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LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
ĀRKĀRTAS SĒDE

Viļānu novadā

Nr.10

2013.gada 02.oktobrī

Darba kārtībā.
1. Par informācijas sniegšanu par konstatētajām kļūdām projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās.
Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu pašvaldībā. 3.kārta” ietvaros
realizētajos būvdarbos un to iespējamajiem risinājumiem un to ietekmi
uz projekta „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, a/c
P58 posms 0,5 – 2,5 km” realizācijas gaitu.
2. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.
3. Par autotransporta piešķiršanu.
4. Par projekta „Kustību prieks” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu.
5. Par projekta „Kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošana Viļānu novadā
2.kārta” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu.
6. Par biedrības „Bokonu bryklenes” projekta „Veselīga atpūta Bokonos”
pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu.
7. Par biedrības „Zaļās burves” projekta „Brīvā laika aktivitāšu
dažādošana pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem”
līdzfinansējumu un nomas līguma noslēgšanu.
Sēdi vada
domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova
Piedalās
deputāti: Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa, Leopolds Naglis.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: Attīstības, plānošanas un informācijas
nodaļas vadītāja Iveta Piziča, izpilddirektore Inga Strūberga, jurists Guntars
Arbidāns, finanšu ekonomiste Līvija Krupnova, galvenā grāmatvede Irēna
Stafecka, nekustamo īpašumu speciāliste Irina Klimanova.
Nav ieradies deputāts Andris Kozulis nezināmu iemeslu dēļ.
Pieaicinātie: SIA „Velve” vadītājs, darbu vadītājs un projekta vadītājs A. Bīriņš,
SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklis D.Igaunis un SIA „Lemminkainen
Latvija” pārstāvis projekta vadītājs R. Kudors.
Korespondente Ilze Sondore.
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Protokolē:
sekretāre Anna Strode.
Sēdi sāk plkst.14.30.
1§
Par informācijas sniegšanu par konstatētajām kļūdām projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās.
Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu pašvaldībā. 3.kārta” ietvaros realizētajos
būvdarbos un to iespējamajiem risinājumiem un to ietekmi uz projekta
„Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, a/c P58 posms 0,5 – 2,5
km” realizācijas gaitu.________________________________________________
A.Bīriņš D.Igaunis R.Kudors I.Piziča J.G.Vidiņš V.Arbidāns J.Šlivka A.Stiuka
Ā.Moisejeva J.Ivanova
Pamatojoties uz 22.08.2013. Neatkarīgās ekspertīzes atzinumu, par projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās.
Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu pašvaldībā. 3.kārta” ietvaros veiktajiem
būvdarbiem un uzklausot SIA „Velve”, SIA „Viļānu namsaimnieks” un SIA
„Lemminkainen Latvija” sniegtos priekšlikumus konstatēto problēmu risinājumam,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Ārija Moisejeva, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska ,Ilze
Grolmusa, Leopolds Naglis) ,pret-nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.22.08.2013.Neatkarīgās ekspertīzes atzinumā konstatēto defektu projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās.
Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu pašvaldībā. 3.kārta” ietvaros veiktajiem
būvdarbiem novērst līdz 2013.gada 14.oktobrim, veicot ūdensvada siltināšanu
Neatkarīgās ekspertīzes atzinumā norādītajā posmā 120 m garumā.
2.Defekta novēršanas tehniskos risinājumus saskaņot ar SIA „Viļānu namsaimnieks”,
Viļānu novada pašvaldību un būvuzņēmēju SIA „Lemminkainen Latvija”.
2§
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.____________________
J.Šlivka J.Ivanova
Izskatot E.C.deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo sociālo dzīvokļu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
E.C.lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo
brīvo sociālo dzīvokli.
E. C. un bērni ir deklarēti un Viļānos, Viļānu nov. Saskaņā ar 2002.gada 30.septembri
dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1947 dzīvokļa īrnieks ir E. C. bijušais vīrs I. C.
Laulība starp E.un I. C. šķirta Rēzeknes tiesā 2012.gada 16.jūlijā. Spriedums stājies
likumīgā spēkā 2012.gada 7.augustā.
Veicot E. C. apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā Viļānos, tika konstatēts, ka tur dzīvo
I. C., E.C. un viņu 5 nepilngadīgie bērni. Dzīvoklis ir bez ērtībām. Tas sastāv no
neapkurināmas priekštelpas un divām nelielām istabām. Viena no tām ir
caurstaigājama un vienlaicīgi tiek izmantota gan kā virtuve, gan kā guļamtelpa
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vecākiem un mazākajiem bērniem. Arī otrā istabā ir ļoti šauri, jo tur izvietotas gultas
vecākajiem bērniem un pārējās mēbeles (12.03.2012.Viļānu novada pašvaldības
sociālā darbinieces M.Ikaunieces apsekošanas akts Nr.1.13-12/35).
E. C. ir noteikts trūcīgās ģimenes statuss (01.06.2013.Viļānu novada pašvaldības
Sociālā dienesta izziņa Nr.1).
Saskaņā ar 2012.gada 20.septembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.11, 19§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 5.1. punktu un 5.5. punktu, ievērojot ģimenes konkrētos dzīvokļa
apstākļus, E.C. tika atzīta ar tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un
reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas
izīrēšanai vispārējā kārtībā.
Viļānu novada pašvaldības Sociālais dienests lūdz ņemt vērā ārkārtas situāciju E. C.
ģimenē un sniegt viņai pirmām kārtām palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā –
izīrēt sociālo dzīvokli ar krāsns apkuri. E. C. ģimenē ir pieci bērni vecumā no 4 līdz
13 gadiem (2 zēni un 3 meitenes).
Dzīvojamā platība ir maza, ziemā ir ļoti auksti. Vecāku laulība ir šķirta, bet bijušais
vīrs I. C. turpina dzīvot lietojot alkoholu, viņš ir vardarbīgs pret bērniem un viņu māti.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās
daļas 2. punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var
izīrēt sociālos dzīvokļus.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2013.gada 26.septembrī E.C. tika piedāvāts
īrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – sociālo dzīvokli .2013. gada
26.septembrī no E. C. saņemta piekrišana īrēt iepriekš minēto dzīvojamo telpu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta pirmās daļas 2.punktu, Viļānu novada
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.1. punktu
un 5.5. punktu,
Deputāti atklāti balsojot par-14(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Ārija Moisejeva, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska ,Ilze
Grolmusa, Leopolds Naglis), pret-nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. atzīt E.C. kā 6 personu ģimenes locekli, par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un reģistrēt E. C. Viļānu novada palīdzības
reģistrā sociālā dzīvokļa saņemšanai pirmajā kārtā;
2. sniegt E.C. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo sociālo dzīvokli Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 41,20 m2,
istabu skaits - 2, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – krāsns apkure, ūdensvada un
kanalizācijas nav;
3. izslēgt E. C. no Palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās
platības saņemšanai vispārējā kārtībā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
3§
Par autotransporta piešķiršanu.___________________________________
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D.Ceipiniece J.Ivanova
1.Izskatot Austrumlatgales profesionālās vidusskolas struktūrvienības vadītājas
V.Stāmeres 2013.gada 30.septembra iesniegumu ar lūgumu piešķirt autobusu
pieredzes apmaiņas braucienam uz Krāslavu un Aglonu - 16 skolotājiem,
Deputāti atklāti balsojot par-14(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Ārija Moisejeva, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska ,Ilze
Grolmusa, Leopolds Naglis) ,pret-nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt autobusu Austrumlatgales profesionālajai vidusskolai braucienam uz
Krāslavu un Aglonu 2013.gada 04.oktobrī 16 skolotājiem.
2.Izskatot Dekšāru pamatskolas direktores D. Ceipinieces 2013.gada 30.septembra
iesniegumu ar lūgumu piešķirt autobusu pieredzes apmaiņas braucienam uz Kuldīgu
un Ventspili,
Deputāti atklāti balsojot par-14(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Ārija Moisejeva, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska ,Ilze
Grolmusa, Leopolds Naglis) ,pret-nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt autobusu Dekšāru pamatskolas skolotājiem braucienam uz Kuldīgu un
Ventspili 2013.gada 11.un 12.oktobrī .
4§
Par projekta „Kustību prieks” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu.______
J.Ivanova
Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības Domes 2013.gada 12.septembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.9, jautājums 16§) „Par divu projektu atbalstu un līdzfinansējumu” un uzklausot attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītājas Ivetas Pizičas ziņojumu,
Deputāti atklāti balsojot par-14(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Ārija Moisejeva, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska ,Ilze
Grolmusa, Leopolds Naglis) ,pret-nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt projekta pieteikumu „Kustību prieks”;
2. Apstiprināt projekta budžetu LVL 4838.24 (četri tūkstoši astoņi simti trīsdesmit
astoņi lati, 24 santīmi) t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu 10 % apmērā 399.85 Ls (trīs
simti deviņdesmit deviņi lati, 85 santīmi) no attiecināmajām izmaksām un
neattiecināmās izmaksas 839,76 Ls (astoņi simti trīsdesmit deviņi lati, 76 santīmi);
3. Garantēt projektam nepieciešamā finansējuma apjomu ar pašvaldības budžetu;
4. Iesniegt projekta pieteikumu biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība"
izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu konkursa V kārtā Lauku attīstības
programmas 413.pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā " ietvaros;
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5. Atbildīgā par lēmuma izpildi attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja
Iveta Piziča.
5§
Par projekta „Kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošana Viļānu novadā 2.kārta”
pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu.________________________________
J.Ivanova
Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības Domes 2013.gada 12.septembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.9, jautājums 16§) „Par divu projektu atbalstu un līdzfinansējumu” un uzklausot attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītājas Ivetas Pizičas ziņojumu,
Deputāti atklāti balsojot par-14(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Ārija Moisejeva, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska ,Ilze
Grolmusa, Leopolds Naglis) ,pret-nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt projekta pieteikumu „Kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošana Viļānu
novadā 2.kārta”;
2. Apstiprināt projekta budžetu 7168.67 Ls (septiņi tūkstoši simtu sešdesmit astoņi
lati, 67 santīmi) t.sk. pašvaldības līdzfinansējums 10% no attiecināmajām izmaksām
592.45 Ls (pieci simti deviņdesmit divi lati 45 santīmi) un neattiecināmās izmaksas
1244,15 Ls (viens tūkstotis divi simti četrdesmit četri lati 15 santīmi);
3. Garantēt projektam nepieciešamā finansējuma apjomu ar pašvaldības budžetu;
4. Iesniegt projekta pieteikumu biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība"
izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu konkursa V kārtā Lauku attīstības
programmas 413.pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā " ietvaros.
5. Atbildīgā par lēmuma izpildi attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja
Iveta Piziča.
6§
Par biedrības „Bokonu bryklenes” projekta „Veselīga atpūta Bokonos”
pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu._______________________________
I. Piziča J.Ivanova
Izskatot biedrības „Bokonu bryklenes” iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projekta
„Veselīga atpūta Bokonos” realizāciju, tiek konstatēts, ka
1. projektā plānots, risināt problēmu attiecībā uz nepietiekamajām iespējām vietējiem
iedzīvotājiem kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai, piedāvājot izveidot jaunas atpūtas
iespējas.
2. projekta mērķis ir veidot kvalitatīvas un dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas
Dekšāres pagasta iedzīvotājiem.
Deputāti atklāti balsojot par-14(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Ārija Moisejeva, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska ,Ilze
Grolmusa, Leopolds Naglis) ,pret-nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Bokonu bryklenes” projekta „Veselīga atpūta Bokonos”
realizāciju ar kopējo projekta budžetu 6096.24 Ls (seši tūkstoši deviņdesmit seši lati,
24 santīmi);
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2. Projekta realizācijai piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no
attiecināmajām izmaksām 609.62 Ls (seši simti deviņi lati, 62 santīmi).
3. Pēc projekta realizēšanas biedrībai „Bokonu bryklenes” novada domei sniegt atskaiti.
7§
Par biedrības „Zaļās burves” projekta „Brīvā laika aktivitāšu dažādošana
pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem” līdzfinansējumu un nomas
līguma noslēgšanu.____________________________________________________
I.Klimanova J.Ivanova
Izskatot biedrības „Zaļās burves” iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projekta „Brīvā laika
aktivitāšu dažādošana pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem ” realizāciju,
tiek konstatēts, ka
1.projekta ietvaros plānots ierīkot bērnu rotaļu laukumu pirmsskolas vecuma bērniem
Viļānu PII teritorijā;
2.lai projektu īstenotu jāiznomā zemes gabala ar kadastra Nr. 78170040195 daļa 300
m 2 platībā uz 7 gadiem;
3.projekta kopējās izmaksas LVL 7500.00, līdzfinansējums 10% tas ir LVL 750.00.
Deputāti atklāti balsojot par-14(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Ārija Moisejeva, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska ,Ilze
Grolmusa, Leopolds Naglis) ,pret-nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Atbalstīt biedrības „Zaļās burves” projekta „Brīvā laika aktivitāšu dažādošana
pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem ” realizāciju ar kopējo projekta
budžetu 7500.00 Ls (septiņi tūkstoši pieci simti lati 00 santīmi);
2.Projekta realizācijai piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no
attiecināmajām izmaksām 750.00 Ls (septiņi simti piecdesmit lati 00 santīmi);
3.Noslēgt nomas līgumu uz zemes gabala ar kadastra Nr. 78170040195 daļu 300m2uz
7 gadiem;
4. Pēc projekta realizēšanas biedrībai „Zaļās burves” novada domei sniegt atskaiti.
Sēdi slēdza plkst.15.30
Sēdi vadīja

Jekaterina Ivanova

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Parakstīja 2013.gada 04.oktobrī

