
1 

 

Ārkārtas sēde 

  

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.6                          2019.gada  13.maijā 

 

Darba kārtībā: 

  

1. Par projekta „Deju grīdas un mobilās skatuves (modulāra skatuves podestūra) 

iegāde Viļānu novada kultūras pasākumu organizēšanai” pieteikuma 

apstiprināšanu un iesniegšanu. 

2. Par projekta „Piedzīvojumu velotrases ierīkošana aktīvā laukuma atpūtai 

“ALA” teritorijā” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu. 

3. Par projekta „Babiņa prata, mazbērni mācās” modernizācija” apstiprināšanu. 

4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Viļānu Mūzikas un mākslas skolas 

atbalsta biedrība” projektam „Bārnu veidota kina Boņuka breivdīnys”. 

5. Par grozījumiem 2018.gada 27.decembra lēmumā “Par zemes nomas līguma 

noslēgšanu”. 

6. Par projekta „Sociālo pakalpojumu attīstība Viļānu novadā, ierīkojot dušas 

telpu un veļas mazgāšanas telpu Dekšāres pagasta pārvaldes telpās” pieteikuma 

apstiprināšanu un iesniegšanu. 

7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Viļānu Mūzikas un mākslas skolas 

atbalsta biedrība” projektam „Vizuālā materiāla atspoguļošanas stacijas izveide 

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas zālē”. 

8. Par nekustāmā īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā. 

9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Viļānu Sv.Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu 

draudzes projektam “Viļānu Sv.Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas vides 

pieejamības nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem“. 

10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Bokonu Bryuklenes” projektam 

„Ansambļa "Bokonu bryuklenes" materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”. 

11. Par dalību Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvā nodarbinātības 

pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst 

izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. 

 

Sēde sākas plkst. 15.00 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova.  

Ieradušies deputāti: Jekaterina Ivanova, Inta Brence, Indra Šarkovska, Arnolds Pudulis, 

Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Rūdolfs Beitāns,Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Alla 

Stiuka, Artūrs Ornicāns . 
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Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki : juriste Marija Šļomina, izpilddirektors 

Andris Stafeckis, attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča, Viļānu 

novadpētniecības muzeja vadītāja Margarita Skagale . 

Nav ieradušies  deputāti : Inga Zunda  nezināmu iemeslu dēļ, Māris Klaučs , Felicija 

Leščinska un Guna Popova– darba apstākļu dēļ. 

Deputāti atklāti balsojot par- 11 (Jekaterina Ivanova, Inta Brence, Indra Šarkovska, Arnolds 

Pudulis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Rūdolfs Beitāns,Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, 

Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret –nav, atturas- nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Apstiprināt  darba  kārtību  . 

 

1§ 

Par projekta „Deju grīdas un mobilās skatuves (modulāra skatuves podestūra) iegāde 

Viļānu novada kultūras pasākumu organizēšanai” pieteikuma apstiprināšanu un 

iesniegšanu.________________________________________________________________ 

I.Piziča A.Ornicāns J.Šlivka J.Ivanova 

Pamatojoties uz biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludināto atklātā konkursa 

7.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 

„Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 

„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas 

vadītājas Ivetas Pizičas ziņojumu un ņemot vērā projekta „Deju grīdas un mobilās skatuves 

(modulāra skatuves podestūra) iegāde Viļānu novada kultūras pasākumu organizēšanai” 

izvirzīto mērķi „Projekta ietvaros Pašvaldība novada pašdarbības kolektīvu vajadzībām 

iegādāsies deju grīdu un mobilo skatuvi (modulāra skatuves podestūra) ar mērķi celt 

sabiedrisko aktivitāšu kvalitāti Viļānu novadā.”. 

Saskaņā ar Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināto vidējā 

termiņa prioritāti - VP4: Pakalpojumi iedzīvotāju dzīves kvalitātei rīcības virzienā RV 4.5: 

Nodrošināt kultūras groza pieejamību un kultūras infrastruktūras attīstību, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, deputāti atklāti balsojot par- 10 (Jekaterina Ivanova, Inta Brence, Indra Šarkovska, 

Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Rūdolfs Beitāns, Vasīlijs Arbidāns, 

Inna Ruba, Alla Stiuka), pret –nav, atturas- 1 (Artūrs Ornicāns),  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt pašvaldības piedalīšanos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-

2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projektu 

„Deju grīdas un mobilās skatuves (modulāra skatuves podestūra) iegāde Viļānu novada 

kultūras pasākumu organizēšanai”. 

2. Apstiprināt projekta budžetu 7600.97 EUR EUR (septiņi tūkstoši seši simti eiro un 97 

centi) ar PVN, nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām 

izmaksām 700.00 EUR (septiņi simti eiro un 00 centi) un neattiecināmās izmaksas 600.97 

EUR (seši simti eiro un 97 centi). 

3. Garantēt projektam nepieciešamā finansējuma apjomu no Viļānu pašvaldības budžeta. 

4. Iesniegt projekta pieteikumu biedrības izsludinātā atklātā konkursa 7.kārtai Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar 
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sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas” rīcībā 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība”. 

5. Atbildīgā par lēmuma izpildi Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta 

Piziča. 

2§ 

Par projekta „Piedzīvojumu velotrases ierīkošana aktīvā laukuma atpūtai “ALA” 

teritorijā” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu._____________________________ 

I.Piziča A.Ornicāns J.Šlivka J.Ivanova 

Pamatojoties uz biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludināto atklātā konkursa 

7.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 

„Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 

„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas 

vadītājas Ivetas Pizičas ziņojumu un ņemot vērā projekta „Piedzīvojumu velotrases 

ierīkošana aktīvā laukuma atpūtai “ALA” teritorijā” izvirzīto mērķi „Projekta ietvaros Viļānu 

novada pašvaldība ierīkos līdz 100m garu piedzīvojumu velotrasi lietotājiem visām vecuma 

grupām. Velotrases dažāda izmēra un sarežģītības pakāpes konstrukcijas ir dabai un videi 

draudzīgas un lieliski integrēsies ainavā, kur pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā 

tiek veikti ieguldījumi aktīvā laukuma atpūtai “ALA” labiekārtošanā un attīstīšanā.  Velotrase 

tiks ierīkota teritorijā starp pilsētas stadionu un brīvdabas atpūtas vietu pie Lakstīgalu salas 

un kļūs par papildinošu elementu teritorijas kompleksajā risinājumā: LAD atbalstītajā 

LEADER projekta ietvaros pašvaldība 2018. gada vasarā ekspluatācijā nodeva bērnu rotaļu 

laukums, Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā top ielu vingrošanas laukums 

fiziskajām aktivitātēm jauniešiem - Parkour. Perspektīvā šajā teritorijā ir ieplānots izbūvēt 

veloparku un attīstītajā infrastruktūrā integrēt distanču slēpošanas trasi. Projekts paredz 

gājēju celiņa seguma nomaiņu un apgaismojuma uzstādīšanu aktīvajā atpūtas laukumā 

“ALA””, 

saskaņā ar Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināto vidējā 

termiņa prioritāti - VP4: Pakalpojumi iedzīvotāju dzīves kvalitātei rīcības virzienā RV 4.3.: 

Piedāvāt daudzveidīgas interešu izglītības, brīvā laika un sporta aktivitāšu iespējas, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu un 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu , deputāti atklāti balsojot par- 11 (Jekaterina Ivanova, Inta Brence, 

Indra Šarkovska, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Rūdolfs 

Beitāns,Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret –nav, atturas- nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt pašvaldības piedalīšanos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-

2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projektu 

„Piedzīvojumu velotrases ierīkošana aktīvā laukuma atpūtai “ALA” teritorijā”; 

2. Apstiprināt projekta budžetu 55161.01 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši viens simts 

sešdesmit eiro un 01 cents) ar PVN, nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no 

attiecināmajām izmaksām 3500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi) un 

neattiecināmās izmaksas 20161.01 EUR (divdesmit tūkstoši viens simts sešdesmit viens eiro 

un 01 cents); 

3. Garantēt projektam nepieciešamā finansējuma apjomu no pašvaldības budžeta līdzekļiem; 
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4. Iesniegt projekta pieteikumu biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā 

atklātā konkursa 7.kārtā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.1. “Saglabāts un 

popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra”. 

5. Atbildīgā par lēmuma izpildi Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta 

Piziča. 

3§ 

Par projekta „Babiņa prata, mazbērni mācās” modernizācija” apstiprināšanu.________ 

I.Piziča M.Skangale J.Ivanova 

Izskatot Viļānu novadpētniecības muzeja 2019.gada 29.aprīļa iesniegumu par 

līdzfinansējumu projekta „Babiņa prata, mazbērni mācās” pieteikumu, projekta tāmi un 

ņemot vērā, ka projekts ir guvis Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „„Latvijas 

skolas somas” satura radīšanas muzejos” projektu konkursā finansiālo atbalstu, 25.04.2019. 

lēmums Nr.2019-1-STP-M16010-P; 

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības attīstības programmu 2015.-2022.gadam IP4. Izglītība, 

VP 4. Pakalpojumi iedzīvotāju dzīves kvalitātei, RV 4.5. Nodrošināt kultūras groza 

pieejamību un kultūras infrastruktūras attīstību, U 4.5.7. Viļānu novada muzeju attīstība un 

modernizācija;  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 5. punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, deputāti atklāti balsojot par- 11 (Jekaterina Ivanova, Inta Brence, 

Indra Šarkovska, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Rūdolfs 

Beitāns,Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret –nav, atturas- nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt projektu „Babiņa prata, mazbērni mācās”; 

2. Apstiprināt projekta budžetu EUR 1 107.00 (viens tūkstotis viens simts septiņi eiro, nulle 

centi), tai skaitā VKKF finansējums EUR 1 000.00 (viens tūkstotis eiro, nulle centi) un 

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 107.00 (viens simts septiņi eiro, nulle 

centi);  

3. Uzdot Viļānu novada pašvaldības administrācijas Ekonomikas un grāmatvedības nodaļai 

sagatavot nepieciešamos grozījumus Viļānu novada pašvaldības budžetā. 

 

4§ 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta 

biedrība” projektam „Bārnu veidota kina Boņuka breivdīnys”._____________________ 

I.Brence J.Šlivka J.Ivanova 

Izskatot Biedrības „Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība” (turpmāk Biedrība) 

2019.gada 30.aprīļa iesniegumu par lūgumu akceptēt Biedrības dalību AS „Latvijas Valsts 

meži” atbalstītās Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Atbalsts kultūras 

programmām reģionos” Latgales kultūras programmas projektu konkursā 2019.gadā ar 

projektu „Bārnu veidota kina Boņuka breivdīnys” un lūgumu piešķirt no projekta kopējā 

budžeta EUR 1580.34 (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit eiro trīsdesmit četri centi), tai 

skaitā Vkkf finansējums EUR 1400,00 (viens tūkstotis četri simti eiro, nulle centi), projekta 

īstenošanai pašvaldības līdzfinansējumu EUR 140,00 (viens simts četrdesmit eiro nulle centi) 

auduma tērpu šūšanai iegādei un suvenīru konkursa dalībniekiem un uzvarētājiem iegādei.  
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Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības attīstības programmu 2015.-2022.gadam IP4. Izglītība, 

VP 4. Pakalpojumi iedzīvotāju dzīves kvalitātei, RV 4.5. Nodrošināt kultūras groza 

pieejamību un kultūras infrastruktūras attīstību, U 4.5.1. Daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras 

pasākumu organizēšana; 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 5. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 27.punktu, Viļānu novada pašvaldības noteikumu Nr.1/2014 „Kārtība, kādā 

Viļānu novada pašvaldības dome piešķir finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām no 

pašvaldības budžeta” 4.4. un 19.punktu, deputāti atklāti balsojot par- 10 (Jekaterina Ivanova, 

Indra Šarkovska, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Rūdolfs 

Beitāns,Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret –nav, atturas- 1(Inta 

Brence-sakarā ar interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā) ,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt biedrības „Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība” iniciatīvu iesniegt 

projekta „Bārnu veidota kina Boņuka breivdīnys” pieteikumu AS „Latvijas Valsts meži” 

atbalstītās Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Atbalsts kultūras programmām 

reģionos” Latgales kultūras programmas projektu konkursā; 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt līdzfinansējumu EUR 140,00 (viens simts 

četrdesmit eiro, nulle centi) apmērā no kopējā projekta budžeta EUR 1580.34 (viens tūkstotis 

pieci simti astoņdesmit eiro 34 centi), tai skaitā Vkkf finansējums EUR 1400,00 (viens 

tūkstotis četri simti eiro, 00 centi), slēdzot sadarbības līgumu ar Biedrību „Viļānu Mūzikas un 

mākslas skolas atbalsta biedrība” par finansējuma piešķiršanu; 

3. Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem sadaļā „Pārējā citur nekvalificētā kultūra”;  

4. Pēc projekta realizēšanas Biedrībai „Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība” 

iesniegt atskaiti Viļānu novada pašvaldībai. 

5. Lēmuma izpildi nodot Ekonomikas un grāmatvedības nodaļai. 

 

5§ 

Par grozījumiem 2018.gada 27.decembra lēmumā “Par zemes nomas līguma 

noslēgšanu”._______________________________________________________________ 

I.Piziča J.Šlivka  J.Ivanova  

Viļānu novada pašvaldības dome 2018.gada 27.decembrī pieņēma lēmumu (protokola Nr.16) 

“Par zemes nomas līguma noslēgšanu”. Ar doto lēmumu tika nolemts noslēgt zemes nomas 

līgumu ar Vladimiru Čulkovu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040404 daļu 

5000 m
2
 platībā iznomāšanu, zem Viļānu novada pašvaldībai piederošās ēkas ar kadastra 

apzīmējumu 78170040404008 (Mehanizatoru iela 24 A, Viļāni,), uz pieciem gadiem.  

Ņemot vērā 2019.gada 24.aprīļa domes sēdē pieņemto lēmumu par “Par grozījumiem Viļānu 

novada pašvaldības domes 2018.gada 29.marta lēmumā Nr.4 41 § „Par Latgales plānošanas 

reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2018.-2020.g. saskaņošanu un dalību plāna īstenošanā” 

ar kuru tika nolemts mainīt Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. 

specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē 

un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma 

"Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" projekta 

“Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu novada 

pašvaldībā ” īstenošanas adresi no Celtnieku iela 7, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650 un Brīvības 
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iela 25, Viļāni, Viļānu nov., LV 4650 uz adresi Mehanizatoru iela 24 A, Viļāni, Viļānu 

novads, LV 4650, lai nodrošinātu Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 

2018.-2020.g. iekļauto Viļānu novada pašvaldības infrastruktūras objektu izveidi grupu 

dzīvokļa, dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma centra 

nodrošināšanai, un saskaņā ar 2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 871 

„Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt 

pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti 

neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras 

attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu 

atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 41.punktu un pamatojoties uz likuma “par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, deputāti atklāti balsojot par- 10 (Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence, Indra Šarkovska, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, 

Rūdolfs Beitāns,Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Alla Stiuka), pret –nav, atturas- 1(Artūrs 

Ornicāns),  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Veikt grozījumus Viļānu novada pašvaldības domes 2018.gada 27.decembra lēmumā “Par 

zemes nomas līguma noslēgšanu” un izteikt lēmuma lemjošās daļas 1.punktu šāda redakcijā:  

“1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar V.Č. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78170040404 daļu 5000 m2 platībā iznomāšanu, zem Viļānu novada pašvaldībai  

piederošās ēkas ar kadastra apzīmējumu 78170040404008, no 23.08.2018. (brīža, kad 

Viļānu novada pašvaldība ir reģistrējusi savas īpašuma tiesības uz ēku zemesgrāmatā). 

Nomas līguma termiņu noteikt līdz 2030.gada 31.decembrim.” 

6§ 

Par projekta „Sociālo pakalpojumu attīstība Viļānu novadā, ierīkojot dušas telpu un 

veļas mazgāšanas telpu Dekšāres pagasta pārvaldes telpās” pieteikuma apstiprināšanu 

un iesniegšanu._____________________________________________________________ 

I.Piziča J.Šlivka A.Pudulis J.Ivanova  

Ņemot vērā biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludināto atklātā konkursa 

7.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 

„Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 

„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas 

vadītājas Ivetas Pizičas ziņojumu, projekta „Sociālo pakalpojumu attīstība Viļānu novadā, 

ierīkojot dušas telpu un veļas mazgāšanas telpu Dekšāres pagasta pārvaldes telpās” izvirzīto 

mērķi „Sociālo pakalpojumu attīstība Viļānu novadā, izveidojot "Veļas mazgāšanas/dušas" 

pakalpojumu pašvaldības īpašumā esošajās telpās, Dekšāres pagasta pārvaldes ēkā, ar 

atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu, iegādājoties nepieciešamo tehniku un mēbeles, 

izmantojot ELFLA finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu, sniedzot iespēju sociāli 

mazaizsargātām iedzīvotāju grupām uzlabot un pilnveidot sadzīves  un higiēnas apstākļus” un  

Saskaņā ar Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināto vidējā 

termiņa prioritāti - VP4: Pakalpojumi iedzīvotāju dzīves kvalitātei rīcības virzienā RV 4.4. 

Izveidot sociāli atbildīgu un drošu vidi, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, deputāti atklāti balsojot 

par- 8 (Jekaterina Ivanova, Inta Brence, Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Rūdolfs 
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Beitāns,Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Alla Stiuka), pret –nav, atturas-3 (Jevdokija Šlivka, 

Artūrs Ornicāns, Arnolds Pudulis),  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt pašvaldības piedalīšanos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-

2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projektu 

„Sociālo pakalpojumu attīstība Viļānu novadā, ierīkojot dušas telpu un veļas mazgāšanas 

telpu Dekšāres pagasta pārvaldes telpās”; 

2. Apstiprināt projekta budžetu 20000.00 EUR EUR (divdesmit tūkstoši eiro un nulle centi) 

ar PVN, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām 

2000.00 EUR (divi tūkstoši eiro un nulle centi); 

3. Garantēt projektam nepieciešamā finansējuma apjomu no Viļānu pašvaldības budžeta; 

4. Iesniegt projekta pieteikumu biedrības izsludinātā atklātā konkursa 7.kārtai Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas” rīcībā 2.3. „Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība”. 

5. Atbildīgā par lēmuma izpildi Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta 

Piziča. 

 

7§ 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta 

biedrība” projektam „Vizuālā materiāla atspoguļošanas stacijas izveide Viļānu 

Mūzikas un mākslas skolas zālē”.______________________________________________ 

I.Brence J.Ivanova 

No biedrības „Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība” (turpmāk Biedrība) 

2019.gada 10.maijā saņemts iesniegumu ar lūgumu akceptēt Biedrības dalību biedrības 

„Rēzeknes rajona kopienu partnerība” konkursa 7. projekta iesniegumu pieņemšanas kārtas 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības 

īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.2. „Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projektu “Vizuālā materiāla atspoguļošanas stacijas 

izveide Viļānu Mūzikas un mākslas skolas zālē” ar projekta mērķi izveidot vizuālā materiāla 

atspoguļošanas staciju Viļānu MMS zālē, lai kultūrizglītotu Viļānu Mūzikas un mākslas 

skolas izglītojamos, viņu vecākus, Viļānu novada iedzīvotājus un dažādotu brīvā laika 

pavadīšanas iespējas Viļānos un lūgumu piešķirt no projekta kopējā budžeta 6999,85 EUR 

(seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 85 centi) pašvaldības līdzfinansējumu 

10 % apmērā  699,99 EUR (seši simti deviņdesmit deviņi eiro un 99 centi), ka arī lūgts 

projekta “Vizuālā materiāla atspoguļošanas stacijas izveide Viļānu Mūzikas un mākslas 

skolas zālē” īstenošanai, nodot biedrībai patapinājumā Viļānu Mūzikas un mākslas skolas, 

būves kadastra apzīmējums 78170030521001,  Zāli (136.6 m2) un 13. klasi (21.4 m2)  uz 10 

gadiem. 

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības attīstības programmu 2015.-2022.gadam IP4. Izglītība, 

VP 4. Pakalpojumi iedzīvotāju dzīves kvalitātei, RV 4.5. Nodrošināt kultūras groza 

pieejamību un kultūras infrastruktūras attīstību, U 4.5.1. Daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras 

pasākumu organizēšana, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 

4. un 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Viļānu novada pašvaldības noteikumu 

Nr.1/2014 „Kārtība, kādā Viļānu novada pašvaldības dome piešķir finansiālu atbalstu 
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sabiedriskajām organizācijām no pašvaldības budžeta” 4.4. un 19.punktu, deputāti atklāti 

balsojot par- 10 (Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, 

Daiga Ceipiniece, Rūdolfs Beitāns,Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Alla Stiuka, Artūrs 

Ornicāns), pret –nav, atturas- 1(Inta Brence- sakarā ar interešu konfliktu valsts amatpersonu 

darbībā),  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt biedrības „Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība” iniciatīvu iesniegt 

projekta „Vizuālā materiāla atspoguļošanas stacijas izveide Viļānu Mūzikas un mākslas 

skolas zālē” pieteikumu biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” konkursa 7. projekta 

iesniegumu pieņemšanas kārtas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” aktivitātē: 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu konkursā; 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt līdzfinansējumu 699,99 EUR (seši simti 

deviņdesmit deviņi eiro un deviņdesmit deviņi centi) apmērā no kopējā projekta budžeta 

6999,85 EUR (seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un astoņdesmit pieci centi), 

slēdzot sadarbības līgumu ar Biedrību „Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība” 

par finansējuma piešķiršanu; 

3. Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem sadaļā „Pārējā citur nekvalificētā kultūra”;  

4. Pēc projekta realizēšanas Biedrībai „Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība” 

iesniegt atskaiti Viļānu novada pašvaldībai. 

5. Projekta “Vizuālā materiāla atspoguļošanas stacijas izveide Viļānu Mūzikas un mākslas 

skolas zālē” īstenošanai, nodot biedrībai patapinājumā Viļānu Mūzikas un mākslas skolas, 

būves kadastra apzīmējums 78170030521001, telpas -  zāle (136.6 m
2
) un 13. klase (21.4 

m
2
), slēdzot patapinājuma līgumu  uz 10 gadiem. 

6. Lēmuma 2.punkta izpildi nodot Ekonomikas un grāmatvedības nodaļai. Lēmuma 5.punkta 

izpildi nodot juristei.  

8§ 

Par nekustāmā īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā.________________________ 

I.Piziča  A.Ornicāns J.Šlivka J.Ivanova 

 2019.gada 18.aprīlī no Izglītības un zinātnes ministrijas, turpmāk saukta ministrija, 

saņemta vēstule Nr.4-7e/1179 „Par valsts nekustamajiem īpašumiem Viļānos”. Vēstulē 

norādīts, ka ministrijas valdījumā atrodas šādi valsts nekustāmie īpašumi Viļānos, Viļānu 

novadā: 

1) nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7817 504 0405) – četras būves – 

katlu māja (būves kadastra apzīmējums 7817 004 0404 0412), garāža (būves kadastra 

apzīmējums 7817 004 0404 013), mācību darbnīca (būves kadastra apzīmējums 7817 004 

0404 014) un šķūnis (būves kadastra apzīmējums 7817 004 0404 015) – Mehanizatoru ielā 

23/1; 

2) nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7817 003 0272) – zemes vienība 

0,2540 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7817 003 0272) un divas būves – 

mācību korpuss (būves kadastra apzīmējums 7817 003 0272 001) un darbnīca (būves 

kadastra apzīmējums 7817 003 0272 002) – Kultūras laukumā 1. 
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Valsts nekustamie īpašumi šobrīd atrodas Rēzeknes tehnikuma lietojumā, bet izglītības 

funkciju nodrošināšanai valsts nekustamie īpašumi vairs nav nepieciešami un ministrija plāno 

tos nodot atsavināšanai. 

Ņemot vērā, ka valsts nekustamie īpašumi atrodas Viļānu novada administratīvajā teritorijā, 

ministrija lūdz Viļānu novada pašvaldību izvērtēt iespēju pārņemt valsts nekustamos 

īpašumus likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmajā daļā pašvaldībām noteikto autonomo 

funkciju nodrošināšanai. 

Norādītos valsts nekustamos īpašumus pašvaldība varētu izmantot sekojoši: 

 1) nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7817 504 0405) – četras būves – 

katlu māja (būves kadastra apzīmējums 7817 004 0404 0412), garāža (būves kadastra 

apzīmējums 7817 004 0404 013), mācību darbnīca (būves kadastra apzīmējums 7817 004 

0404 014) un šķūnis (būves kadastra apzīmējums 7817 004 0404 015) – Mehanizatoru ielā 

23/1, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā (organizēt iedzīvotājiem 

komunālos pakalpojumus), 2.punktā (gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību), 7.punktā  (nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību 

(sociālo aprūpi)) un 10.punktā (sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā 

teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu) noteiktās funkcijas nodrošināšanai. 

2) nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7817 003 0272) – zemes vienība 

0,2540 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7817 003 0272) un divas būves – 

mācību korpuss (būves kadastra apzīmējums 7817 003 0272 001) un darbnīca (būves 

kadastra apzīmējums 7817 003 0272 002) – Kultūras laukumā 1, likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 4.punktā (gādāt par iedzīvotāju izglītību), 5.punktā  (rūpēties par 

kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību) un 

10.punktā (sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par 

bezdarba samazināšanu) noteiktās funkcijas nodrošināšanai.  

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

daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7. un 10.punktu, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmās daļas, deputāti atklāti balsojot par- 10 

(Jekaterina Ivanova, Inta Brence, Indra Šarkovska, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Daiga 

Ceipiniece, Rūdolfs Beitāns,Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Alla Stiuka), pret –nav, atturas- 

1(Artūrs Ornicāns),  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Pārņemt pašvaldības īpašumā, bez atlīdzības, nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma 

kadastra Nr.7817 504 0405) – četras būves – katlu māja (būves kadastra apzīmējums 7817 

004 0404 0412), garāža (būves kadastra apzīmējums 7817 004 0404 013), mācību darbnīca 

(būves kadastra apzīmējums 7817 004 0404 014), šķūnis (būves kadastra apzīmējums 7817 

004 0404 015) – Mehanizatoru ielā 23/1, Viļānos, un nekustamo īpašumu (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.7817 003 0272) – zemes vienība 0,2540 ha platībā (zemes vienības 

kadastra apzīmējums 7817 003 0272) un divas būves – mācību korpuss (būves kadastra 

apzīmējums 7817 003 0272 001) un darbnīca (būves kadastra apzīmējums 7817 003 0272 

002) – Kultūras laukumā 1, Viļānos, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmajā daļā  

noteikto funkciju nodrošināšanai. 

2. Lēmumu nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai.  
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9§ 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Viļānu Sv.Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes 

projektam “Viļānu Sv.Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas vides pieejamības 

nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem“_____________________________ 

I.Piziča J.Šlivka J.Ivanova 

Pašvaldībā saņemts Viļānu Sv.Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes 2019.gada 13.maija 

iesniegums Par projekta “Viļānu Sv.Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas vides 

pieejamības nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem“ atbalstu un līdzfinansējuma 

piešķiršanu ar projekta mērķi Viļānu Sv.Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas lieveņa 

pārbūve nolūkā nodrošināt vides pieejamību un drošu piekļuvi visām sabiedrības grupām 

piešķirot no projekta kopējām attiecināmām izmaksām 20000 EUR (divdesmit tūkstoši eiro, 

00 centi) pašvaldības līdzfinansējumu 10 % apmērā 2000.00 EUR (divi tūkstoši eiro, 00 

centi).  

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības attīstības programmu 2015.-2022.gadam VP4: 

Pakalpojumi iedzīvotāju dzīves kvalitātei rīcības virzienā RV 4.4. Izveidot sociāli atbildīgu 

un drošu vidi un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 5. 

punktu, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Viļānu novada pašvaldības noteikumu Nr.1/2014 

„Kārtība, kādā Viļānu novada pašvaldības dome piešķir finansiālu atbalstu sabiedriskajām 

organizācijām no pašvaldības budžeta” 4.4. un 19.punktu deputāti atklāti balsojot par- 11 

(Jekaterina Ivanova, Inta Brence, Indra Šarkovska, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Daiga 

Ceipiniece, Rūdolfs Beitāns,Vasīlijs Arbidāns,Atrūrs Ornicāns,  Inna Ruba, Alla Stiuka), pret 

–nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt Viļānu Sv.Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes iniciatīvu iesniegt projekta 

“Viļānu Sv.Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas vides pieejamības nodrošināšana 

personām ar kustību traucējumiem“ pieteikumu biedrības „Rēzeknes rajona kopienu 

partnerība” izsludinātajā atklātajā konkursā 7.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”; 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt līdzfinansējumu 2000.00 EUR (divi tūkstoši 

eiro, nulle centi), kas ir 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām 20000,00 EUR 

(divdesmit tūkstoši eiro, nulle centi), slēdzot sadarbības līgumu ar Viļānu Sv.Erceņģeļa 

Miķeļa Romas katoļu draudzi par finansējuma piešķiršanu; 

3. Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem sadaļā „Pārējā citur nekvalificētā kultūra”;  

4. Pēc projekta realizēšanas Viļānu Sv.Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzei iesniegt 

atskaiti Viļānu novada pašvaldībai. 

5. Lēmuma izpildi nodot Ekonomikas un grāmatvedības nodaļai. 

 

10§ 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Bokonu Bryuklenes” projektam „Ansambļa 

"Bokonu bryuklenes" materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”._____________________ 

I.Piziča J.Ivanova 

Pašvaldībā saņemts biedrības „Bokonu Bryuklenes” (turpmāk Biedrība) 2019.gada 13.maija 

iesniegumu par lūgumu akceptēt Biedrības dalību biedrības „Rēzeknes rajona kopienu 

partnerība” konkursa 7. projekta iesniegumu pieņemšanas kārtas Latvijas Lauku attīstības 



11 

 

programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas” ar projektu “Ansambļa "Bokonu bryuklenes" materiāltehniskās bāzes 

pilnveidošana” ar projekta mērķi atbalstīt amatierkolektīva ansambļa „Bokonu Bryuklenes” 

darbību iegādāties tērpus, skaņas un video aprīkojumu un lūgumu piešķirt no projekta kopējā 

budžeta 1564.51 EUR (viens tūkstotis pieci simti  sešdesmit četri eiro un 51 cents) 

pašvaldības līdzfinansējumu 10 % apmērā 156.45 EUR (viens simts piecdesmit seši eiro un 

45 centi). 

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības attīstības programmu 2015.-2022.gadam IP4. Izglītība, 

VP 4. Pakalpojumi iedzīvotāju dzīves kvalitātei, RV 4.5. Nodrošināt kultūras groza 

pieejamību un kultūras infrastruktūras attīstību, U 4.5.1. Daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras 

pasākumu organizēšana un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 

4. un 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Viļānu novada pašvaldības noteikumu 

Nr.1/2014 „Kārtība, kādā Viļānu novada pašvaldības dome piešķir finansiālu atbalstu 

sabiedriskajām organizācijām no pašvaldības budžeta” 4.4. un 19.punktu, deputāti atklāti 

balsojot par- 11 (Jekaterina Ivanova, Inta Brence, Indra Šarkovska, Arnolds Pudulis, 

Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Rūdolfs Beitāns,Artūrs Ornicāns, Vasīlijs Arbidāns, Inna 

Ruba, Alla Stiuka), pret –nav, atturas- nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt biedrības „Bokonu Bryuklenes” iniciatīvu iesniegt projekta „Ansambļa "Bokonu 

bryuklenes" materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” pieteikumu biedrības „Rēzeknes rajona 

kopienu partnerība” konkursa 7. projekta iesniegumu pieņemšanas kārtas Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.2. „Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” projektu konkursā; 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt līdzfinansējumu 156.45 EUR (viens simts 

piecdesmit seši eiro un četrdesmit pieci centi) apmērā no kopējā projekta budžeta 1564.51 

EUR (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit četri eiro un piecdesmit viens cents), slēdzot 

sadarbības līgumu ar Biedrību „Bokonu Bryuklenes” par finansējuma piešķiršanu; 

3. Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem sadaļā „Pārējā citur nekvalificētā kultūra”;  

4. Pēc projekta realizēšanas Biedrībai „Bokonu Bryuklenes” iesniegt atskaiti Viļānu novada 

pašvaldībai. 

5. Lēmuma izpildi nodot Ekonomikas un grāmatvedības nodaļai. 

11§ 

Par dalību Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvā nodarbinātības 

pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst 

izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.__________________ 

I.Piziča J.Ivanova 

1) Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), saskaņā ar 25.01.2011. MK noteikumiem Nr.75 

„Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas 

pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”, 

īsteno aktīvās nodarbinātības pasākumu „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā 
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personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. 

Pasākums tiek organizēts no 01.06.2019. līdz 31.08.2019. 

2) NVA pasākuma ietvaros apņemas nodrošināt finanšu atbalstu Darba devējam skolēnu 

nodarbināšanai: 

• dotāciju pasākumos iesaistīto skolēnu ikmēneša darba algai 50% apmērā no valstī 

noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra par pilnu darba laiku; 

• dotāciju ikmēneša darba algai darba vadītājam, kas strādā ar skolēniem, ievērojot, ka 

viens darba vadītājs darbu vada ne vairāk kā 10 skolēniem. Par 10 skolēnu darba vadīšanu 

dotāciju piešķir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, attiecīgi par viena 

skolēna darba vadīšanu – vienu desmito daļu no minētās darba algas dotācijas; 

• nelaimes gadījumu apdrošināšanas izmaksām; 

• izdevumu segšanai par veselības pārbaužu veikšanu katram skolēnam (ja tās 

paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm). 

3) Viļānu novada pašvaldībai kā darba devējam jānodrošina līdzfinansējums skolēnu 

nodarbināšanai: 

• līdzfinansējums pasākumos iesaistīto skolēnu ikmēneša darba algai ne mazāk kā 50% 

apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra par pilnu darba laiku; 

• ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par skolēna 

un skolēna darba vadītāja darba algu. 

• Viļānu novada pašvaldībai skolēna nodarbinātības darba laikā jānodrošina skolēnam/-

iem kvalificētu darba vadītāju/-us. 

4) Ņemot vērā, ka skolēnu skaits vairākas reizes pārsniedz skolēnu vasaras brīvlaika darba 

vietu skaitu, pašvaldības uzdevums ir izveidot atlases kārtību, kas būtu vienlīdzīga un 

nediskriminētu skolēnus ne pēc dzimuma, ne pēc vecuma, ne pēc ģimenes ienākumu 

stāvokļa. 

5) Atlases kārtība varētu notikt pēc skolēnu gada vidējās atzīmes, neņemot vērā 9. un 

12.klašu noslēguma eksāmenus, jo apgūt zināšanas un saņemt teicamas sekmes ir iespēja 

visiem bērniem, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, ģimenes ienākumu stāvokļa. Kā arī 

priekšroku dot tiem skolēniem, kas dzīvo un mācās Viļānu novadā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktu un ņemot 

vērā Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā aktīvā nodarbinātības pasākuma 

„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, 

speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” mērķi: veicināt pasākumā iesaistīto skolēnu 

vecumā no 15 gadiem līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās 

vai profesionālās izglītības iestādēs, nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās 

darbavietās, nodrošinot iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi, 

deputāti atklāti balsojot par- 11 (Jekaterina Ivanova, Inta Brence, Indra Šarkovska, Arnolds 

Pudulis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Rūdolfs Beitāns,Artūrs Ornicāns, Vasīlijs 

Arbidāns, Inna Ruba, Alla Stiuka), pret –nav, atturas- nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvā nodarbinātības pasākumā 

„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, 

speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”; 

2. Pasākuma ietvaros laika periodā no 01.06.2019 līdz 31.08.2019 izveidot 30 darbavietas, 

nosakot 0,5 likmi vienai darbavietai. 
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3. Atlases kārtību pasākumos noteikt pēc skolēnu gada vidējās atzīmes, neņemot vērā 9. un 

12.klašu noslēguma eksāmenus, jo apgūt zināšanas un saņemt teicamas sekmes ir iespēja 

visiem bērniem, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, ģimenes ienākumu stāvokļa. Kā arī 

priekšroku dot tiem skolēniem, kas dzīvo un mācās Viļānu novadā 

4. Pasākuma īstenošanas kopējās izmaksas noteikt EUR 10224.00, tai skaitā pašvaldības 

līdzfinansējums pasākuma īstenošanai EUR 6119.00 (seši tūkstoši viens simts deviņpadsmit 

eiro, 00 centi); 

5.Pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma īstenošanai paredzēt no līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem.  

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

 

Sēdi slēdza plkst.16.00 

Parakstīja 2019.gada  14.maijā. 

 


