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VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Viļānu novadā

Nr.14

2012.gada 15.novembrī

Darba kārtībā
1.Informācija par Viļānu Austrumlatgales profesionāli tehnisko vidusskolu.
2.Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
3.Par Jaungada dāvanu iegādi novada bērniem.
4.Par sadarbību ar Latgales reģionālo televīziju.
5.Par naudas līdzekļu piešķiršanu Ražas svētku pasākumam.
6. Par nekustamā īpašuma pārņemšanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā.
7.Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai.
8.Par nomas attiecību izbeigšanu.
9.Par zemes iznomāšanu.
10.Par finansiālu atbalstu braucienam uz pasaules čempionātu svarbumbu
celšanā veterāniem.
11.Par grozījumiem pamatbudžetā un specbudžetā.
12.Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība”.
13.Par pamatlīdzekļu nodošanu SIA „Viļānu namsaimnieks” īpašumā,palielinot
pamatkapitālu.
14.Par Viļānu vidusskolas padomi.
15.Par dzīvojamās platības piešķiršanu sociālajā dzīvoklī.
16.Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
17.Par īres līguma pagarināšanu.
18.Par īres līguma grozījumiem .
19.Par lēmuma Nr. 12§20 „Par mērķdotāciju sadali” grozījumiem .
20.Par atzinības raksta pasniegšanu iedzīvotāju iniciatīvu grupu vadītājiem.
21.Par goda raksta pasniegšanu Latvija Republikas konsulāta vadītājai
Vitebskā- Dagnijai Lācei-Atei.
Papildus darba kārtībā.
22.Par autobusa izsoli.
23.Par zemes iznomāšanu.
24.Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
25.Par samaksas samazināšanu V. R. par īpašumā piešķirto zemi.
26 Par lēmuma Nr. 11§17 no 20.09.2012.”Par naudas līdzekļu piešķiršanu
Mūzikas un mākslas skolai”precizēšanu.
27.Par atkritumu uzkrājuma normas noteikšanu Viļānu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
28.R. I. pilnvarotās personas iesnieguma izskatīšanu.
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29.Informācija.
Sēdi vada
domes priekšsēdētājs Arnolds Pudulis
Piedalās
deputāti : Arnolds Pudulis, Jānis Stafeckis,Vasīlijs Arbidāns, Artūrs
Ornicāns,Ivans Popovs, Alla Stiuka,Aivars Strods, Jekaterina Ivanova,Konrāds
Kalniņš, Juris Tučs.
Nav ieradusies deputāte Inta Brence –bērnu kopšanas atvaļinājumā,deputāti
Jevdokija Šlivka un Irina Šekšujeva –nezināmu iemeslu dēļ, deputāti Felicija
Leščinska un Juris Glerijs Vidiņš- komandējumā.

Pašvaldības administrācijas darbinieki- sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša,
jurists Guntars Arbidāns, izpilddirektore Inga Strūberga, nekustamā īpašuma
speciāliste Irina Klimanova, grāmatvede Veneranda Arbidāne, sabiedrisko
attiecību speciāliste Linda Grandāne,galvenā grāmatvede Irēna Stafecka ,
attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča, Sokolku
pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova , Dekšāru pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Benislavskis.
Pieaicinātie: Austrumlatgales profesionāli tehniskās vidusskolas direktore Benita
Virbule.
Protokolē:
sekretāre Anna Strode.
Sēdi sāk plkst.15.00
1§
Informācija par Austrumlatgales profesionāli tehnisko vidusskolu -Viļānu .
B.Virbule A.Strods J.Stafeckis J.Tučs A.Ornicāns I.Strūberga A.Pudulis
Austrumlatgales profesionāli tehniskās skolas direktore B.Virbule prezentē šīs skolas
filiāļu darbību un vizuāli parāda to atrašanās vietas un izskatu ,tiek pastāstīts par
katru filiāli atsevišķi,taču deputātus interesē vairāk Viļānu filiāle un tās
perspektīvas.Pēdējā gadā tika ieguldīti diezgan lieli līdzekļi skolas jumtu remontā
Viļānos Ls 50000,-,taču tā kā ēkas atrodas uz privāto personu zemes nekādu projektu
līdzekļi nedrīkst tikt ieguldīti.Šajā gadā skolā ir iestājušies 182 audzēkľi, kas ir par 30
audzēkľiem mazāk, kā pagājušajā gadā.
Plāns ir ar 2015.gadu likvidēt Viļānu profesionāli tehnisko skolu un bāzi pārcelt
sadalot uz Lūznavu un Rēzekni.Līdz gada beigām deputātiem jālemj un jāziľo
Izglītības un zinātnes ministrijai par lēmumu -vai mēs varam un gribam saglabāt šo
mācību iestādi.
Informāciju par Austrumlatgales profesionāli tehnisko vidusskolu Viļānu filiāli ,
pieľemt zināšanai.
Atklāti balso par darba kārtību:
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par- 10 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova, Artūrs
Ornicāns, Ivans Popovs,Aivars Strods ,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs, Jānis Stafeckis),
pret-nav,atturas- nav.
un papildus darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem:
par- 10(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Alla Stiuka, Jānis Stafeckis, Jekaterina
Ivanova,Ivans Popovs,Aivars Strods ,Juris Tučs,Konrāds Kalniľš,Artūrs Ornicāns),
pret-nav ,atturas- nav.
Viļānu novada dome nolemj iekļaut darba kārtībā sejošus jautājumus:Par autobusa
izsoli.Par zemes iznomāšanu.Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam
īpašumam.Par samaksas samazināšanu V. R. par īpašumā piešķirto zemi. Par lēmuma
Nr. 11§17 no 20.09.2012.”Par naudas līdzekļu piešķiršanu Mūzikas un mākslas
skolai”precizēšanu. Par atkritumu uzkrājuma normas noteikšanu Viļānu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2013.gada 01.janvāra. R. I.pilnvarotās
personas iesnieguma izskatīšanu.
Deputāti un izpilddirektore ievēro ,ka deputāts A.Ornicāns filmē ar savu personīgo
kameru sēdes gaitu un izsaka protestu, lai kamera tiktu izslēgta -citādi deputāti atstās
zāli. Deputāts A.Ornicāns neľem vērā pārējo deputātu iebildumus un turpina filmēt
norādot ,ka zālē tiek filmētas sēdes .Deputāti iebilst,ka zālē filmēšana notiek ievērojot
personas datu aizsardzības likumu ar deputātu lēmumu un Valsts datu aizsardzības
sertifikātu.
Sēdes vadītājs mēģina sēdi turpināt un lūdz izslēgt kameru, bet deputāti pieceļas un
atstāj zāli.Sēdes vadītājs izsludina 10 minūtes pārtraukumu.
Pārtraukuma laikā deputāti pulcējas uzgaidāmajā telpā izsakot priekšlikumu pārcelt
sēdi uz citu dienu vai vēlāku laiku ,bet sēdes vadītājs izsauc pašvaldības policijas
inspektoru ,kurš mēģina aprunāties ar A.Ornicānu un sazinās ar Valsts
policiju.Deputāts J.Tučs un K.Kalniľš atstāj novada domes telpas.Lai ekonomētu
laiku- deputāti ierosina sēdi turpināt priekšsēdētāja kabinetā un deputāts A.Strods
ierosina nobalsot par to, lai kamera tiktu izslēgta,jo atbilstoši Fizisko personu datu
aizsardzības likuma 7.pantam –fotografēt un filmēt citas personas ir atļauts tikai ar šo
personu atļauju.
Atklāti balsojot par-7 (Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods) ,pret-nav,atturas-nav-Artūrs
Ornicāns balsošanā nepiedalās.
Lēmums pieľemts- izslēgt kameru, lai varētu turpināt novada domes sēdi. Tā kā
priekšsēdētāja kabinetā ierodas arī deputāts A.Ornicāns ar ieslēgtu kameru ,deputāti
pieceļas un atstāj arī kabinetu ar nolūku sēdi pārcelt uz citu dienu.
Pēc priekšsēdētāja lūguma sēdi tomēr turpināt zālē- deputāti ieľem savas vietas un arī
A.Ornicāns ieľem savu vietu ar jau izslēgtu kameru.
Sēde atsāk savu darbu.
2§
Par pamatlīdzekļu norakstīšanu._________________________________________
I.Strūberga A.Pudulis
Izskatot pamatlīdzekļu norakstīšanas komisijas iesniegumu un norakstīšanas aktus,kā
arī ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
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Atklāti balsojot:par- 8(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Norakstīt sekojošus Viļānu novada pašvaldības pamatlīdzekļus :
1.Mūzikas centrs Philips- sākotnējā vērtība Ls 101.68 , nolietojums Ls 101.68iegādes gads 2001.-Viļānu vidusskola.
2.Veļas mazgājamā mašīna-sākotnējā vertība Ls 325.-,nolietojums Ls 325.-,iegādes
gads 2007.-Viļānu pirmsskolas izglītības iestāde.
3.Printeris SCX-4300-sākotnējā vērtība Ls 92.-,nolietojums Ls 92.-iegādes gads
2009.- novada administrācija.
4.Printeris AFICIO FX16 –sākotnējā vērtība 262.67,nolietojums Ls 262.67,iegādes
gads 2004.-Sokolku pagasta pārvalde.
5.Portatīvais dators NBAS77206-sākotnējā vērtība Ls 975,-,nolietojums Ls 975,iegādes gads 2008.-dzimtsarakstu nodaļa.
6.Monitors View Sonic-sākotnējā vērtība Ls 129.78,nolietojums Ls 129.78,iegādes
gads 2006.-novada administrācija.
7.Monitors 22 LCD-sākotnējā vērtība Ls 159.-,nolietojums Ls 159.-,iegādes gads
2008.-Viļānu pirmsskolas izglītības iestāde.
3§
Par Jaungada dāvanu iegādi novada bērniem.____________________________
I.Strūberga A.Pudulis
Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 8(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Piešķirt naudas līdzekļus Jaungada dāvanu iegādei Viļānu vidusskolas un Dekšāru
pamatskolas skolēniem no 1-12 klasei ieskaitot , katram skolēnam Ls 3,00 (trīs lati
00 santīmi) vērtībā.
2.Piešķirt naudas līdzekļus Jaungada dāvanu iegādei Viļānu pilsētas , Radopoles
pirmsskolas un Dekšāru izglītības iestāţu audzēkľiem , katram audzēknim Ls 3,00
(trīs lati 00 santīmi) vērtībā.
3.Piešķirt naudas līdzekļus Jaungada dāvanu iegādei bērniem bāreľiem –Tiskādu
bērnu namā 2 bērniem un Kalkūnu bērnu namā 1 bērnam , katram Ls 3,00 (trīs lati
00 santīmi) vērtībā.
4.Piešķirt naudas līdzekļus Viļānu novadā deklarētajiem un pastāvīgi dzīvojošiem
pirmsskolas vecuma bērniem ,katram Ls 3.00 (trīs lati 00 santīmi) vērtībā.
5.Piešķirt naudas līdzekļus sešiem bērniem audţuģimenēs , katram Ls 3,00 (trīs lati 00
santīmi) vērtībā.
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4§
Par sadarbību ar Latgales reģionālo televīziju._____________________________
I.Strūberga A.Ornicāns A.Pudulis
Izskatot Latgales reģionālās televīzijas sadarbības piedāvājumu Viļānu novada domei
2013.gadam un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu ,pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Atklāti balsojot:par- 8(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Pieľemt Latgales reģionālās televīzijas sadarbības piedāvājumu 2013.gadam ar
finansējumu Ls 139,- (viens simts trīsdesmit deviľi lati ar PVN 21%) mēnesī, izpildīt
sekojošus darba uzdevumus:
 veikt stāstu un raidījumu filmēšanu un demonstrēšanu darba dienās, ievērojot
nozīmīgumu ar atkārtojumiem latviešu un krievu valodā;
 izvietot pašvaldības un tās iestāţu nekomerciāla satura informāciju TV ēterā.
5§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu Ražas svētku pasākumam._______________
M.Cakula A.Pudulis
Katru gadu Viļānu kultūras namā uz ikgadējiem svētkiem pulcējas Viļānu novada
lauku ļaudis.Šis pasākums paredzēts 2012.gada 23.novembrī, kur organizatoriskie
izdevumi sastādīs Ls 30,- un muzikālais noformējums Ls 200.-.Ľemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu ,
Atklāti balsojot:par- 8(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt naudas līdzekļus Ls 230,- (divi simti trīsdesmit lati 00 santīmi) Raţas
svētku pasākuma organizēšanai no budţeta līdzekļiem,pārējā citur neklasificētā
kultūra .
6§
Par nekustamā īpašuma pārņemšanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā.
I.Klimanova A.Pudulis
Izskatot ZM iesniegumu ar piedāvājumu pārľemt Viļānu novada pašvaldības īpašumā
nekustamo īpašumu „Meţniecība”, Viļānu pag., Viļānu nov., kas sastāv no vienas
zemes vienības (kadastra apzīmējums 78980060001) 1,49ha platībā, dzīvojamās
mājas (kadastra apzīmējums 78980070001006) un trīs palīgēkām (kadastra
apzīmējumi 78980060001004, 78980070001005, 7898070001007) un pamatojoties uz
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daļu,
Atklāti balsojot:par- 8(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Lūgt Ministru kabinetu nodot Viļānu novada pašvaldības īpašumā bez
atlīdzības valsts nekustamo īpašumu „Meţniecība”, Viļānu pag., Viļānu nov.,
kadastra Nr.78980070001, kas sastāv no zemes vienības, dzīvojamās mājas un
trīs palīgēkām.
2. Apmaksāt visus izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma „Meţniecība ”,
Viļānu pag., Viļānu nov. pārľemšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Viļānu
novada pašvaldības vārda.
3. Nekustamais īpašums nepieciešams novada pašvaldībai likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta 9.punktā noteikto funkciju nodrošināšanai - sniegt
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
7§
Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai.
I.Klimanova A.Pudulis
1. Izskatot VZD saľemtos sarakstus ar zemes vienībām, kas ir ieskaitītas rezerves zemes
fondā un pamatojoties uz MK noteikumu Nr.996 3.2. un 13.punktu
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
1. Zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 78170040213, 78170020853, 78170041121,
78170040582, 78170030012, 78170030002, 78170010104, 78170020145,
78170010335, 78170020267, 78170030269, 78170030014, 78170020014,
78170030015, 78170040012 piekrīt pašvaldībai atbilstoši likuma ”Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās uz
pašvaldības vārdā” 3.panta otrās daļas 4.punktu;
2. Zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 78170020842, 78170040343, 78170020448,
78170020915, 78170010420 piekrīt pašvaldībai atbilstoši likuma ”Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās uz
pašvaldības vārdā” 3.panta otrās dāļas 1.punktu;
3. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 78170040301 piekrīt pašvaldībai atbilstoši
likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās uz pašvaldības vārdā” 3.panta otrās daļas 3.punktu;
4. Zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 78170040432, 78170010312, 78170030111
piekrīt pašvaldībai atbilstoši likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārdā” 3.panta sesto
daļu;
5. Zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 78170040217, 78170020142, 78170030001,
78170010338, 78170020151, 78170030013, 78170010004 piekrīt pašvaldībai
atbilstoši likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārdā” 3.panta otrās daļas 2.punktu;
Atklāti balsojot:par- 8(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt šādus pašvaldībai piekrītošos zemes starpgabalus, kuri turpmāk nav
izmantojami zemes reformas pabeigšanai, un kuru platība un/ vai konfigurācija neļauj
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izmantot tos apbūvei, kas reģistrējami uz Viļānu novada pašvaldības vārda,
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 3.panta, otrās daļas, 4.punktu un precizēt doto zemes
gabalu platības:
N.p.k. Zemes vienības
Zemes vienības adrese
Zemes vienības platība, ha
kadastra apzīmējums
Brīvības iela 21B, Viļāni
0.0084
1. 78170040213
2.

78170010335

Rīgas iela 33/1, Viļāni

0.0168

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

78170020853
78170041121
78170040582
78170030012
78170030002
78170010104
78170020145
78170020267
78170030269
78170030014
78170020014
78170030015
78170040012

Alejas iela 18B, Viļāni
Brīvības ielā 13B, Viļāni
Ceriľu iela 29B, Viļāni
Dzirnavu iela 12B, Viļāni
Kalnu iela 6B, Viļāni
Kultūras laukums 3C, Viļāni
Liepu iela 21A, Viļāni
Tevenānu iela 5/2
Ugunsdzēsēju iela 8

0.0938
0.0139
0.0574
0.0388
0.0922
0.0239
0.1511
0.0165
0.0374
0.1312
0.1538
0.1496
0.0653

2. Noteikt šādus pašvaldībai piekrītošos zemes gabalus, kuri turpmāk nav izmantojami
zemes reformas pabeigšanai, kas reģistrējami uz Viļānu novada pašvaldības vārda,
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 3.panta, otrās daļas, 1.punktu un precizēt doto zemes
gabalu platības:
N.p.k. Zemes vienības
Zemes vienības adrese
Zemes vienības platība, ha
kadastra apzīmējums
78170020842
Alejas iela 22, Viļāni
0.1202
1.
2.

78170040343

Brīvības iela 29B, Viļāni

0.0700

3.

78170020448

Jersikas iela 14, Viļāni

0.0473

4.

78170010420

Kultūras laukums 15B, Viļāni 0.4889

5.

78170020915

Centrālā iela 41, Viļāni

0.2134

3. Noteikt šādu pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu, kurš turpmāk nav izmantojams
zemes reformas pabeigšanai, kas reģistrējams uz Viļānu novada pašvaldības vārda,
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 3.panta, otrās daļas, 3.punktu un precizēt doto zemes
gabalu platības:
N.p.k. Zemes vienības
Zemes vienības adrese
Zemes vienības platība, ha
kadastra apzīmējums
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1.

78170040301

Nākotnes iela 1, Viļāni

0.5429

4. Noteikt šādus pašvaldībai piekrītošos zemes gabalus, kuri turpmāk nav izmantojami
zemes reformas pabeigšanai, kas reģistrējams uz Viļānu novada pašvaldības vārda,
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 3.panta, sesto daļu un precizēt doto zemes gabalu
platības:
N.p.k. Zemes vienības
Zemes vienības adrese
Zemes vienības platība, ha
kadastra apzīmējums
78170040432
Brīvības iela 5B, Viļāni
0.0094
1.
2.

78170010312

3.

78170030111

Upes iela 9, Viļāni

0.2105
0,0679

5. Noteikt šādus pašvaldībai piekrītošos zemes gabalus, kuri turpmāk nav izmantojami
zemes reformas pabeigšanai, kas reģistrējami uz Viļānu novada pašvaldības vārda,
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 3.panta, otrās daļas, 2.punktu un precizēt doto zemes
gabalu platības:
N.p.k. Zemes vienības
Zemes vienības adrese
Zemes vienības platība, ha
kadastra apzīmējums
78170020142
Jersikas iela 45B, Viļāni
1.2154
1.
2.

78170030001

Maltas upe

6.9619

3.

78170010338

Rīgas iela, Viļāni

0.0266

4.

78170020151

Tevenānu iela 17B, Viļāni

0.6347

5.

78170030013

6.

78170010004

Maltas upe

0.9304

7.

78170040217

Ceriľu iela 29H, Viļāni

1.5789

1,4852

2. Izvērtējot sarakstu ar līdzvērtīgās zemes fondā ieskaitītajām zemes vienībām,
pamatojoties uz MK noteikumu Nr.996 3.2. un 13.punktu un likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
Zemesgrāmatās” 3.panta, otrās daļas, 4.punktu
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2.1. Zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 78170010232, 78170040626 piekrīt
pašvaldībai atbilstoši likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda” 3.panta otrās daļas
4.punktu;
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Atklāti balsojot:par- 8(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt šādus pašvaldībai piekrītošos zemes starpgabalus, kuri turpmāk nav
izmantojami zemes reformas pabeigšanai, un kuru platība un/ vai konfigurācija neļauj
izmantot tos apbūvei, kas reģistrējami uz Viļānu novada pašvaldības vārda,
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 3.panta, otrās daļas, 4.punktu un precizēt doto zemes
gabalu platības:
N.p.k. Zemes vienības
Zemes vienības adrese
Zemes vienības platība, ha
kadastra apzīmējums
Rīgas iela 43, Viļāni
0,2061
1. 78170010232
2.

78170040626

Ceriľu iela 26, Viļāni

0,2406

8§
Par nomas attiecību izbeigšanu.
I.Klimanova A.Pudulis
1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot A. T.dzīv.
Pasta ielā, Viļāni, Viļānu nov. iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78980030177 1,7 ha platībā izmantošanas,
Atklāti balsojot:par- 8(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Izbeigt nomas attiecības ar A.T.par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
78980030177 1,7 ha platībā;
2.Ieskaitīt zemes gabala ar kadastra apzīmējumiem 78980030177 1,7 ha platībā
Viļānu novada pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā.
2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot I.
R. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov. iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 78900010138 Strupļos, Sokolku pag. daļas 0,01 ha platībā
izmantošanas,
Atklāti balsojot:par- 8(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Izbeigt nomas attiecības ar I.R.par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
78900010138 daļu 0,01 ha platībā;
2.Ieskaitīt zemes gabala ar kadastra apzīmējumiem 78900010138 daļu 0,01 ha platībā
Viļānu novada pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā.
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3.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot V.
T. dzīv. Nākotnes ielā, Viļāni, Viļānu nov.iesniegumu ar atteikumu no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030111Latgales ielā , Viļānos 667 m2
platībā izmantošanas,
Atklāti balsojot:par- 8(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Izbeigt nomas attiecības ar V.T. par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
78170030111 667 m2 platībā;
2.Ieskaitīt zemes gabala ar kadastra apzīmējumiem 78170030111 667 m2 platībā
Viļānu novada pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā.
4.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot I.
S. dzīv. Raiľa ielā, Viļāni, Viļānu nov. iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 78980060091Ugriniekos, Viļānu pag., Viļānu nov. 0,06 ha
platībā izmantošanas,
Atklāti balsojot:par- 8(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Izbeigt nomas attiecības ar I.S. par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
78980060091 0,06 ha platībā;
2.Ieskaitīt zemes gabala ar kadastra apzīmējumiem 78980060091 0,06 ha platībā
Viļānu novada pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā.
9§
Par zemes iznomāšanu.________________________________________________
I.Klimanova A.Pudulis
1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu,
izskatot R.C. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900010138 daļas 0,15
ha platībā iznomāšanu mazdārziľa uzturēšanai, konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900010138 Strupļu c., Sokolku pag., ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Sokolku pagasta padomes sēdes Nr.9, no
24.09.2008. lēmums);
 saskaľā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3. punktu nosakāma nomas
maksa,
Atklāti balsojot:par- 8(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Noslēgt nomas līgumu ar R.C.dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., par Viļānu
novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78980010138 0,15 ha platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības gadā
2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu,
izskatot O.C. dzīv. Mehanizatoru ielā, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par Viļānu
novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170030111
daļas 667 m2 platībā iznomāšanu mazdārziľa uzturēšanai, konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030111 Latgales ielā 4F,
Viļānos, ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme;
 saskaľā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3. punktu nosakāma nomas
maksa,
Atklāti balsojot:par- 8(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar O.C. dzīv. Mehanizatoru ielā, Viļāni, Viļānu nov.,
par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78170030111 667 m2 platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības gadā.
3.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu,
izskatot E. K.dzīv. Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980060091 0,06 ha
platībā iznomāšanu mazdārziľa uzturēšanai, konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980060091 Ugriniekos, Viļānu
pag., ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada domes
sēdes Nr.10, no 27.05.2010. lēmums);
 saskaľā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3. punktu nosakāma nomas
maksa,
Atklāti balsojot:par- 8(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar E.K.dzīv. Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., par
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78980060091 0,06 ha platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības gadā.

10§
Par finansiālu atbalstu braucienam uz pasaules čempionātu svarbumbu
celšanā veterāniem.________________________________________________
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I.Strūberga A.Pudulis
Izskatot svarbumbu celšanas kluba „Viļānu Bitīte” vadītāja A.Rutkovska
2012.gada 05.novembra iesniegumu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 8 (Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Sniegt finansiālu atbalstu A.Rutkovskim braucienam uz pasaules čempionātu
svarbumbu
celšanā
veterāniem
2012.gadā
no
15.novembra
līdz
17.novembrim,Talsos, izmaksājot pabalstu ēdināšanas izdevumu , viesnīcas
izdevumu un ceļa izdevumu daļējai segšanai –Ls 80,-(astoľdesmit lati 00 santīmi)
ieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli 25% apmērā no budţeta līdzekļiem, pārējā
citur neklasificētā kultūra .
11§
Par grozījumiem pamatbudžetā un specbudžetā.______________________
I.Stafecka A.Ornicāns A.Pudulis
Grozījumi sagatavoti pamatojoties uz iestāţu un struktūrvienību vadītāju
iesniegumiem un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 7 (Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods), pret-nav,atturas- 1 (Artūrs
Ornicāns ),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2012. gada saistošajos
noteikumos Nr.41 ”Par Viļānu novada pašvaldības pamatbudţetu un specbudţetu
2012.gadam”.
Pielikumā grozījumi uz 7 lapām.
12§
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”.
I.Strūberga APudulis
Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2. punktu
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus, tai skaitā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, neatkarīgi no tā, ka
īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, un gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību.
Saskaľā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 8.panta pirmās daļas 1.
punktu pašvaldība organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo
atkritumu, apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības
saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot
atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos plānus.
Saskaľā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmo daļu
pašvaldība publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos
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normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks
sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā un saskaľā ar šī likuma 18.panta trešo daļu
pašvaldības, savstarpēji vienojoties, var noteikt kopīgu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas zonu, kurā ietilpst vairāku viena atkritumu apsaimniekošanas
reģiona pašvaldību administratīvās teritorijas.
Saskaľā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu šo
likumu cita starpā nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas
veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas
pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura galvenokārt veic būvdarbus vai piegādes vai sniedz
pakalpojumus pasūtītājam.
SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” ir Ciblas
novada, Kārsavas novada, Ludzas novada, Rēzeknes novada, Rēzeknes pilsētas,
Viļānu novada un Zilupes novada pašvaldību izveidota kapitālsabiedrība, kurā visas
kapitāla daļas pieder minētām pašvaldībām. SIA „Austrumlatgales atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība” darbības mērķi un veidi saskaľā ar statūtiem ir
atkritumu apsaimniekošana, atkritumu pārstrāde, teritorijas tīrīšana u.c. pakalpojumi.
SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” darbības joma
un piešķirtās tiesības sniegt sabiedriskos pakalpojumus Viļānu novada pašvaldībai
izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2. punktā noteiktās
autonomās kompetences organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais
fonds, un gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību.
Minētās kompetences īstenošana Viļānu novada administratīvajā teritorijā ir viena no
pašvaldību izveidotās SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”
pamatdarbības jomām.
Ľemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta
pirmo un trešo daļām, Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu, kā
arī finanšu komitejas atzinumu,
Atklāti balsojot:par- 8(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu
un uzglabāšanu Viļānu novada administratīvajā teritorijā ar sabiedrību ar
ierobeţotu atbildību „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība”.
2. Noteikt līguma termiľu 1 (viens) gads no līguma noslēgšanas dienas.
3. Pilnvarot Viļānu novada domes priekšsēdētāju parakstīt šā lēmuma 1.punktā
minēto līgumu.
13§

14
Par pamatlīdzekļu nodošanu SIA „Viļānu namsaimnieks” īpašumā,palielinot
pamatkapitālu.______________________________________________________
I.Stafecka A.Pudulis
Sakarā ar ūdenssaimniecības attīstības projektu Dekšāru ciemā-ľemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 7 (Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods), pret-nav,atturas- 1 (Artūrs
Ornicāns ),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Nodot īpašumā SIA „Viļānu namsaimnieks”sekojošus pamatlīdzekļus palielinot
pamatkapitālu:
Attīrīšanas iekārtas Ls 242.- nolietojums 0.00
Dekšāru ciema kanalizācija Ls 385,-nolietojums 0.00
Dekšāru ciema ūdenstornis un ūdensvads (1.5 km) Ls 256.-nolietojums 0.00.
2.Pieaicināt sertificētu vērtētāju pamatlīdzekļu pārvērtēšanai un apmaksāt pēc
piestādītā rēķina no budţeta līdzekļiem, pārējā plānotā rezerve.
14§
Par Viļānu vidusskolas padomi.__________________________________________
J.Ivanova A.Ornicāns A.Pudulis
Izskatot Viļānu vidusskolas direktora P.Tretjuka 2012.gada 06.novembra iesniegumu,
par Viļānu vidusskolas padomes jaunā sastāva apstiprināšanu - kuri darbosies skolas
padomes sastāvā :
Atklāti balsojot:par- 7(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods), pret-1(Artūrs Ornicāns),
atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt skolas padomes sastāvu 2012./2013.m.g.
Skolēnu vecāku
padome(ievēlēti
vecāku
konferencē
28.09.2012.)

Skolēnu
pašpārvaldes
pārstāvji(izvirzīti
no
skolēnu
pašp.25.09.2012.)

Skolas pedagogu
kolektīva
pārstāvji(ievēlēti
APD 03.10.2012.)

Pedagogu
arodbiedrības
pārstāvis
(izvirzīta
arodkomitejas
sēdē 02.10.2012.)

Pašvaldības
pārstāvis

Maļinovska Lolita –
1.b kl.
Samuilova Tatjana
– 2.c kl.
Jermaka Regīna –
4.a kl.
Strūberga Inga – 5.a
kl.
Tuče Inese – 5.b kl.
Piziča Iveta – 8.b kl.
Zunda Inga – 9.b kl.
Korľejeva Tatjana –
10.a kl.
Vulāne Inga -11.a
kl.
Razgale Silvija-7.b
kl.

Šadurska Sintija –
9.a kl.
Kojāne Santa- 10.b
kl.
Sondore Jolanta –
11.a kl.

Pecka Ilga
Stabulniece Iveta
Livmanis Juris

Stauţa Jeļena

Felicija
Leščinska

15§

(sēdes lēm.
18.10.2012.)
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Par dzīvojamās platības piešķiršanu sociālajā dzīvoklī.______________________
D.Strupiša A.Pudulis
Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.13-2/2285 no 23.10.2012., par to, ka S.
S.deklarētā dzīves vieta Brīvības ielā, Viļāni ,tiek ar tiesas lēmumu izlikts no
dzīvokļa un lūgums piešķirt istabu sociālajā dzīvoklī, jo nebūs kur dzīvot,
Atklāti balsojot:par- 8(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt istabu sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā , Viļāni S.S. deklarētā dzīves vieta
Brīvības ielā , Viļāni, Viļānu novads, saskaľā ar nolikumu.
16§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu._____________________________________
J.Ivanova A.Pudulis
1.Izskatot N. O.deklarētā dzīvesvieta Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu
par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
N. O. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo brīvo dzīvojamo telpu.
Izskatot N.O. iesniegumu, Viļānu novada pašvaldības Sociālā un dzīvokļu komisija,
pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par
dzīvojamās telpas izīrēšanu” 6. punktu, divas reizes pieprasīja N. O. iesniegt
dzīvesvietas deklarēšanas izziľu, pases kopiju, izziľu par maznodrošinātas personas
statusa piešķiršanu, kā arī papildus lūdza motivēt savu iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā.
N. O. nesniedza atbildi, kā arī neiesniedza saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 6.punktu pieprasītos
dokumentus.
Sakarā ar augstāk minēto N.O. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma
risināšanā ir noraidāms.
Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus
netika noskaidrots, jo visas nepieciešamās ziľas jau izteiktas adresāta iesniegumā un
cits viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieľemšanu.
Šis administratīvais akts tiek pieľemts, ievērojot Administratīvā procesa likuma
4.pantā noteiktos administratīvā procesa principus, kā arī ietverot lietderības
apsvērumus, ievērojot Administratīvā procesa likuma 65. pantu un 66.pantu. Šajā
gadījumā ir lietderīgi izdarot nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šajā gadījumā
administratīvā akta izdošana nepieciešama, lai sasniegtu tiesisku mērķi un izdodamais
nelabvēlīgais administratīvais akts ir piemērots tiesiskā mērķa sasniegšanai, bet citi
līdzekļi nav piemērojami. Sabiedrības ieguvums šajā gadījumā ir lielāks, nekā
personas tiesību aizskārums, jo pašvaldība savas funkcijas veic visu pašvaldības
iedzīvotāju interesēs un likuma ietvaros (pamats – Administratīvā procesa likuma
(APL 13.pants). Izdodamā administratīvā akta saturs atbilst demokrātiskās iekārtas
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principam (APL 12.pants), sabiedrības interešu ievērošanas principam un
privātpersonas tiesību ievērošanas principam (APL 5.pants). Cilvēktiesību
ierobeţojums nav pieļauts.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2. pantu, 6.
panta 3. daļu, Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. pantu,12. pantu, 13. pantu,
62. pantu, 65, pantu, 66. pantu 67. pantu, Viļānu novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu un 6. punktu,
Atklāti balsojot:par- 7(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods), pret-1(Artūrs Ornicāns),
atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atteikt atzīt N. O. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās
telpas izīrēšanā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
2.Izskatot A.O.deklarētā dzīvesvieta Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu
par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanā,
Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
A. O.lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo brīvo dzīvojamo telpu.
A .O. ir deklarēts un dzīvo Rīgas ielā, Viļānos, Viļānu novads pie saviem vecākiem.
Dzīvoklis sastāv no vienas istabas un virtuves, kopējā platība 52,03 m2. A.O. vēlas
dzīvot atsevišķi.
2012.gada 12.septembrī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbiniece
M.Ikauniece veicot A. O. apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā Rīgas ielā , Viļānos,
Viļānu nov., konstatēja, ka A. O. dzīvo kopā ar vecākiem. Dzīvoklis sastāv no vienas
istabas un virtuves. Dzīvoklī ir deklarētas astoľas personas, faktiski dzīvo septiľas
personas. A.tēvs J. O. ir otrās grupas invalīds, amputēta kāja, lielāko daļu laika
pavada istabā, atrodoties gultā, jo ierobeţotas iespējas pārvietoties.
Saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās
daļas 1. punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var
izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.
Saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem nr.10 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 5.5. punktu A. O. ir iesniedzis motivētu iesniegumu par
nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta,
pirmās.daļas,1.punktu, Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par
dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu,
Atklāti balsojot:par- 8(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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atzīt A.O.par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā un reģistrēt A.O. Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības
saľemšanai vispārējā kārtībā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
3. Izskatot I.S.deklarētā dzīvesvieta Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Saskaľā ar 2010.gada 21.oktobra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.18, 19§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa
apstākļus, I.S. tika atzīta par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas
izīrēšanai vispārējā kārtībā
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2012.gada 9.oktobrī I. S. tika piedāvāts īrēt
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – Rīgas ielā , Viļāni, Viļānu nov.
2012. gada 23.oktobrī no I. S. saľemta piekrišana īrēt augstāk minēto dzīvojamo
telpu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 1.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5.
panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, Viļānu novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu,
Atklāti balsojot:par- 8(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. sniegt I.S. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu pēc adreses Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas
kopējā platība - 31,64 m2 , istabu skaits - 1, otrais stāvs, labiekārtojuma līmenis –
krāsns apkure, ūdensvada un kanalizācijas nav.
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, iekļaujot
īres līgumā, kā ģimenes locekli dēlu S.S.Ietvert īres līgumā nosacījumu, kas paredz
īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu. Līguma noslēgšanas termiľu
noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīţa;
3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, I. S.
jānoslēdz līgumu ar SIA „L&T” un to jāuzrāda SIA „Viļānu namsaimnieks”, pretējā
gadījumā īres līgums ar SIA „Viļānu namsaimnieks” netiks noslēgts un tiks uzskatīts,
ka I. S. ir atteikusies no pašvaldības sniegtās palīdzības - pašvaldībai piederošās
dzīvojamās telpas izīrēšanas;
4. lēmuma 2.un 3 punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim
D. Igaunim.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
4. Izskatot V.K. deklarētā dzīvesvieta Skolas ielā, Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu
par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
V. K. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo brīvo dzīvojamo telpu.
V. K.deklarētā dzīvesvieta ir Skolas ielā,Viļāni, Viļānu novads pie radiniekiem, bet
faktiski pēc deklarētās dzīvesvietas nedzīvo, jo māja pieder vairākiem cilvēkiem un
viľam nav uz to tiesību. Dzīvojamā māja ir sliktā stāvoklī, nepieciešams kapitālais
remonts. Pašreiz ar savu ģimeni – sievu un mazgadīgo bērnu (1,6g.) dzīvo pie sievas
mātes Uļjanovā, Sakstagala pag., Rēzeknes nov. Dzīvojamā platība ir maza, dzīvoklī
dzīvo vēl četri cilvēki. Vēlas dzīvot atsevišķi.
Saskaľā ar VZD Kadastra reģistra datiem nekustamajam īpašumam, Skolas ielā,
Viļāni, Viļānu novads, ir septiľi tiesiskie valdītāji.
Saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās
daļas 1. punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var
izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.
Saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem nr.10 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 5.5. punktu V. K. ir iesniedzis motivētu iesniegumu par
nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta,
pirmās.daļas,1.punktu, Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par
dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu,
Atklāti balsojot:par- 8(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt V.K. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā un reģistrēt V. K.Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības
saľemšanai vispārējā kārtībā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
17§
Par īres līguma pagarināšanu._________________________________________
J.Ivanova A.Pudulis
1. Izskatot R.J.deklarētā dzīvesvieta Celtnieku ielā ,Viļāni, Viļānu novads,
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1212 uz dzīvokli
pēc adreses Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu novads, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
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R.J. lūdz pagarināt noslēgto 2011.gada 14.oktobrī ar SIA „Viļānu namsaimnieks”
dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1212 uz dzīvokli pēc adreses Celtnieku ielā, Viļāni
sakarā ar īres līguma termiľa izbeigšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu” 5.5. punktu, R.J. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanāpašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2011.gada 14.oktobrī starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un R.J. tika noslēgts
dzīvojamās telpas pēc adreses Celtnieku ielā,Viļāni, Viļānu nov. īres līgumu Nr.1212
uz noteiktu laiku – vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu.
Saskaľā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības
prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, likuma, „Par
dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, 13.panta
pirmo daļu,
Atklāti balsojot:par- 8(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. atļaut R.J.noslēgt dzīvojamās telpas pēc adreses Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov.
īres līgumu Nr.1212 uz nenoteiktu laiku;
2. līguma grozījumu veikšanai noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīţa;
3. noteikt, ka pirms īres līguma grozījumiem ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, R. J.
jānoslēdz līgumu ar SIA „Viļānu siltums” un SIA „L&T” un tie jāuzrāda SIA „Viļānu
namsaimnieks”, pretējā gadījumā īres līgums ar SIA „Viļānu namsaimnieks” netiks
noslēgts un tiks uzskatīts, ka R. J. ir atteikusies no pašvaldības sniegtās palīdzības pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanas;
4. lēmuma 2.un 3 punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim
D. Igaunim.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
18§
Par īres līguma grozījumiem .__________________________________________
J.Ivanova A.Pudulis
1.Izskatot M.D. deklarētā dzīvesvieta Ziedu iela, Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu
par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē :
M. D. lūdz noslēgt ar viľu īres līgumu attiecībā uz dzīvoklī pēc adreses Ziedu iela ,
Viļāni, Viļānu nov., nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, sakarā ar
iepriekšējā īrnieka – vecmammas A.B. nāvi, kura mirusi 2012.gada 12. septembrī.
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1993.gada 28.jūnijā M.D. ir deklarēts un ierakstīts dzīvojamās telpās pēc adreses
Ziedu ielā, Viļāni, Viļānu nov. īres līgumā Nr.588, kā ģimenes loceklis.
Citu dzīvoklī deklarēto ne arī iekļauto īres līgumā Nr. 588 pilngadīgo ģimenes locekļu
nav.
Saskaľā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” (redakcija no 1993.gada 1.aprīļa līdz
2001.gada 31.decembrim) 9.panta nosacījumiem, citas personas (citi radinieki), t.sk.
mazbērni, tika atzīti par ģimenes locekļiem .Citi radinieki, kas iemitinājušies īrnieka
dzīvojamā telpā līdz 2001.gada 31.decembrim, saglabā īrnieka ģimenes locekļa
statusu ar visām no tā izrietošam tiesībām un saistībām.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturtās daļas noteikumi pieļauj īrnieka
nāves gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie
ģimenes locekļi, tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viľu,
nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
Ľemot augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
23.punktu, „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu un 14. panta ceturto daļu,
Atklāti balsojot:par- 8(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. grozīt 1985.gada 8.jūlija dzīvojamās telpas, pēc adreses Ziedu ielā, Viļāni, Viļānu
novads, īres līgumu Nr.588, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut
M.D. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA „Viļānu namsaimnieks” par īres
tiesībām uz dzīvokli Ziedu ielā, Viļāni, Viļānu novads, sakarā ar iepriekšējā īrnieka A.
B. nāvi. Noteikt, ka īres līgums stājas spēkā no 12.09.2012.;
2. Līguma noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīţa;
3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, M. D.
SIA Viļānu namsaimnieks” jāiesniedz noslēgto līguma kopiju ar SIA „Viļānu siltums”
un SIA „L&T”, pretējā gadījumā īres līgums netiks noslēgts.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Zālē ierodas deputāts Konrāds Kalniľš.
19§
Par lēmuma Nr. 12§20 „Par mērķdotāciju sadali” grozījumiem .______________
I.Stafecka A.Pudulis
Sakarā ar to,ka sadalot mērķdotācijas netika ľemts vērā ,ka viena persona ir
pensionārs un ľemot vērā izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas
ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 9(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns,Konrāds
Kalniľš), pret-nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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Veikt sekojošus grozījumus 2012.gada 18.oktobra sēdes protokolā Nr. 12 §20 „Par
mērķdotāciju sadali”:
„5.Dekšāru pagasta lauku kapella „Sovejī” piešķirto summu Ls 121.77 aizstāt ar
summu Ls 125.13”.
20§
Par atzinības raksta pasniegšanu iedzīvotāju iniciatīvu grupu vadītājiem.______
I.Piziča A.Pudulis
Šā gada vasarā pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā „Bērnu rotaļu laukumu
ierīkošana Viļānu novadā” tika atbalstītas astoľas iedzīvotāju iniciatīvu grupu
iesniegtās idejas Viļānu pilsētā, Radopoles un Strupļu ciematos un iedzīvotāju
veiksmīgas sadarbības rezultātā ar novada pašvaldību tika sakopti un labiekārtoti
daudzdzīvokļu māju pagalmi. Lielie novada iedzīvotāji sagādāja dzirkstošu prieku
mazajiem novadniekiem, jo tieši viľu izrādītās iniciatīvas dēļ tapa bērnu rotaļu
laukumi:
1. Apvienotais laukums Viļānos, Celtnieku ielā 6 un Mehanizatoru ielā 15 - Ingūna
Rubule un Lolita Malinovska kopā ar iniciatīvu grupu dalībniekiem Inesi Tuči, Gitu
Rubu, Inetu Tuči, Svetlanu Piziču, Sľeţanu Jegorovu un Nadeţdu Mikrjukovu;
2. Viļānos, Nākotnes ielā 1 - Valentīna Vaivode kopā ar iniciatīvu grupas
dalībniekiem Sandru un Juri Ragaušiem, Elitu Ornicāni.
3. Viļānos, Nākotnes ielā 3A - Edgars Vulāns kopā ar iniciatīvu grupas dalībniekiem
Ritu un Kasparu Andrejeviem, Kristīni Astašovu.
4. Viļānos, Nākotnes ielā 2A - Lāsma Malta kopā ar iniciatīvu grupas dalībniekiem
Ilzi Skabu, Natāliju Ivanovu, Allu Kupernovu.
5. Viļānu pagasta, Radopolē, Ezeru ielā 6 - Tatjana Novika kopā ar iniciatīvu grupas
dalībniekiem Imantu Strupišu, Sergeju Bogdanovu un Veru Dukštu.
6. Sokolku pagasta Strupļu ciema 6. nama pagalmā - Ināra Repša kopā ar iniciatīvu
grupas dalībniekiem Ainu Repšu, Ļubovu Čulkovu, Aļonu Burovu un Fjodoru
Solovjovu (Bērnu rotaļu laukums „Varavīksne”)
7. Sokolku pagasta Strupļu ciema 10. nama pagalmā - Zoja Ţugunova kopā ar
iniciatīvu grupas dalībniekiem Anitu Medvecku, Anfizu Orlovu, Jeļenu Terentjevu,
Uldi Sangoviču (Bērnu rotaļu laukums „Varavīksne”)
Pateicoties šo cilvēku iniciatīvai un līdzdarbībai Viļānu novads ir kļuvis bērniem
draudzīgāks un vizuāli pievilcīgāks.
Atklāti balsojot:par- 9(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns,Konrāds
Kalniľš), pret-nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

Pasniegt atzinības rakstus un ziedus sekojošiem iedzīvotāju iniciatīvu grupu
vadītājiem Ingūnai Rubulei, Lolitai Malinovskai , Valentīnai Vaivodei, Edgaram
Vulānam, Lāsmai Maltai, Tatjanai Novikai, Zojai Ţugunovai un Inārai Repšai.
21§
Par goda raksta pasniegšanu Latvija Republikas konsulāta vadītājai
Vitebskā- Dagnijai Lācei-Atei.
I.Piziča A.Pudulis
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1.un 2. septembrī Viļānu novada domes pārstāvji, deju kolektīvs „Austra”, kapella
„Bumburneicys” un Viļānu amatnieki (kopā 42 dalībnieki) apmeklēja grandiozu
pasākumu Baltkrievijas pilsētā Glubokoje. Divu dienu garumā norisinājās
vērienīgi Baltkrievijas Rakstniecības svētki, kuros, pateicoties Viļānu novada
domes finansiālam atbalstam, Latgales plānošanas reģionam, Latvijas konsulāta
pārstāvjiem Vitebskā un jo īpaši Konsulāta vadītājai Dagnijai Lācei-Atei bija
iespēja piedalīties šajos svētkos. Viļāniešu aktivitātēs labprāt iesaistījās svētku
apmeklētāji gan piedaloties rotaļdejās, gan izbaudot nostalģiju nogaršojot Latvijas
rupjmaizi un iegādājoties un slavējot Viļānu mājamatnieku un mājraţotāju
atvestās veltes.
Dagnija bija tas cilvēks, kas nesavtīgi un ar lielu entuziasmu kārtoja visus
organizatoriskos jautājumus mūsu uzľemšanai Baltkrievijā, jāpiebilst, ka gribētāju
piedalīties šajos svētkos no Latvijas bija ļoti daudz un tikai pateicoties Dagnijas
neatlaidībai un atbalstam tik liela delegācija no Viļāniem tika uzľemta Glubokoje.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Pasniegt goda rakstu Latvija Republikas konsulāta vadītājai Vitebskā- Dagnijai
Lācei-Atei.
22§
Par autobusa izsoli.
I.Klimanova A.Pudulis
Pamatojoties uz Viļānu novada domes 2012.gada 23.augusta sēdes Nr.10 dienas
kārtības 12.jautājuma „Par autobusa izsoli” lēmumu, Viļānu novada pašvaldības
privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija rīkoja autobusa FORD
TRANZIT izsoli. Izsoles rezultāti ir apstiprināti ar 2012.gada 18.oktobra Viļānu
novada pašvaldības sēdes Nr.12 dienas kārtības 30.punkta lēmumu. Izsoles uzvarētājs
līdz 2012.gada 26.oktobrim nav veicis samaksu par izsolē iegādājamo mantu –
autobusu FORD TRANZIT un saskaľā ar „Pašvaldības kustamās mantas – Autobusa
– izsoles noteikumu” 5.13.3. punktu, izsole ir uzskatāma par nenotikušu.
Atklāti balsojot:par- 9(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns,Konrāds
Kalniľš), pret-nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.1. Apstiprināt autobusiľa Ford Tranzit izsoles noteikumus;
1.2. Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes
komisijai uzlikt par pienākumu organizēt dotā pamatlīdzekļa izsoli.
23§
Par zemes iznomāšanu.
I.Klimanova A.Pudulis
1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a)
apakšpunktu, izskatot I.I. dzīv.Kristceļi, Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu
par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78480040745 0,16 ha platībā iznomāšanu mazdārziľa
uzturēšanai, konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480040745 Dekšāres pag. ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme;
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saskaľā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3. punktu nosakāma nomas
maksa,
Atklāti balsojot:par- 9(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs
Ornicāns,Konrāds Kalniľš), pret-nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar I.I. dzīv. Kristceļi, Viļānu pag., Viļānu nov., par
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78480030745 0,16 ha platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtībās gadā.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a)
apakšpunktu, izskatot G.G. dzīv. Celtnieku iela, Viļāni, Viļānu nov.,
iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78170040613 0,2262ha platībā iznomāšanu mazdārziľa
uzturēšanai, konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040613, Ceriľu iela 22M,
Viļānos ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme;
 saskaľā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3. punktu nosakāma nomas
maksa,
Atklāti balsojot:par- 9(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs
Ornicāns,Konrāds Kalniľš), pret-nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar G. G. dzīv. Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu nov., par
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170040613 0,2262 ha platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtībās gadā.
24§
Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
I.Klimanova A.Pudulis
1. Pamatojoties uz 2012.gada 28.jūnija Viļānu novada domes sēdes Nr.8 dienas
kārtības 17.punkta 3.apakšpunkta lēmumu „Par zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot īpašuma
Brīvības iela 24B, Viļānos, kadastra numurs 78170030340 nosacītas cenas noteikšanu
un pieaicinot SIA Dzieti vērtētājus
Viļānu novada dome konstatēja:
1. Saskaľā ar SIA Dzieti 2012.gada 29.oktobra slēdzienu par nekustamā īpašuma
– zemes gabala Brīvības iela 24B, Viļānos - tirgus vērtība ir LVL 300,00 (trīs
simti lati un 00sant.);
2. Viļānu novada pašvaldība veica īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda un vērtēšanu par saviem līdzekļiem:
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a. Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un
vērtēšanu:
 SIA Ametrs – kadastrālo darbu veikšana – LVL232,03 (divi
simti trīsdesmit divi lati un 03sant.);
 Valsts zemes dienests – Valsts nodeva par kadastra izziľu –
LVL 5,00 (pieci lati un 00sant.);
 Zemesgrāmata – kancelejas nodeva; LVL 25,00 (divdesmit
pieci lati un 00sant.);
 SIA Dzieti – tirgus vērtības noteikšana – LVL90,00
(deviľdesmit lati un 00sant.)
Atklāti balsojot:par- 9(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns,Konrāds
Kalniľš), pret-nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:


Noteikt zemes gabala Brīvības iela 24B, Viļānos, kadastra apzīmējums
78170030340 cenu – LVL 536,02 (pieci simti trīsdesmit seši lati un 02sant.).
Cena noteikta pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības nekustamās mantas
atsavināšanas nolikumu, uz to veido eksperta slēdziens, un daļa no izmaksām,
ko pašvaldība iztērēja īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un vērtējuma
sagatavošanai (puse no kadastrālās uzmērīšanas izmaksām, valsts nodeva par
kadastra izziľu, kancelejas nodeva un vērtējuma sagatavošanas izmaksas).

2. Pamatojoties uz 2012.gada 28.jūnija Viļānu novada domes sēdes Nr.8 dienas
kārtības 17.punkta 2.apakšpunkta lēmumu „Par zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot īpašuma
Centrālā iela 17B, Viļānos, kadastra numurs 78170020004 nosacītas cenas noteikšanu
un pieaicinot SIA Dzieti vērtētājus
Viļānu novada dome konstatēja:
1. Saskaľā ar SIA Dzieti 2012.gada 9.oktobra slēdzienu par nekustamā īpašuma
– zemes gabala Centrālā iela 17B, Viļānos - tirgus vērtība ir LVL 300,00 (trīs
simti lati un 00sant.);
2. Viļānu novada pašvaldība veica īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda un vērtēšanu par saviem līdzekļiem:
a. Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un
vērtēšanu:
 SIA Ametrs – kadastrālo darbu veikšana – LVL231,33 (divi
simti trīsdesmit viens lats un 33sant.);
 Valsts zemes dienests – Valsts nodeva par kadastra izziľu –
LVL 5,00 (pieci lati un 00sant.);
 Zemesgrāmata – kancelejas nodeva; LVL 25,00 (divdesmit
pieci lati un 00sant.);
 SIA Dzieti – tirgus vērtības noteikšana – LVL90,00
(deviľdesmit lati un 00sant.)
Atklāti balsojot:par- 9(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns,Konrāds
Kalniľš), pret-nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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Noteikt zemes gabala Centrālā iela 17B, Viļānos, kadastra apzīmējums
78170020135 cenu – LVL 535,67 (pieci simti trīsdesmit pieci lati un 67sant.).
Cena noteikta pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības nekustamās mantas
atsavināšanas nolikumu, uz to veido eksperta slēdziens, un daļa no izmaksām,
ko pašvaldība iztērēja īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un vērtējuma
sagatavošanai (puse no kadastrālās uzmērīšanas izmaksām, valsts nodeva par
kadastra izziľu, kancelejas nodeva un vērtējuma sagatavošanas izmaksas).

3. Pamatojoties uz 2012.gada 28.jūnija Viļānu novada domes sēdes Nr.8 dienas
kārtības 17.punkta 1.apakšpunkta lēmumu „Par zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot īpašuma
Dārzu iela 24A, Viļānos, kadastra numurs 78170030445 nosacītas cenas noteikšanu
un pieaicinot SIA Dzieti vērtētājus
Viļānu novada dome konstatēja:
1. Saskaľā ar SIA Dzieti 2012.gada 29.oktobra slēdzienu par nekustamā īpašuma
– zemes gabala Dārzu iela 24A, Viļānos - tirgus vērtība ir LVL 120,00 (viens
simts divdesmit lati un 00sant.);
2. Viļānu novada pašvaldība veica īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda un vērtēšanu par saviem līdzekļiem:
a. Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un
vērtēšanu:
 SIA Ametrs – kadastrālo darbu veikšana – LVL240,35 (divi
simti četrdesmit lati un 35sant.);
 Valsts zemes dienests – Valsts nodeva par kadastra izziľu –
LVL 5,00 (pieci lati un 00sant.);
 Zemesgrāmata – kancelejas nodeva; LVL 25,00 (divdesmit
pieci lati un 00sant.);
 SIA Dzieti – tirgus vērtības noteikšana – LVL90,00
(deviľdesmit lati un 00sant.).\
Atklāti balsojot:par- 9(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns,Konrāds
Kalniľš), pret-nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:


Noteikt zemes gabala Dārzu iela 24A, Viļānos, kadastra apzīmējums
78170030445 cenu – LVL 360,18 (trīs simti sešdesmit lati un 18sant.). Cena
noteikta pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības nekustamās mantas
atsavināšanas nolikumu, uz to veido eksperta slēdziens, un daļa no izmaksām,
ko pašvaldība iztērēja īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un vērtējuma
sagatavošanai (puse no kadastrālās uzmērīšanas izmaksām, valsts nodeva par
kadastra izziľu, kancelejas nodeva un vērtējuma sagatavošanas izmaksas).
25§

Par samaksas samazināšanu V. R. par īpašumā piešķirto zemi.
I.Klimanova A.Pudulis

26
Izskatot V.R.dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2012. gada 8. augusta iesniegumu par
samaksas samazināšanu par lietošanā piešķirto zemi, ľemot vērā zemes lietošanas
laiku no 1992.g. 21.aprīļa un darba stāţu lauksaimniecībā (23 gadi 10 mēneši). Viļānu
novada dome konstatē:
1. Saskaľā ar Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas datiem, V.
R. lietošanā ir īpašums Sokolku pag., ar kadastra Nr.78900020041, ar kopējo
platība – 7,58 ha. Tai skaitā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
78900020041 1,26 ha platībā, kadastrālā vērtība - 458 Ls (četri simti
piecdesmit astoľi lati), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900040113
1,45 ha platībā, kadastrālā vērtība - 254 Ls (divi simti piecdesmit četri lati),
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900020042 1,31 ha platībā,
kadastrālā vērtība - 356 Ls (trīs simti piecdesmit seši lati), zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 78900020232 3,56 ha platībā, kadastrālā vērtība - 1046
Ls (viens tūkstotis četrdesmit seši lati).
2. Ar Rēzeknes rajona Sokolku pagasta zemes komisijas 1997.gada 24.marta
lēmumu (protokols Nr.34) V. R.ir atjaunotas īpašuma tiesības uz Viļānu
novada Sokolku pagasta mantojamo zemi 6,8 ha platībā, 0,78 ha ir izpērkamā
zemes platība.
3. Ar Rēzeknes rajona Sokolku pagasta padomes lēmumu 1992.gada 21.aprīlī V.
R. ir piešķirtas zemes lietošanas tiesības.
4. No darba grāmatiľas kopijas izriet, ka V.R. darba stāţs lauksaimniecībā ir 23
gadi un 10 mēneši.
Saskaľā ar Latvijas Republikas likuma ”Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
18.panta trešo daļu, samaksu par īpašumā piešķirto zemi var samazināt atkarībā no
mērķa, kādam zemes tiek nodota, tās lietošanas laikā līdz pieprasīšanai īpašumā.
Pieprasītāja ģimenes stāvokļa un darba stāţa lauksaimniecībā un meţsaimniecībā.
Kopējais samazinājums nedrīkst pārsniegt 75 procentus no aprēķinātās summas.
Pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 18.panta trešo
daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta
pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta
pirmo un otro daļu,
Atklāti balsojot:par- 9 (Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns,Konrāds
Kalniľš), pret-nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Samazināt V. R. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., samaksu par īpašumā
piešķirto zemi Sokolku pagastā zemes īpašumam ar kadastra apzīmējumu
78900020041 daļai 0,78 ha platībā par 50%:
1) Samazinājums, sakarā ar lietošanu 20 gadu laikā līdz pieprasīšanai
īpašumā – 25%;
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2) Samazinājums, sakarā ar 23 gadu 10 mēnešu stāţu lauksaimniecībā –
25%.
26§
Par lēmuma Nr. 11§17 no 20.09.2012.”Par naudas līdzekļu piešķiršanu Mūzikas
un mākslas skolai”precizēšanu.__________________________________________
J.Ivanova A.Pudulis
Uzklausot izglītības koordinatores J.Ivanovas teikto par Viļānu Mūzikas un mākslas
skolas finansējumu, precizēt novada domes sēdes lēmumu Nr. 11§ 17 no
20.09.2012.”Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai” un
izteikt šādā redakcijā,
Atklāti balsojot par-9 (Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, ,Artūrs Ornicāns,Konrāds
Kalniľš), pret-nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Precizēt novada domes sēdes lēmumu Nr. 11§ 17 no 20.09.2012.”Par naudas līdzekļu
piešķiršanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai” un izteikt šādā redakcijā:
„Lai īstenotu Pilnās izglītības programmas 2012.mācību gadā no 01.09.2012.līdz
31.12.2012.piešķirt Ls 2814.40 (divi tūkstoši astoľi simti četrpadsmit lati 40 santīmi)
tai skaitā Ls 720,- vecāku līdzfinansējums ik mēnesi Viļānu Mūzikas un mākslas
skolas peadagogu darba samaksai un VSAOI no pašvaldības budţeta.
27§
Par atkritumu uzkrājuma normas noteikšanu Viļānu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā no 2013.gada 01.janvāra.
I.Strūberga A.Pudulis
Pamatojoties uz to, ka no 2013.gada 01.janvāra Viļānu novada pašvaldība slēdz
apsaimniekošanas līgumu ar sabiedrību ar ierobeţotu atbildību „Austrumlatgales
atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” un lai nodrošinātu efektīvu
sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu ir nepieciešams noteikt atkritumu uzkrājumu normu
Viļānu novadā 1.5 m3 apmērā vienam cilvēkam.
Atklāti balsojot:par- 9 (Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Artūrs Ornicāns,Konrāds
Kalniľš), pret-nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
No 2013.gada 01.janvāra Viļānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
noteikt atkritumu uzkrājumu normu 1.5 m3 gadā vienam cilvēkam.
28§
R.I. pilnvarotās personas iesnieguma izskatīšanu.
I.Klimanova J.Ivanova J.Stafeckis A.Pudulis
Sakarā ar R.I.pilnvarotās personas A.I. iesniegumu, kurā viľš izsaka neapmierinātību
ar nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 78480060058 cenu
Viļānu novada dome konstatēja
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Saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības nekustamās mantas atsavināšanas nolikuma
(apstiprināts ar 19.01.2012. Viļānu novada domes lēmumu Nr.2§8) 12.c punktu, pie
atlīdzināmiem izdevumiem pieskaita - pusi no zemes robeţu plāna izgatavošanas
izmaksām,
Atklāti balsojot par-4 (Vasīlijs Arbidāns, Ivans Popovs, Jānis Stafeckis, Aivars
Strods), pret-nav, atturas-5 (Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova,
Artūrs Ornicāns,Konrāds Kalniľš ),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atstāt spēkā 20.09.2012.Viļānu novada domes lēmumu Nr. 2§2 12.c punktu „Par
nosacītās cenas apstiprināšanu atsavinājamam īpašumam”.’
29§
Informācija.__________________________________________________________
Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2012. gada 13.decembrī plkst.15.00.
Finanšu komitejas sēde notiks 2012.gada 06.decembrī plkst 15.00.
Sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2012.gada 05.decembrī
plkst.15.00.
Sēdi slēdza plkst.18.30
Sēdi vadīja

Arnolds Pudulis

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Parakstīja 2012.gada 23.novembrī

