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Ārkārtas sēde 

  

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.1                       2020.gada  09.janvārī 

 

Darba kārtībā 

 

1. Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu. 

2. Par Viļānu novada  pašvaldības sociālā dienesta vadītājas apstiprināšanu. 

3. Par dalību projektā. 

4. Par dalību projektā. 

5. Par dalību specifiska atbalsta mērķa 9.3.1.1.pasākuma projektā “Sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu novada pašvaldībā”. 

6. Par ēkas Mehanizatoru ielā 24A, Viļānos, pārbūvi. 

 

Sēde sākas plkst. 14.00. 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova.  

Ieradušies deputāti: Jekaterina Ivanova, Inta Brence, Indra Šarkovska, 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. 

 

Nav ieradušies deputāti  Inga Zunda, Guna Popova- komandējumā, deputāti Māris 

Klaučs, Vasīlijs Arbidāns – darba apstākļu dēļ un Artūrs Ornicāns -nezināmu apstākļu 

dēļ. 

Uzaicinātie- Viļānu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Genovefa 

Greivule un Viļānu novada pašvaldības sociālā darbiniece Ineta Kalniņa. 

Deputāti atklāti balsojot par- 10 (Jekaterina Ivanova, Inta Brence, Indra Šarkovska, 

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 parakstu vākšanas vietas noteikšanu._______________________________________  

G. Greivule J.Šlivka J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu 

iniciatīvu” 7.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 25.punktu, 

izpildot Centrālās vēlēšanu komisijas 2019.gada 27.decembra rīkojumu Nr.173 “Par parakstu 
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vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”, lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas 

nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un 

novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu, 

deputāti atklāti balsojot par- 10 (Jekaterina Ivanova, Inta Brence, Indra Šarkovska, Felicija 

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

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

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1.Parakstu vākšanas vietu Viļānu novadā noteikt – Viļānu novada pašvaldība, Kultūras 

laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650.  

 

2§ 

Par Viļānu novada  pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas apstiprināšanu.__________ 

A.Stafeckis I.Kalniņa J.Šlivka J.Ivanova 

Sakarā ar to, ka 2020.gada 09.janvārī ar Viļānu novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāju  

Daila Strupišu  tiks izbeigtas darba tiesiskās attiecības  un pamatojotiers uz likuma ”Par 

pašvaldībām”21.panta 1.daļas 9.punktu , deputāti atklāti balsojot par- 8 (Jekaterina Ivanova, 

Inta Brence, Felicija Leščinska , Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Inna Ruba, Alla Stiuka, 

Rūdolfs Beitāns ), pret –nav, atturas- 2(Indra Šarkovska, Arnolds Pudulis), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Apstiprināt  par Viļānu novada  pašvaldības sociālā dienesta vadītāju -  ilggadējo sociālā 

dienesta darbinieci Inetu Kalniņu no 2020.gada 10.janvāra. 

 

3§ 

Par dalību projektā._________________________________________________________ 

I.Piziča J.Ivanova 

Izskatot biedrības Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme” 29.10.2019 vēstuli „Par 

projekta “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai” 

īstenošanu un līdzfinansējuma nepieciešamību”, konstatēts: 

Lauku atbalsta dienests (LAD) apstiprinājis Latgales reģiona tūrisma asociācijas ”Ezerzeme” 

projektu “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai” ar 

kopējo finansējumu EUR 144 812, no tiem 80% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam finansējums un 20% –

līdzfinansējums. 

Projekta gaitā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 2.decembrim tiks īstenotas mārketinga 

aktivitātes, kuru rezultātā labuma guvēji būs visas Latgales reģiona pašvaldības. 

Projekta īstenošanai ir nepieciešams Latgales novadu pašvaldību priekšfinansējums 80% 

apmērā un līdzfinansējums 20% apmērā. 2020.gadā projekta kopējā summa – EUR 97 955, 

80% no kuras tiks atgriezti, t.i. EUR 78 364; 2021.gadā – EUR 46 857 apmērā, 80% tiks 

atgriezti, t.i. EUR 37 485,60. 

Biedrība Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme” lūdz atbalstīt Latgales tūrisma 

nozares attīstību un rast iespēju paredzēt Viļānu novada pašvaldības budžetā: 2020.gadam 
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summu 1396,00 EUR apmērā, no kuras 80% ir priekšfinansējuma summa 1116,8 EUR un 

tiks atgriezta gada laikā, līdzfinansējuma summa sastādīs 279,2 EUR (20%) un 2021.gadam 

lūdz paredzēt summu 755,04 EUR apmērā, no kuras 80% ir priekšfinansējuma summa 604,03 

EUR un tiks atgriezta gada laikā, līdzfinansējuma summa sastādīs 151,01 EUR apmērā. 

Projekta mērķis ir veicināt tūrisma nozares izaugsmi Latgalē, īstenojot līdz šim apjomīgāko 

tūrisma mārketinga kampaņu, padarot Latgali par iecienītu tūrisma galamērķi, projekta gaitā 

attīstot reģiona tūrisma un viesmīlības nozari, kā arī veicinot sadarbību starp Latgales reģiona 

tūrisma uzņēmējiem. 

Ņemot vērā norādīto un  saskaņā ar Viļānu novada attīstības programmas 2015. – 

2022.gadam Rīcības un Investīciju plānā noteikto IP 1. Zaļā ražošana, VP 1. 

Uzņēmējdarbības un dzīves vides infrastruktūras attīstība, RV 1.1. Ieviest cilvēkam un videi 

draudzīgas, energoefektīvas tehnoloģijas, U 1.1.4. Viļānu novada uzņēmēju izglītošanas un 

uzņēmumu konkurētspējas veicināšanas pasākumi; IP 3. Tūrisms, VP 3. Tūrisms un 

kultūrvēsture, RV 3.2. Veicināt tūrisma attīstību sakrālajā un kultūras jomā, U.3.2.2.Tūrisma 

informācijas apkopošana un informēšana Viļānu novadā, un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.pantu, deputāti atklāti 

balsojot par- 2 (Indra Šarkovska, Rūdolfs Beitāns) , pret-6 (Jekaterina Ivanova, Felicija 

Leščinska , Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Inna Ruba, Alla Stiuka), pret –nav, atturas- 

2( Arnolds Pudulis, Inta Brence), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Lēmums netika pieņemts. 

4§ 

Par dalību projektā._________________________________________________________ 

I.Piziča J.Ivanova 

Izskatot biedrības Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” 26.11.2019. vēstuli Nr.017 un 

03.01.2020 vēstuli „Par dalību projektā “Vietējās pārtikas ražošanas un piegādes atbalsta 

sistēmas attīstība Utenas - Latgales pārrobežu reģionā”/ “LOCAL FOODS”, konstatēts: 

Projekta mērķis: Mudināt attīstīt vietējo pārtikas ražotāju atbalsta sistēmu, kas ietver īsas 

pārtikas piegādes ķēdes četrus soļus: ražošana, popularizēšana, piegāde un pārdošana, 

tādējādi veidojot jaunas iespējas vietējai ekonomikai, nodrošināt vietējo produktu izstrādi un 

pārdošanu tieši no ražotājiem patērētājiem. Projekta realizācija paredzēta līdz 2020.gada 

augustam.  

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas 220 540,00 EUR, t sk. ERAF finansējums 85% 187 

459,00 EUR. Projekta īstenošanai ir nepieciešams pašvaldību priekšfinansējums 85% apmērā, 

ar kopējo summu – EUR 91 271.10. Priekšfinansējumu summas pēc projekta ieviešanas tiks 

atmaksātas pašvaldībām 100% apmērā. 

Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” lūdz atbalstīt projektu un rast iespēju paredzēt Viļānu 

novada pašvaldības budžetā 2020.gadam summu 9127,11 EUR apmērā šim mērķim, un kura 

pēc projekta ieviešanas tiks atmaksāta pašvaldībai 100% apmērā. 
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Galvenie pašvaldību ieguvumi būs uzņēmējdarbības sekmēšana, iesaistot piena, gaļas un zāļu 

audzētājus un pārstrādātājus, tiem piedaloties apmācībās, konkursos, meistarklasēs, kā arī 

mārketinga pasākumi, 2 pārtikas kiosku iegāde uzņēmēju produkcijas tirgošanai, 

individualizētu mārketinga materiālu sagatavošanas iekārtas iegāde, kas tiks nodotas 

pašvaldību, lauku konsultāciju centru vai citu uzņēmējdarbības veicināšanas organizāciju 

vajadzībām (uz līgumu pamatiem par bezatlīdzības izmantošanu).  

Ņemot vērā norādīto un saskaņā ar Viļānu novada attīstības programmas 2015. – 2022.gadam 

Rīcības un Investīciju plānā noteikto IP 1. Zaļā ražošana, VP 1. Uzņēmējdarbības un dzīves 

vides infrastruktūras attīstība, RV 1.1. Ieviest cilvēkam un videi draudzīgas, energoefektīvas 

tehnoloģijas, U 1.1.4. Viļānu novada uzņēmēju izglītošanas un uzņēmumu konkurētspējas 

veicināšanas pasākumi un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

6.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par 

budžetu un finanšu vadību” 41.pantu, deputāti atklāti balsojot par- 1(Indra Šarkovska) , pret-6 

(Jekaterina Ivanova, Inta Brence, Indra Šarkovska, Felicija Leščinska , Arnolds Pudulis, 

Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Inna Ruba, Alla Stiuka, Rūdolfs Beitāns, atturas- 3 

(Arnolds Pudulis ,Alla Stiuka, Inta Brence), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Lēmums netika pieņemts. 

5§ 

Par dalību specifiska atbalsta mērķa 9.3.1.1.pasākuma projektā “Sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu novada pašvaldībā”. 

I.Piziča J.Ivanova 

Izskatot specifiska atbalsta mērķa 9.3.1.1.pasākuma projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu novada pašvaldībā” iesniegumu, un 

ņemot vērā Viļānu novada pašvaldības domes 2018.gada 29.martā pieņemto lēmumu Nr.4 

41§ „Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2018.-2020.g. 

saskaņošanu un dalību plāna īstenošanā”, Viļānu novada pašvaldības domes 2019.gada 

24.aprīlī pieņemto lēmumu Nr.5 32§ „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” un 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 05.12.2019 lēmumu Nr.39-2-60/9379 „Par projekta 

iesnieguma Nr.9.3.1.1/18/I/030 atkārtotu apstiprināšanu ar nosacījumu (otrās atlases kārtas 

ietvaros)”, un saskaņā ar finansēšanas plānu:  

Finansējuma avots 
        Kopā 

2019 2020 2021 2022 Summa % 

ERAF 0.00 138 969.63 93 939.76 18 795.16 251 704.55 85.00 

Valsts budžeta dotācija 

pašvaldībām 
0.00 7 357.21 4 973.28 995.04 13 325.53 4.50 

Pašvaldības finansējums 0.00 17 166.84 11 604.33 2 321.76 31 092.92 10.50 

Cits publiskais finansējums  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Publiskās attiecināmās 

izmaksas 
0.00 163 493.68 110 517.37 22 111.95 296 123.00 100.00 
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Kopējās attiecināmās izmaksas 0.00 163493.68 110517.37 22111.95 296 123.00 100.00 

Publiskās neattiecināmās 

izmaksas 
0.00 384150.85 257422.79 51047.36 692 621.00   

Kopējās neattiecināmās izmaksas 0.00 384150.85 257422.79 51047.36 692 621.00   

Kopējās izmaksas   547644.53 367940.16 73159.31 988 744.00   

un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās daļas 

7.punktu un Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr. 313 “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" 

otrās projektu iesniegumu atlases nolikums” nosacījumiem ,deputāti atklāti balsojot par- 10 

(Jekaterina Ivanova, Inta Brence, Indra Šarkovska, Felicija Leščinska , Arnolds Pudulis, 

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

atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Piedalīties specifiska atbalsta mērķa 9.3.1.1.pasākuma projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu novada pašvaldībā” īstenošanā; 

2. Garantēt projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu EUR 988 744.00 (deviņi simti 

astoņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit četri eiro, 00 centi), t.sk. Publiskās 

attiecināmās izmaksas EUR 296 123.00 (divi simti deviņdesmit seši tūkstoši viens simts 

divdesmit trīs eiro, 00 centi), no kurām 85% ERAF finansējums, 4.5 % Valsts budžeta 

dotācija pašvaldībām un 10,50 % pašvaldības finansējums, kā arī publiskās neattiecināmās 

izmaksas EUR 692 621.00 (seši simti deviņdesmit divi tūkstoši seši simti divdesmit viens 

eiro, 00 centi) ar pašvaldības budžetu. 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā ņemt vidēja termiņa aizņēmumu ES fonda līdzfinansētā 

projekta Nr. Nr.9.3.1.1/18/I/030 „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras 

izveide un attīstība Viļānu novada pašvaldībā” īstenošanai Publisko attiecināmo izmaksu 

EUR 296 123.00 (divi simti deviņdesmit seši tūkstoši viens simts divdesmit trīs eiro, 00 

centi), no kurām 85% ERAF finansējums, 4.5 % Valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 

10,50 % pašvaldības finansējums apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi.  

4. No pašvaldības budžeta finansēt visas projekta izmaksas, kas pārsniedz publiskā finansējuma 

daļu - publiskās neattiecināmās izmaksas EUR 692 621.00 (seši simti deviņdesmit divi 

tūkstoši seši simti divdesmit viens eiro, 00 centi). 

6§ 

Par ēkas Mehanizatoru ielā 24A, Viļānos, pārbūvi. 

I.Piziča J.Ivanova 

Ņemot vērā Viļānu novada pašvaldības domes 2018.gada 29.martā pieņemto lēmumu Nr.4 

41§ „Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2018.-2020.g. 

saskaņošanu un dalību plāna īstenošanā”, Viļānu novada pašvaldības domes 2019.gada 

24.aprīlī pieņemto lēmumu Nr.5 32§ „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” un 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 05.12.2019 lēmumu Nr.39-2-60/9379 „Par projekta 
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iesnieguma Nr.9.3.1.1/18/I/030 atkārtotu apstiprināšanu ar nosacījumu (otrās atlases kārtas 

ietvaros)”, un  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās 

daļas 7.punktu un Ministru kabineta 2016. gada 20. decembrī noteikumiem 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”, “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" 

otrās projektu iesniegumu atlases nolikums”, Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija 

noteikumiem Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, un  

saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības projekta iesniegumā Nr.9.3.1.1/18/I/030 “Sabiedrībā 

balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu novada pašvaldībā” 

plānotajām rīcībām, deputāti atklāti balsojot par- 10 (Jekaterina Ivanova, Inta Brence, Indra 

Šarkovska, Felicija Leščinska , Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Inna 

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

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Īstenot ēkas „Dienesta viesnīca” Mehanizatoru ielā 24A, Viļānos, pārbūvi, mainot ēkas 

lietošanas veidu uz „Dzīvojamā māja” un šajā ēkā veidojot sociālos dzīvokļus un grupu 

dzīvokļus, kā arī ēkā izvietojot citus plānotos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus – 

dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, SAM 9.3.1.1 pasākuma 

projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu 

novada pašvaldībā” ietvaros.  
 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

 

Sēdi slēdza plkst.15.00. 

Parakstīja  2020.gada  09.janvārī. 
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