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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.4                            2016.gada  14.aprīlī 

 

ĀRKĀRTAS SĒDE 

Sēde sākas plkst.16.30 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja  Jekaterina Ivanova. 

Ieradušies deputāti : Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, 

Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Felicija Leščinska, Inna Ruba, 

Vasīlijs Arbidāns, Juris Galerijs Vidiņš. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Inga Strūberga, sabiedrisko 

attiecību speciāliste Margarita Isajeva, galvenā grāmatvede Irēna Stafecka, Sokolku 

pagasta pārvaldes vadītāja Zoja Žugunova, Dekšāres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis 

Benislavskis ,juriste Marija Šļomina, nekustamā īpašuma speciāliste Irina Klimanova, 

zemes ierīcības inženiere Lidija Kuzņecova, attīstības, plānošanas un informācijas 

nodaļas vadītāja Iveta Piziča, sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša. 

Nav ieradušies deputāti : Andris Kozulis- nezināmu iemeslu dēļ,deputāti :Ilze 

Grolmusa, Ilze Valeniece ,Alla Stiuka un Leopolds Naglis – slimības dēļ. 

Protokolē: 

sekretāre Anna  Strode. 

Deputāti  atklāti balso par darba kārtību par- 10(Jekaterina Ivanova,  Jevdokija Šlivka, 

Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš,  Inta Brence, Inna Ruba ,Inga Zunda, Felicija 

Leščinska, Daiga Ceipiniece, Vasīlijs Arbidāns), pret- nav, atturas-nav. 

   Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Apstiprināt  darba kārtību  . 

Darba kārtībā  

1. Par Sadarbības līguma slēgšanu ar Latgales plānošanas reģionu un 

Labklājības  ministriju . 

1§ 

Par Sadarbības līguma slēgšanu ar Latgales plānošanas reģionu un Labklājības 

ministriju . 

A.Pudulis J.Šlivka J.G.Vidiņš J.Ivanova 

 2015.gada 25.septembrī starp Viļānu novada pašvaldību un Latgales 

plānošanas reģionu tika noslēgts Nodomu protokols par sadarbību projekta īstenošanā 
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9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros. Nodomu protokolā tika noteikts, 

ka Projekta īstenotājs un Sadarbības partneris (pašvaldība) sadarbosies darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiska atbalsta mērķa 9.2.2. „Palielināt 

kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 

ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un 

bērniem” 9.2.2.1.pasākumu „Deinstitucionalizācija” projekta īstenošanā Latgales 

plānošanas reģionā.  

 No Latgales plānošanas reģiona tika saņemts sadarbības līguma projekts par 

ES struktūrfondu projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales 

reģionā”, vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005, īstenošanu. Ar norādīto sadarbības līgumu 

puses apņemas sadarboties projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana 

Latgales reģionā”, vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005, īstenošanā un realizēšanā.  

 Kā arī, balstoties uz pašvaldības iepriekš izteikto gatavību iesaistīties 

plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas projektos, kā arī deleģēt savus 

darbiniekus līdzdalībai arī Labklājības ministrijas īstenotajā projektā 

“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (turpmāk SD 

projekts), Viļānu novada pašvaldība un tās sociālais dienests ir iekļauts potenciālo 

sadarbības partneru sarakstā. Lai formāli kļūtu par SD projekta sadarbības partneri un 

sāktu iesaisti 

plānotajās aktivitātēs, pašvaldībai ar Labklājības ministriju ir jānoslēdz sadarbības 

līgums.  

 Ņemot vērā iepriekš noteikto un pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības 

saistošo noteikumu Nr.55 „Viļānu novada pašvaldības nolikums” 44., 45.punktu un 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, deputāti  atklāti balso par 

- 10(Jekaterina Ivanova,  Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš,  

Inta Brence, Inna Ruba ,Inga Zunda, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Īstenot sadarbību ar Latgales plānošanas reģionu, noslēdzot sadarbības līgumu par ES 

struktūrfondu projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales 

reģionā”, vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005, īstenošanu. 

2. Īstenot sadarbību ar Labklājības ministriju, noslēdzot sadarbības līgumu par Projekta 

“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanu. 

 

Sēdi slēdza plkst.17.00 

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

 

Parakstīja 2016.gada  18.aprīlī. 

 

 


