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LATVIJAS REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 
 

SĒDES  PROTOKOLS 

ĀRKĀRTAS  SĒDE 

 

Viļānu novadā                               Nr.11               2013.gada  07.oktobrī 
 

 

Darba kārtībā. 

 

1.Par biedrības „Odziņa” projekta „Brīvdabas estrādes remontdarbi un 

   teritorijas labiekārtošana Strupļu ciemā” līdzfinansējumu un nomas līguma 

   noslēgšanu. 

2.Par biedrības „Atbalsts” projekta „Kvalitatīva un saturīga brīvā laika 

   pavadīšana biedrības „Atbalsts” Jauno ģimeņu skolā” līdzfinansējumu . 

3.Par projekta „Mēs esam un būsim, mēs radām un skanam” pieteikuma 

   apstiprināšanu un iesniegšanu. 
Sēdi vada 

domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.17.00. 

Sakarā ar to, ka ir pēdējās dienas projektu iesniegšanai, bet Viļānu novada pašvaldības 

projektam, kas paredz kultūras pasākumu uzlabošanu –vajadzīgi precizējumi un 

divām biedrībām ir nepieciešams finanšu līdzekļu precizējums -uz elektronisko pastu 

katram deputātam tiek izsūtīts lēmuma projekts ar lūgumu iepazīties un atbildēt. 

Četri deputāti atradās Viļānu novada domes telpās un tika iepazīstināti ar 

izskatāmajiem jautājumiem un saņemtas viņu atbildes – J.Ivanova ,A.Pudulis, 

A.Stiuka un V.Arbidāns. 

Telefoniski tika sazvanīti deputāti un lūgti uz e-pastu atsūtīt atbildi. Deputāti, kuri bija 

izlasījuši lēmuma projektu uzreiz deva atbildi, bet pārējie solījās  atsūtīt vēstuli. 

Telefoniski deva atbildes -I.Brence, D.Ceipiniece, J.Šlivka, I.Grolmusa un I.Zundas. 

Vēstules tika saņemtas no F.Leščinskas, I.Zundas, I.Grolmusas un I.Valenieces. 

Daži deputāti nebija sazvanāmi. 

1§ 

 

Par biedrības „Odziņa” projekta „Brīvdabas estrādes remontdarbi un teritorijas 

labiekārtošana Strupļu ciemā” līdzfinansējumu un nomas līguma 

noslēgšanu.___________________________________________________________ 
J.Ivanova 

Izskatot biedrības „Odziņa” iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projekta „Brīvdabas 

estrādes remontdarbi un teritorijas labiekārtošana Strupļu ciemā” realizāciju, tiek 

konstatēts, ka 

1.projekta ietvaros plānots estrādes grīdas remonts ,sienu krāsošana, betona laukuma 

remonts ,soliņu uzstādīšana ,bruģa celiņu ierīkošana; 

2.lai projektu īstenotu jāiznomā zemes gabals ar kadastra Nr. 7890 003 0158-  400 m 
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platībā uz 10 gadiem; 

3.projekta kopējās izmaksas LVL 7684,86 t.sk. ELFLA  finansējums LVL 6916.37 un 

pašvaldības līdzfinansējums 10% tas ir LVL 768.49. 
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Klātienē,telefoniski un ar  e-pasta vēstulēm  uzrunājot deputātus par-11 (Jekaterina 

Ivanova, Jevdokija Šlivka, Alla Stiuka,Vasīlijs Arbidāns ,Arnolds Pudulis ,Daiga 

Ceipiniece, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Inta Brence,Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav, atturas –nav, deputāti J.G.Vidiņš, A.Kozulis, L.Naglis un 

Ā.Moisejeva nebija sazvanāmi un atbildes netika saņemtas. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Atbalstīt biedrības „Odziņa” projekta „Brīvdabas estrādes remontdarbi un teritorijas 

  labiekārtošana Strupļu ciemā” realizāciju ar kopējo projekta budžetu 7684.86 Ls 

  (septiņi tūkstoši  seši simti astoņdesmit četri lati 86 santīmi); 

2.Projekta realizācijai piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no 

   attiecināmajām izmaksām 768.49 Ls (septiņi simti sešdesmit astoņi lati 49 santīmi); 

3.Noslēgt nomas līgumu uz zemes gabala ar kadastra Nr. 7890 003 0158  400m
2 

uz 10 

   gadiem; 

4. Pēc projekta realizēšanas biedrībai „Odziņa” novada domei sniegt atskaiti. 

 

2§ 

 

Par biedrības „Atbalsts” projekta „Kvalitatīva un saturīga brīvā laika 

pavadīšana biedrības „Atbalsts” Jauno ģimeņu skolā” līdzfinansējumu ._______ 
J.Ivanova 

Izskatot biedrības „Atbalsts” iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projekta „Kvalitatīva un 

saturīga brīvā laika pavadīšana biedrības „Atbalsts” Jauno ģimeņu skolā”  realizāciju, 

tiek konstatēts, ka 

1.projekta ietvaros paredzēts 12 aktivitātes gada garumā pieredzes gūšanai un jaunu 

zināšanu apgūšanai jaunajiem vecākiem un dažādām praktiskām aktivitātēm vecākiem 

kopā ar bērniem; 

2.projekta kopējās izmaksas LVL 2912.40  un pašvaldības līdzfinansējums 10% tas ir 

LVL 292.00. 

Klātienē,telefoniski un ar  e-pasta vēstulēm  uzrunājot deputātus par-11 (Jekaterina 

Ivanova, Jevdokija Šlivka, Alla Stiuka,Vasīlijs Arbidāns ,Arnolds Pudulis ,Daiga 

Ceipiniece, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Inta Brence,Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav, atturas –nav, deputāti J.G.Vidiņš, A.Kozulis, L.Naglis un 

Ā.Moisejeva nebija sazvanāmi un atbildes netika saņemtas. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Atbalstīt biedrības „Atbalsts” projekta „Kvalitatīva un saturīga brīvā laika 

   pavadīšana biedrības „Atbalsts” Jauno ģimeņu skolā”  realizāciju ar kopējo projekta 

   budžetu 2912.40 Ls (divi tūkstoši deviņi simti divpadsmit lati 40 santīmi); 

2.Projekta realizācijai piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no 

   attiecināmajām izmaksām LVL 292.00 (divi simti deviņdesmit divi  lati 00 santīmi); 

3. Pēc projekta realizēšanas biedrībai „Atbalsts” novada domei sniegt atskaiti. 

 

 

3§ 

 

Par projekta „Mēs esam un būsim ,mēs radām un skanam” pieteikuma 

apstiprināšanu un iesniegšanu._________________________________________ 
J.Ivanova 

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2013.gada 12.septembra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.9, jautājums 16§ ) un 2013.gada 02.oktobra sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 10,jautājums 5§) , 
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Klātienē,telefoniski un ar  e-pasta vēstulēm  uzrunājot deputātus par-11 (Jekaterina 

Ivanova, Jevdokija Šlivka, Alla Stiuka,Vasīlijs Arbidāns ,Arnolds Pudulis ,Daiga 

Ceipiniece, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Inta Brence,Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav, atturas –nav, deputāti J.G.Vidiņš, A.Kozulis, L.Naglis un 

Ā.Moisejeva nebija sazvanāmi un atbildes netika saņemtas. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt projekta pieteikumu „Mēs esam un būsim ,mēs radām un skanam”; 

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. 

 

Sēdi slēdza plkst.18.00 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

Parakstīja 2013.gada 08.oktobrī 

 

 


