļas 4.punktu deputāti  atklāti balso par - 

8(Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece,  Arnolds Pudulis, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns, Alla Stiuka, Ilze Valeniece), pret- nav, atturas-nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt biedrības “Bokonu Bryuklenes” līnijdejotāju kolektīva dalību Latvijas līnijdejotāju 

olimpiādē “Rīgas kauss” un piešķirt līdzekļus dalības maksas izdevumu segšanai 70,00 EUR 

(septiņdesmit eiro un 00 centi) apmērā. 

2. Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem, pārējā citur neklasificētā kultūra. 

3. Norēķinus veikt pamatojoties uz iesniegtajiem maksājumus attaisnojošiem dokumentiem. 

 

Sēdi slēdza plkst.17.00 

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

 

Parakstīja 2017.gada  04.aprīlī . 
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