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Ārkārtas sēde 

  

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.3                       2020.gada  20.februārī 

 

Darba kārtībā. 

 

1. Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.19-01-AL15-A019.2201-000013 

„Piedzīvojumu velotrases ierīkošana aktīvā laukuma atpūta „ALA” teritorijā” 

īstenošanai.  

Sēde sākas plkst. 16.30. 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova.  

Ieradušies deputāti: Jekaterina Ivanova, Inta Brence, Inga Zunda, Guna Popova, 

Māris Klaučs, Vasīlijs Arbidāns,  Felicija Leščinska , Arnolds Pudulis, Jevdokija 

Šlivka, Daiga Ceipiniece, Inna Ruba, Alla Stiuka, Rūdolfs Beitāns  . 

Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki : juriste Marija Šļomina,  

izpilddirektors Andris Stafeckis, attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas 

vadītāja Iveta Piziča, Sokolku un Dekšāres pagastu vadītāja Zoja Žugunova. 

 

Nav ieradušies deputāti  Indra Šarkovska un Artūrs Ornicāns -nezināmu iemeslu dēļ. 

Deputāti atklāti balsojot par- 13 (Jekaterina Ivanova, Inta Brence, Inga Zunda, Guna 

Popova, Māris Klaučs, Vasīlijs Arbidāns,  Felicija Leščinska , Arnolds Pudulis, 

Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Inna Ruba, Alla Stiuka, Rūdolfs Beitāns ), pret –

nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Apstiprināt  darba  kārtību  . 

 

1§ 

Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.19-01-AL15-A019.2201-000013 

„Piedzīvojumu velotrases ierīkošana aktīvā laukuma atpūta „ALA” teritorijā” 

īstenošanai.___________________________________________________________  

I. Piziča J.Ivanova  

Viļānu novada pašvaldības dome 2019.gada 13.maijā pieņēma lēmumu (protokola 

Nr.6 2§) par projekta “Piedzīvojumu velotrases ierīkošana aktīvā laukuma atpūtai 

“ALA” teritorijā” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu. 

2019.gada 24.jūlijā saņemts Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās 

lauksaimniecības pārvaldes Nr. 01.6-11/19/349-e lēmums par projekta Nr.19-01-

AL15-A019.2201-000013 “Piedzīvojumu velotrases ierīkošana aktīvā laukuma 

atpūtai “ALA” teritorijā” (turpmāk – Projekts) apstiprināšanu, kas tika iesniegts 
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Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk – Pasākums) ietvaros.  

Projekta kopējās izmaksas ir 55161.01 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši viens simts 

sešdesmit viens eiro un 01 cents), no kurām attiecināmās izmaksas ir 35000 EUR 

(trīsdesmit pieci tūkstoši eiro). Projekta īstenošanas gadījumā būs iespēja saņemt 

publisko finansējumu 31500 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti eiro) apmērā. 

Saņemts avanss 6300 EUR (seši tūkstoši trīs simti eiro) apmērā.  

Lai īstenotu Projektā apstiprinātās aktivitātes nepieciešams ņemt aizņēmumu Projekta 

attiecināmo izmaksu segšanai. 

 

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības Attīstības programmas 2015.-2022. g. 

ilgtermiņa mērķi - sekmēt straujāku Viļānu novada ekonomisko attīstību, izmantojot 

Viļānu novada potenciālu (lauksaimniecības zemes, derīgie izrakteņi, kultūras 

vērtības un cilvēku resursi, uzņēmumi, dabas daudzveidība), veidojot pievilcīgu 

dzīves vidi un investīciju vidi un saglabājot dabas un kultūras vērtības nākamām 

paaudzēm un ņemot vērā stratēģisko ietvaru prioritātē VP1. Uzņēmējdarbības un 

dzīves vides infrastruktūras attīstība un VP4. Pakalpojumi iedzīvotāju dzīves 

kvalitātei noteiktajiem rīcības virzieniem: RV4.3. Piedāvāt daudzveidīgas interešu 

izglītības, brīvā laika un sporta aktivitāšu iespējas un RV1.4. Veidot zaļu un videi 

draudzīgu dzīves vidi īstenot definētos uzdevumus U1.4.1. Novada zaļo un zilo zonu 

izveide un labiekārtošana, U4.3.4. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras 

izveidošana un modernizācija, īstenojot investīciju projektu „Atpūtas parka ierīkošana 

bērniem un jauniešiem novada teritorijā” un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 6.punktu, likuma “Par valsts budžetu 

2020.gadam” 13.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 

590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” un ņemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu  , deputāti atklāti balsojot par- 13 (Jekaterina Ivanova, 

Inta Brence, Inga Zunda, Guna Popova, Māris Klaučs, Vasīlijs Arbidāns,  Felicija 

Leščinska , Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Inna Ruba, Alla 

Stiuka, Rūdolfs Beitāns ), pret –nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ņemt aizņēmumu ES fonda līdzfinansētā projekta Nr.19-01-AL15-A019.2201-

000013 “Piedzīvojumu velotrases ierīkošana aktīvā laukuma atpūtai “ALA” teritorijā” 

īstenošanai 28000 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši eiro) apmērā Valsts kasē ar Valsts 

kases noteikto procentu likmi.  

2. Noteikt šādus aizņēmumu ņemšanas noteikumus: atmaksas termiņš 5 (pieci) gadi, 

sākot pamatsummas atmaksu ar 2021.gada 01.janvāri.  

3. Noteikt, ka kredīta atmaksa tiek garantēta no Viļānu novada pašvaldības 

pamatbudžeta līdzekļiem; 4. Lūgt atļauju Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu 

kontroles un pārraudzības padomei aizņēmuma saņemšanai.  

5. Uzdot Viļānu novada pašvaldības administrācijas Ekonomikas un grāmatvedības 

nodaļai sadarbībā ar Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļu sagatavot un 

iesniegt nepieciešamos dokumentus Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un 

garantiju kontroles un pārraudzības padomei akcepta saņemšanai;  

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Viļānu novada pašvaldības izpilddirektoram. 



3 
 

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

Sēdi slēdza plkst.17.00. 

Parakstīja  2020.gada  20.februārī. 

 

 

 

 


