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DARBA KĀRTĪBĀ
1.Par projekta „Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana bērniem no
sociālā riska ģimenēm Viļānu novadā” pieteikuma apstiprināšanu un
iesniegšanu.
2.Par biedrības „Bokonu bryklenes” projekta „Jaunu sociālā pakalpojumu
nodrošināšana Dekšāres pagastā” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu.
Sēdi vada
domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova.
Protokolē:
sekretāre Anna Strode.
Sēdi sāk plkst.11.00.
Piedalās
deputāti: Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis,
Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze Valeniece,
Felicija Leščinska, Andris Kozulis, Juris Garerijs Vidiņš, Ilze Grolmusa.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas
vadītāja Iveta Piziča, izpilddirektore Inga Strūberga, Dekšāres pagasta pārvaldes
vadītājs Jānis Benislavskis, Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova,
projektu vadītāja Aina Dzelbe, sabiedrisko attiecību speciāliste Sigita Āboliņa, juristi
Dmitrijs Orlovs un Marija Šļomina , iepirkumu speciāliste Linda Grandāne.
Nav ieradušies deputāti Ārija Moisejeva un Leopolds Naglis–nezināmu iemeslu dēļ.
Deputāti atklāti balso par darba kārtības jautājumiem par-13 (Jekaterina Ivanova,
Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta
Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa,Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt darba kārtības jautājumus.
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1§
Par projekta „Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana bērniem no
sociālā riska ģimenēm Viļānu novadā” pieteikuma apstiprināšanu un
iesniegšanu.__________________________________________________________
I.Piziča A.Dzalbe J.Ivanova
Pamatojoties uz biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludināto atklāto
projektu iesniegumu konkursu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” un uzklausot attīstības, plānošanas un informācijas
nodaļas vadītājas Ivetas Pizičas ziņojumu.
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ),
pret- nav, atturas-nav ,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldības piedalīšanos Lauku attīstības programmas pasākumā
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Sociālo pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana bērniem no sociālā riska ģimenēm Viļānu novadā”;
2. Apstiprināt projekta budžetu 2909,31 EUR (divi tūkstoši deviņi simti deviņi eiro 31
cents) ar PVN, nodrošināt pašvaldības līdzfinansējums 240,44 EUR (divi simti
četrdesmit eiro 44 centi) (10%) apmērā no attiecināmajām izmaksām un
neattiecināmās izmaksas (pievienotās vērtības nodokli) 504,91 EUR (pieci simti četri
eiro 91 centi) apmērā;
3. Garantēt projektam nepieciešamā finansējuma apjomu no pašvaldības budžeta;
4. Iesniegt projekta pieteikumu biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība"
izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu konkursa VII 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
projektu vadītāja Aina Dzalbe.
2§
Par biedrības „Bokonu bryklenes” projekta „Jaunu sociālā pakalpojumu
nodrošināšana Dekšāres pagastā” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu.__
A.Dzalbe J.Ivanova
Izskatot biedrības „Bokonu bryklenes” iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projekta
„Jaunu sociālā pakalpojumu nodrošināšana Dekšāres pagastā” realizāciju, tiek
konstatēts, ka
1. projekta mērķis ir veicināt Dekšāres pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošanos, nodrošinot jaunu sociālo pakalpojumu pieejamību un uzlabojot veselīga
dzīvesveida attīstību.
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ),
pret- nav, atturas-nav ,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Atbalstīt biedrības „Bokonu bryklenes” projekta „Jaunu sociālā pakalpojumu
nodrošināšana Dekšāres pagastā” realizāciju ar kopējo projekta budžetu 2506.09 EUR
(divi tūkstoši pieci simti seši eiro 09 centi);
2. Projekta realizācijai piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no
attiecināmajām izmaksām 250.61 EUR (divi simti piecdesmit eiro 61 centi).
3. Pēc projekta realizēšanas biedrībai „Bokonu Bryuklenes” iesniegt atskaiti Viļānu
novada pašvaldībai.
Sēdi slēdza plkst.12.00
Sēdi vadīja

Jekaterina Ivanova

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Parakstīja 2014.gada 25.aprīlī

