LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Viļānu novadā
Nr.1
2011.gada 13.janvārī

Darba kārtība
1.Par Viļānu novada pašvaldībā strādājošo amatu saraksta un mēnešalgu
apstiprināšanu.
2.Par debitoru parādu norakstīšanu.
3.Par naudas līdzekļu piešķiršanu pensionāru atpūtas vakara organizēšanai.
4.Par nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „IEDVESMA plus”.
5.Par maksas pakalpojumu un citu bibliotēkā iekasējamo maksājumu cenrāţa
apstiprināšanu.
6.Par attiekšanos no zemes nomas.
7.Par meţaudzes ņemšanu uzskaitē.
8.Par bilancē esošās meţaudzes vērtības izmaiņām.
9.Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
10.Par inventarizācijas rezultātiem Viļānu vidusskolas un Dekšāru pamatskolas
bibliotēkās.
11.Par kultūras komisijas izveidošanu.
12.Par dzīvokļa dezinfekciju.
13.Par štata vienības ieviešanu Viļānu kultūras nams-pulciņa vadītājs.
14.Par grozījumiem saistošajos noteikumos”Sociālās palīdzības pabalsti un to
piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”.
15.Par dzīvojamās platības piešķiršanu sociālajā dzīvoklī .
16.Par personas iemitināšanu dzīvoklī un īres līguma grozīšanu.
Papildus darba kārtībā.
17.Par debitoru parāda norakstīšanu.
18.Par novada ceļu saraksta apstiprināšanu ar ceļu uzturēšanas klasēm
2011.gada ziemas sezonā.
19.Par pabalsta atteikumu Bronislavam Lapkovskim.
20.Par nosaukuma apstiprināšanu .
21.Par adreses un nosaukuma piešķiršanu .
22.Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
23.Informācija.
Sēdi vada
domes priekšsēdētājs Arnolds Pudulis
Piedalās

deputāti : Arnolds Pudulis, Jānis Stafeckis, Jevdokija Šlivka,Irina Šekšujeva,
Vasīlijs Arbidāns, Artūrs Ornicāns,Ivans Popovs, Juris Galerijs Vidiņš, Inta
Brence, Alla Stiuka,Aivars Strods, Jekaterina Ivanova.
Deputāti Irina Šekšujeva un Jānis Stafeckis nokavē.
Nav ieradušies deputāti:
Felicija Leščinska-komandējumā.
Konrāds Kalniņš-komandējumā.
Juris Tučs –nezināmu iemeslu dēļ.
Pašvaldības administrācijas darbinieki- Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija
Veselova, sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, jurists Guntars Arbidāns,
Viļānu kultūras nama direktore Margarita Cakula,Dekšāru pamatskolas
direktore
Daiga
Ceipiniece,Viļānu
vidusskolas
darbinieki:
Inese
Stepāne,J.Gribuste,Viļānu kultūras nama direktore Zelma Tuče un
izpilddirektore Inga Strūberga.
Korespondente Ilze Sondore.
Viļānu pensionāru apvienības dalībnieki: Ţ.Apača,M.Puţulis un J.Gribusts.
Protokolē:
sekretāre Anna Strode.
Sēdi sāk plkst.15.00
Atklāti balso par darba kārtību un papildus darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem:
par- 10(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiņš,Alla Stiuka, Inta
Brence, Jekaterina Ivanova, Artūrs Ornicāns, Ivans Popovs,Aivars Strods ,Jevdokija
Šlivka), pret-nav,atturas- nav.
Ierodas deputāte Irina Šekšujeva .
1§
Par Viļānu novada pašvaldībā strādājošo amatu saraksta un mēnešalgu
apstiprināšanu._______________________________________________________
J.Ivanova J.Vidiņš A.Stiuka J.Šlivka A.Pudulis
Tā kā finanšu komitejā tika nolemts, ka pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 1096
tiks palielināta darba alga, jo no 2011.gada 01.janvāra minimālā darba algu ir Ls 200,un pārējiem darbiniekiem tiks palielināta par 10%, tika sagatavoti darba algu saraksti,
lai ar projektora palīdzību varētu pārskatīt katra darbinieka atalgojumu.No deputātu
puses tika izteikti iebildumi , ka pamatojoties uz darba algu samaksas nolikumu nav
strādājusi darba samaksas komisija un varētu būt ,ka nav izvērtēts katrs darbinieks.
Domes priekšsēdētājs atzīst ,ka iepriekšējā komisija nav izvērtējusi darbinieku darba
slodzi un tagad palielinot minimumu, piemēram, apkopējai un speciālistiem ir
vienāda darba alga.
Pēc ilgām debatēm atklāti balsojot:par- 7(Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Artūrs
Ornicāns, Juris Galerijs Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods,Irina Šekšujeva), pret-4
(Arnolds Pudulis,Vasīlijs Arbidāns,Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova),atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“21.panta pirmās daļas 27.punktu ,Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7´panta pirmo
daļu un sakarā ar MK noteikumiem Nr.1096 no 30.11.2010.
Apstiprināt izmaiņas darba samaksā pašvaldībā strādājošajiem, kam nav minimālā
alga līdz minimālajai , bet nākošai sēdei darba samaksas komisijai izstrādāt pārējo
darbinieku darba algas palielinājumu.
2§
Par debitoru parādu norakstīšanu.______________________________________
A.Pudulis
Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs
Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Izslēgt no nekustamā īpašumu nodokļu saraksta kļūdaini aprēķināto nekustamā
īpašuma nodokli Viļānu novadā Ls 295.17 ( divi simti deviņdesmit pieci lati 17
santīmi).
Pielikumā saraksts uz 2 lapām.

3§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu pensionāru atpūtas vakara organizēšanai._____
A.Pudulis
Izskatot Viļānu kultūras nama direktores M.Cakulas 2011.gada 05.janvāra iesniegumu
un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs
Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Piešķirt naudas līdzekļus Ls 250,-(divi simti piecdesmit lati 00 santīmi) pensionāru
atpūtas pasākuma mūzikas apmaksai no budţeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā
kultūra.
4§
Par nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „IEDVESMA plus.”_______________
A.Pudulis
Izskatot biedrības „IEDVESMA plus” 2010.gada 27.decembra iesniegumu un finanšu
komitejas ieteikumu, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem un likuma „Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu 3.panta 1.un 2.daļu,
Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs
Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, I.Šekšujeva), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :

Noteikt pašvaldībai īpašumā esošo telpu pēc adreses Rēzeknes ielā 6,Viļāni,ar kopējo
platību 30,00 m² nomas maksu Ls 5,-(pieci lati) mēnesī iekļaujot maksu par
apkuri,ūdeni un kanalizāciju, papildus veicot patērētās elektroenerģijas apmaksu pēc
atsevišķa skaitītāja un noslēgt nomas līgumu ar biedrību „IEDVESMA plus”.

5§
Par maksas pakalpojumu un citu bibliotēkā iekasējamo maksājumu cenrāţa
apstiprināšanu._______________________________________________________
A.Pudulis
Izskatot Viļānu bibliotēkas direktores Z.Tučes priekšlikumu un finanšu komitejas
ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs
Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.pantu apstiprināt maksas pakalpojumus
un citus maksājumus Viļānu novada pašvaldības bibliotēkām no 2011.gada
13.janvāra.
Cenrādis pielikumā uz 1 lapas.
6§
Par attiekšanos no zemes nomas._________________________________________
A.Pudulis
1.Pamatojoties uz Sergeja Fjodorova 27.12.2010.attiekumu no zemes ar kadastra
Nr.7898 006 0053 nomas 0.06 ha platībā,kas noslēgta 29.04.2008.,līguma Nr. 217,kas
atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”3.panta 5.d.2.punktam piekrīt pašvaldībai,
Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs
Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Izbeigt nomas attiecības ar Sergeju Fjodorovu, personas kods 300556-11421,dzīvo
Brīvības iela 8 dz.3,platība 0.06 ha ,Ūgrinieku ciems Viļānu pagasts un ieskaitīt
pašvaldībai piekrītošās zemes .
2. Pamatojoties uz Olgas Kaļiņinas 30.12.2010.attiekumu no zemes ar kadastra
Nr.7898 001 0178 nomas 4.0 ha platībā,kas atbilstoši likumam „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”3.panta
5.d.2.punktam piekrīt pašvaldībai,
Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs
Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :

Izbeigt nomas attiecības ar Olgu Kaļiņinu, personas kods 280956-11458,dzīvo
„Dadţi”Kristceļu ciems,Viļānu pagasts ,platība 4.0 ha ,Kristceļu ciems Viļānu
pagasts un ieskaitīt pašvaldībai piekrītošās zemes .
7§
Par meţaudzes ņemšanu uzskaitē.________________________________________
A.Pudulis
Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs
Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Ņemt grāmatvedības uzskaitē sekojošas meţaudzes
Zemes īpašuma
nosaukums
Robeţnieki
Lāčuki
Rijkuri 1
Kaţava
Kopā

Kadastra
apzīmējums
78900010129
78900040168
78480010149
78480010133

Platība (ha)
2.40
13.72
3.60
1.0
20.72

Meţaudzes vērtība
(Ls)
216.95
701.07
318.50
325.03
1561.55

Kopā ņemot grāmatvedības uzskaitē 20.72 ha meţaudzes par kopējo vērtību Ls
1561.55(viens tūkstotis pieci simti sešdesmit viens lats 55 santīmi).
Pamats: izziņa par meţa zemes kadastrālās vērtības noteikšanu un meţaudzes vērtību
2010.gadā .
8§
Par bilancē esošās meţaudzes vērtības izmaiņām.___________________________
A.Pudulis
Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs
Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Saskaņā ar LR Valsts meţa dienesta sniegto informāciju veikt izmaiņas pašvaldības
īpašumā esošajiem meţaudţu īpašumiem
Platība
(ha)

Zemes
īpašuma
nosaukums

Kadastra
apzīmējums

Latgales
iela 7

78170030410 14.20

Meţaudzes
vērtība pēc
grāmatvedības
datiem(Ls)

14463.00

Meţaudzes
vērtība pēc
LR Valsts
meţa
dienesta
datiem
2010.gadā
(Ls)
9414.28

Izmaiņas
+;
- (Ls)

-5048.72

Dobumi
Kopā

78980090422 5.50
19.70

5909.44

7441.39

+1531.95

20372.44

16855.67

-3516.77

Kopā meţaudzes vērtību īpašumam
1)Latgales iela 7 ar kadastra Nr. 7817 003 0410
Samazināt par Ls 5048.72
2)Dobumi ar kadastra Nr. 7898 009 0422 palielināt par 1531.95
Pamats: izziņa par meţa kadastrālās vērtības noteikšanu un maţaudzes vērtību
2010.gadā.
9§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu._______________________________________
G.Arbidāns J.Šlivka J.Vidiņš A.Pudulis
Sakarā ar Sokolku pagasta pārvaldes vadītājas L.Veselovas 05.01.2011.iesniegumu
par zemes lietošanas mērķa maiņu Sokolku pagastam piekritīgajās zemēs, kas nav
izmantojamas paredzētajam zemes lietošanas mērķim- „derīgo izrakteņu ieguves
teritorijas”,jo dabā faktiski tās ir ar krūmiem apaugušas teritorijas , kurās nav veikti
geoloģiskās izpētes darbi un nekāda saimnieciskā darbība nenotiek.Sokolku pagasta
28.01.2008.teritoriālplānojumā plānotā (atļautā) šo platību izmantošana ir –daļēji
apaugušas izrakņātas teritorijas.Pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma”9.p.1.1.p.,3.d. un 20.06.2006.MK noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” IV daļas 21.p.,23.1.p.,23.3 p.
Atklāti balsojot:par- 8(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva), pret-3
(Inta Brence, Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns),atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.Mainīt Viļānu novada pašvaldības Sokolku pagasta teritorijā esošām pašvaldībai
piekritīgajām zemes vienībām ar kadastra numuru:
7898 001 0138,platība 2.6 ha,
7898 004 0164, platība 3.2 ha,
Zemes lietošanas mērķi no „ derīgo izrakteņu ieguves teritorijas „- kods 0401 uz
„dabas pamatnes, parki,zaļās zonas u.c.objektu teritorijas „- kods 0501.
2.Iesniegt dokumentus VZD Latgales reģionālā nodaļā izmaiņu ienešanai valsts
kadastra reģistrā.
10§
Par inventarizācijas rezultātiem Viļānu vidusskolas un Dekšāru pamatskolas
bibliotēkās.___________________________________________________________
J.Šlivka J.Ivanova J.Vidiņš G.Arbidāns A.Pudulis
Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības 21.10.2010 rīkojumu Nr. 1.3-4/191,, Nr. 1.34/210.1, kas tika izdoti pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 317 „Nacionālā
bibliotēkas krājumu noteikumi” 30. punktu, kas paredz veikt bibliotēkas krājumu
inventarizāciju atkarībā no krājumu vienību skaita, bet Viļānu vidusskolas bibliotēka

un Dekšāres pamatskolas bibliotēkas atbildīgās personas nevarēja uzrādīt dokumentus
par pēdējo inventarizāciju.
Inventarizācijas rezultātā tika konstatēts:
1. Viļānu vidusskola
Pēc grāmatvedības datiem fondā kopā: 35709 eksemplāri (trīsdesmit pieci tūkstoši
septiņi simti deviņi eks), par summu: LVL 37483.75(trīsdesmit septiņi tūkstoši četri
simti astoņdesmit trīs lati 75 santīmi).
t.sk. daiļliteratūra: 21051 eks. (divdesmit viens tūkstotis piecdesmit viens eks.), par
summu: LVL5282.15 (pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit divi lati 15 santīmi).
Mācību grāmatas: 14658 eks.(četrpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit astoņi eks.),
par summu LVL32201.60 (trīsdesmit divi tūkstoši divi simti viens lats 60 santīmi).
Pēc inventarizācijas datiem fondā tika konstatēti: 31035eks. (trīsdesmit viens
tūkstotis trīsdesmit pieci eks.), par summu: LVL34774.01(trīsdesmit četri tūkstoši
septiņi simti septiņdesmit četri lati 01 santīms).
t.sk. daiļliteratūra – 18085 eks.(astoņpadsmit tūkstoš astoņdesmit pieci eks.), par
summu: LVL4377.74( četri tūkstoši trīs simti septiņdesmit septiņi lati 74 santīmi).
Mācību grāmatas: 12950eks. (divpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit eks. ), par
summu: LVL 30396.27(trīsdesmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši lati 27 santīmi).
Inventarizācijas gaitā konstatēts iztrūkums: 4674eks. (četri tūkstoši seši simti
septiņdesmit četri eks.), par summu: LVL 2709.74 (divi tūkstoši septiņi simti deviņi
lati 74 santīmi).
t.sk. daiļliteratūra: 2966 eks.(divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši eks.), par
summu: LVL904.41 (deviņi simti četri lati 41santīmi).
Mācību grāmatas – 1708 eks. (viens tūkstotis septiņi simti astoņi eks.), par summu:
LVL1805.33 (viens tūkstotis astoņi simti pieci lati 33 santīmi).
Inventarizācijas rezultātā konstatēts neiegrāmatotās dāvinājumu grāmatas: 4418
eks.(četri tūkstoši četri simti astoņpadsmit eks.), par summu: LVL 3160.76 (trīs
tūkstoši viens simts sešdesmit latu 76 santīmi).
Sakarā ar to, ka Viļānu vidusskolas bibliotēkā inventarizācija nav veikta kopš
1962.gada - Viļānu vidusskolas amatpersonas nav ievērojušas likuma “Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” likuma prasības
2.pantu .
Viļānu novada domei pieņemot lēmumu par turpmākajām darbībām saskaņā ar
iztrūkumu jāņem vērā ,jo pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 585 “Noteikumi par
grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 66.punkts “Inventarizācija konstatētās
novērtējuma starpības ,ķermenisko lietu vienību skaita starpību vai to zudumu
bojāšanās , morālās novecošanās vai citu iemeslu dēļ iegrāmato saskaņā ar uzņēmuma
vadītāja norādījumiem.
Deputāte J.Šlivka izsaka priekšlikumu : vainīgām personām piemērot sodu, iztrūkumu
ieturēt no darba algas (ja darbinieks piekrīt) ,ja ne,nodot lietu tiesai par iztrūkuma
piedziņu.
Tiek izvirzīa otra vesija :
1.Inventarizācijā konstatēto pārpalikumu iegrāmatot ,bet iztrūkumu norakstīt un
Viļānu vidusskolas direktoram izteikt rājienu.
Uz balsošanu liek otro versiju,
Atklāti balsojot:par- 8(Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs
Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Inta Brence, Irina Šekšujeva), pret-1 ( Jevdokija
Šlivka (pret norakstīšanu)),atturas-2 (Vasīlijs Arbidāns ,Artūrs Ornicāns ),

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.1.Inventarizācijā konstatēto pārpalikumu iegrāmatot , bet iztrūkumu
norakstīt.
1.2.Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta prasību neievērošanu un MK noteikumu
Nr. 317 „Nacionālā bibliotēkas krājumu noteikumi” pārkāpšanu Viļānu
viduksskolas direktoram Pēterim Tretjukam izteikt rājienu.
2. Dekšāru pamatskola
Pēc grāmatvedības datiem fondā uz Ls 4617.29
Inventarizācijā pēc inventāra grāmatām tika konstatētas grāmatas par summu Ls
6123.47
Rezultāts – pārpalikums Ls 1506.18 ( viens tūkstotis pieci simti seši lati 18 santīmi)
( pēc vecākās grāmatvedes (bijušās Dekšāres pagasta galvenās grāmatvedes)S.Piperes
skaidrojuma pārpalikums ir izveidojies sakarā ar to, ka laika periodā no 01.01.2005 –
06.02..2009 iegādātās grāmatas Dekšāres pamatskolas vajadzībām tika norakstītas uz
izdevumiem, kas tiek pamatotas ar datorizdrukām
2005. gadā – 462.40 Ls;
2006. gadā – 257.56 Ls;
2007. gadā – 312.65 Ls;
2008. gadā – 435.41Ls;
2009. gadā 38.16 ls.
Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs
Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Inventarizācijā konstatēto grāmatu pārpalikumu Ls 1506.18 ( viens tūkstotis
pieci simti seši lati 18 santīmi) apmērā Dekšāru pamatskolā iegrāmatot.
Ierodas deputāts Jānis Stafeckis.
11§
Par kultūras komisijas izveidošanu.______________________________________
I.Brence A.Ornicāns J.Šlivka M.Cakula A.Pudulis
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs

Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Jānis Stafeckis,Irina Šekšujeva), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Izveidot Kultūras komisiju sekojošā sastāvā :
Komisijas vadītāja –priekšsēdētāja vietniece Jekaterina Ivanova
Locekļi: Margarita Cakula, Ilze Valeniece, Nellija Strode,Zelma Tuče,Inese
Stepāne,Inta Brence,Zoja Ţugunova,Daiga Ceipiniece, Pēteris Tretjuks, Biruta
Meţatuča,Margarita Skangale

12§
Par dzīvokļa dezinfekciju.______________________________________________
A.Pudulis
Izskatot Viļānu pilsētas Celtnieku ielas Nr.8 otrās kāpņu telpas iedzīvotāju kolektīvo
vēstuli tika uzaicināti sociālā dzīvokļa iemītnieki un ņemot vērā sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas ieteikumu ,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs
Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Uzaicināt sanitāro inspekciju un lūgt dezinficēt sociālo dzīvokli Celtnieku ielā 8
dz.16 un iemītnieku iedzīvi.Apmaksu veikt pēc piestādītā rēķina aptuveni Ls 37.-.

13§
Par štata vienības ieviešanu Viļānu kultūras nams –pulciņa vadītājs.__________
A.Pudulis
Izskatot Viļānu kultūras nama direktores Margaritas Cakulas 2011.gada 10.janvāra
iesniegumu un sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs
Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Ieviest štata vienību –pulciņa vadītājs ar darba algu Ls 65,-,atjaunot vecās tradīcijas –
apgūt instrumentu spēli,atjaunot estrādes jeb dzīvās mūzikas tradīcijas- izveidot
estrādes ansambli jauniešiem.
14§
Par grozījumiem saistošajos noteikumos”Sociālās palīdzības pabalsti un to
piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”._____________________________________
J.Šlivka D.Strupiša A.Pudulis
Pamatojoties uz „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”
35.panta 5.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļu
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla

Stiuka,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs
Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
izdarīt sekojošus grozījumus Viļānu novada pašvaldības Saistošajos noteikumos
Nr.12 „Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”, bet
tieši:
1.Izslēgt no Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.12 „Sociālās
palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” ievaddaļas
atsauces uz spēku zaudējušajiem normatīvajiem aktiem, bet tieši MK
noteikumiem Nr.693;Nr.1026
2. Grozīt Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.12 „Sociālās
palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” 8.punktu un
izteikt sekojošā redakcijā:
8.punkts „Tiesības saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa, turpmāk
tekstā GMI, nodrošināšanai ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras
atbilst trūcīgās ģimenes (personas) statusam atbilstoši spēkā esošajām likumdošanas
normām.
3. Izslēgt no Viļānu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.12
„Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”
24.1.punktu, jo nav izstrādāts un ieviests mehānisms šīs procedūras veikšanai
4. Grozīt Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.12 „Sociālās
palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”, 29.punktu un
izteikt sekojošā redakcijā:
29.punkts „Dzīvokļa pabalstu piešķir centrālapkures maksas, īres maksas un maksas
par komunālo pakalpojumu (ūdensapgāde, kanalizācija), kā arī kurināmā (malkas)
iegādes izmaksu segšanai.”
5. Grozīt Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.12 „Sociālās
palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”, 30.1.punktu un
30.2.punktu un izteikt sekojošā redakcijā:
30.1.punkts „Ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas)
statuss, turpmāk tekstā TĢS, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir mazāki par
garantēto minimālo ienākumu līmeni valstī un kuras dzīvo viņu tiesiskajā valdījumā
vai īpašumā esošajās dzīvojamās telpās ar centrālo apkuri, par ko ir noslēgts līgums ar
„Viļānu siltumu”, 30.00 (trīsdesmit komats nulle nulle) Ls apmērā pusgadā”
30.2.punkts „Daudzbērnu ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes statuss,
turpmāk tekstā TĢS, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir mazāki par garantēto
minimālo ienākumu līmeni valstī un kuras dzīvo viņu tiesiskajā valdījumā vai
īpašumā esošajās dzīvojamās telpās ar centrālo apkuri, par ko ir noslēgts līgums ar
„Viļānu siltumu”, 40.00 (četrdesmit komats nulle nulle) Ls apmērā pusgadā”

6. Papildināt Viļānu novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.12 „Sociālās
palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”, ar punktiem
Nr.30.3.;Nr.30.4.;Nr.30.5. un izteikt sekojošā redakcijā:
30.3. „Ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss,
turpmāk tekstā TĢS un kuras dzīvo viņu tiesiskajā valdījumā vai īpašumā esošajās
dzīvojamās telpās ar centrālo apkuri, par ko ir noslēgts līgums ar „Viļānu siltumu”,
20.00 (divdesmit komats nulle nulle) Ls apmērā pusgadā”
30.4. „Invalīdiem, pensionāriem, kuri dzīvo vieni un kuru ikmēneša ienākumi
nepārsniedz 100.00 (viens simts komats nulle nulle) un kuri dzīvo viņu tiesiskajā
valdījumā vai īpašumā esošajās dzīvojamās telpās ar centrālo apkuri, par ko ir
noslēgts līgums ar „Viļānu siltumu”, 20.00 (divdesmit komats nulle nulle) Ls apmērā
pusgadā”
30.5. „Vientuļajiem invalīdiem, pensionāriem, kuri dzīvo vieni un kuru ikmēneša
ienākumi nepārsniedz 200.00 (divi simti komats nulle nulle) un kuri dzīvo viņu
tiesiskajā valdījumā vai īpašumā esošajās dzīvojamās telpās ar centrālo apkuri, par ko
ir noslēgts līgums ar „Viļānu siltumu”, 20.00 (divdesmit komats nulle nulle) Ls
apmērā pusgadā”
7. Grozīt Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.12 „Sociālās
palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” 31.1.punktu un
31.2.punktu un izteikt sekojošā redakcijā:
31.1.punkts „Ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas)
statuss, turpmāk tekstā TĢS, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir mazāki par
garantēto minimālo ienākumu līmeni valstī un kuras dzīvo viņu tiesiskajā valdījumā
vai īpašumā esošajās dzīvojamās telpās, kurās ir centralizētais ūdensvada un
kanalizācijas pieslēgums, par ko ir noslēgts līgums ar „Viļānu namsaimnieku”, 20.00
(divdesmit komats nulle nulle) Ls apmērā pusgadā”
31.2.punkts „Daudzbērnu ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes statuss,
turpmāk tekstā TĢS, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir mazāki par garantēto
minimālo ienākumu līmeni valstī un kuras dzīvo viņu tiesiskajā valdījumā vai
īpašumā esošajās dzīvojamās telpās, kurās ir centralizētais ūdensvada un kanalizācijas
pieslēgums, par ko ir noslēgts līgums ar „Viļānu namsaimnieku”, 30.00 (trīsdesmit
komats nulle nulle) Ls apmērā pusgadā”
8. Papildināt Viļānu novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.12 „Sociālās
palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”, ar punktiem
Nr.31.3.;Nr.31.4.;Nr.31.5.;31.6.;31.7. un izteikt sekojošā redakcijā:
31.3.punkts „Ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas)
statuss, turpmāk tekstā TĢS, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir mazāki par
garantēto minimālo ienākumu līmeni valstī un kuras dzīvo pašvaldībai tiesiskajā
valdījumā vai īpašumā esošajās dzīvojamās telpās, par ko ir noslēgts īres līgums ar
„Viļānu namsaimnieku”, bet kurās nav ne centrālās apkures, ne centralizētā

ūdensvada, ne kanalizācijas pieslēguma, 10.00 (desmit komats nulle nulle) Ls apmērā
pusgadā”
31.4.punkts „Daudzbērnu ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes statuss,
turpmāk tekstā TĢS, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir mazāki par garantēto
minimālo ienākumu līmeni valstī un kuras dzīvo pašvaldībai tiesiskajā valdījumā vai
īpašumā esošajās dzīvojamās telpās, par ko ir noslēgts īres līgums ar „Viļānu
namsaimnieku”, bet kurās nav ne centrālās apkures, ne centralizētā ūdensvada, ne
kanalizācijas pieslēguma, 15.00 (piecpadsmit komats nulle nulle) Ls apmērā pusgadā”
31.5. „Ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss,
turpmāk tekstā TĢS un kuras dzīvo viņu tiesiskajā valdījumā vai īpašumā esošajās
dzīvojamās telpās, kurās ir centralizētais ūdensvada un kanalizācijas pieslēgums, par
ko ir noslēgts līgums ar „Viļānu namsaimnieku”, 20.00 (divdesmit komats nulle nulle)
Ls apmērā pusgadā”
31.6. „Invalīdiem, pensionāriem, kuri dzīvo vieni un kuru ikmēneša ienākumi
nepārsniedz 100.00 (viens simts komats nulle nulle) un kuri dzīvo viņu tiesiskajā
valdījumā vai īpašumā esošajās dzīvojamās telpās, kurās ir centralizētais ūdensvada
un kanalizācijas pieslēgums, par ko ir noslēgts līgums ar „Viļānu namsaimnieku”,
20.00 (divdesmit komats nulle nulle) Ls apmērā pusgadā”
31.7. „Vientuļajiem invalīdiem, pensionāriem, kuri dzīvo vieni un kuru ikmēneša
ienākumi nepārsniedz 200.00 (divi simti komats nulle nulle) un kuri dzīvo viņu
tiesiskajā valdījumā vai īpašumā esošajās dzīvojamās telpās, kurās ir centralizētais
ūdensvada un kanalizācijas pieslēgums, par ko ir noslēgts līgums ar „Viļānu
namsaimnieku”, 20.00 (divdesmit komats nulle nulle) Ls apmērā pusgadā”
9. Grozīt Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.12 „Sociālās
palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” 32.1.punktu un
izteikt sekojošā redakcijā:
32.1.punkts „Ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas)
statuss, turpmāk tekstā TĢS, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir mazāki par
garantēto minimālo ienākumu līmeni valstī un kuras dzīvo viņu tiesiskajā valdījumā
vai īpašumā esošajās dzīvojamās telpās ar krāsns apkuri, 35.00 (trīsdesmit pieci
komats nulle nulle) Ls apmērā gadā”
10. Papildināt Viļānu novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.12 „Sociālās
palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” ar
32.2.;32.3.;32.4.;32.5. punktiem un izteikt sekojošā redakcijā:
32.2.punkts „Ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas)
statuss, turpmāk tekstā TĢS un kuras dzīvo viņu tiesiskajā valdījumā vai īpašumā
esošajās dzīvojamās telpās ar krāsns apkuri- 20.00 (divdesmit komats nulle nulle) Ls
apmērā gadā”

32.3. „Invalīdiem, pensionāriem, kuri dzīvo vieni un kuru ikmēneša ienākumi
nepārsniedz 100.00 (viens simts komats nulle nulle) un kuri dzīvo viņu tiesiskajā
valdījumā vai īpašumā esošajās dzīvojamās telpās ar krāsns apkuri 20.00 (divdesmit
komats nulle nulle) Ls apmērā gadā”
32.4. „Vientuļajiem invalīdiem, pensionāriem, kuri dzīvo vieni un kuru ikmēneša
ienākumi nepārsniedz 200.00 (divi simti komats nulle nulle) un kuri dzīvo viņu
tiesiskajā valdījumā vai īpašumā esošajās dzīvojamās telpās ar krāsns apkuri 20.00
(divdesmit komats nulle nulle) Ls apmērā gadā”
32.5. „Pabalsts kurināmā (malkas) iegādes izmaksu segšanai var tikt atteikts, ja
Sociālais dienests konstatē, ka
- ģimenei (personai), kurai piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss, turpmāk
tekstā TĢS, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir mazāki par garantēto minimālo
ienākumu līmeni valstī;
- ģimenei (personai), kurai piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss
īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir meţs, kura platība ir ne mazāka kā 1 (viens) ha un
ir pietiekoši objektīvs pamats uzskatīt, ka augstāk minētās personas ir spējīga saviem
spēkiem veikt kurināmā (malkas) sagādi.”

15§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu sociālajā dzīvoklī .______________________
D.Strupiša A.Pudulis
Izskatot Sociālās nodaļas lēmumu Nr. 1.13-2/2687 par to, ka Aleksandrs Martinovs ,
deklarēts Rēzeknes ielā- ir bezdarbnieks, strādā gadījuma darbus meţā ,viņa dzīvoklis
ir mazs,bez ērtībām ar krāsns apkuri,ūdens ārā un dzīvo viens, ņemot vērā sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs
Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Atteikt Aleksandram Martinovam deklarēts Rēzeknes ielā ,Viļānos piešķirt istabu
sociālajā dzīvoklī,jo personai nav tādu neatrisināmu sociālu problēmu, kas liegtu
izmantot piešķirto dzīvojamo platību.

16§
Par personas iemitināšanu dzīvoklī un īres līguma grozīšanu._________________
J.Šlivka J.Vidiņš A.Stiuka A.Pudulis
Izskatot Gitas Rubas, dzīv. Celtnieku ielā 6 , Viļānos, iesniegumu ar lūgumu iemitināt
dzīvojamā telpā un iekļaut īres līgumā Tatjanu Rubu un Tatjanas Rubas iesniegumu ar
lūguma iemitināt viņu dzīvojamā telpā Celtnieku ielā 6, Viļānos un iekļaut īres
līgumā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:

G. Ruba lūdz atļaut iemitināt viņas pašlaik īrētajā dzīvoklī Celtnieku ielā 6, Viļānos
un iekļaut īres līgumā vīra V.Rubas māsu Tatjanu Rubu.
Tatjana Ruba lūdz atļaut iekļaut viņu īres līgumā un iemitināt dzīvoklī Celtnieku ielā
6, Viļānos.
G. Ruba ir īrniece dzīvokļa Celtnieku ielā 6, Viļānos, laulātais Vjačeslavs Ruba
piekrīt tam, ka viņa māsa Tatjana Ruba tiks iemitināta dzīvoklī Celtnieku ielā 6,
Viļānos.
Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta 1. daļu Tatjana Ruba nav īrnieces
Gitas Rubas ģimenes locekle.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta piektās daļas noteikumi pieļauj īrnieka
tiesības iemitināt viņa īrētajā dzīvojamā telpā citu personu un šajā gadījumā
nepieciešama izīrētāja piekrišana, īrnieka un visu tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo
ģimenes locekļu piekrišana.
Īrnieks un izīrētājs SIA „Viļānu Namsaimnieks” neiebilst tam, ka dzīvoklī tiks
iemitināta cita persona, līdz ar to ir pamats pieņemt labvēlīgu administratīvu aktu.
Adresāta viedokļa noskaidrošana saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62. pantu
nav nepieciešama, jo tiek pieņemts labvēlīgs administratīvs akts.
Pamatojoties likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta pirmo un piekto daļu,
Administratīvā procesa likuma 62. pantu, 67. pantu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs
Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
atļaut Gitai Rubai iemitināt dzīvojamā telpā dzīvoklī Celtnieku ielā 6, Viļānos,
Tatjanu Rubu un iekļaut viņu īres līgumā kā citu personu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
2.Izskatot Alekseja Šlapakova, dzīv. Celtnieku ielā 6 Viļānos, iesniegumu ar
lūgumu iemitināt dzīvojamā telpā un iekļaut īres līgumā māti Aleksandru Šlapakovu
un brāli Nikolaju Šlapakovu un Aleksandras Šlapakovas, Nikolaja Šlapakova, dzīv.
Brīvības ielā , Viļānos, iesniegumu ar lūgumu iemitināt viņus dzīvojamā telpā un
iekļaut īres līgumā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Aleksejs Šlapakovs lūdz atļaut iemitināt viņa pašlaik īrētajā dzīvoklī Celtnieku ielā 6,
Viļānos un iekļaut īres līgumā māti Aleksandru Šlapakovu, dzim.1947.g., un brāli
Nikolaju Šlapakovu, dzim.1979.g., dzīv. Brīvības ielā , Viļānos.

Aleksandra Šlapakova un Nikolajs Šlapakovs lūdz atļaut iekļaut īres līgumā un
iemitināt dzīvoklī Celtnieku ielā 6, Viļānos, pie Alekseja Šlapakova.
Aleksejs Šlapakovs ir īrnieks dzīvokļa Celtnieku ielā 6, Viļānos, laulātā Jevģēnija
Šlapakova piekrīt tam, ka dzīvoklī tiks iemitināti un iekļauti īres līgumā vīra māte
Aleksandra Šlapakova un brālis Nikolajs Šlapakovs.
Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta 1. daļu Aleksandra Šlapakova un
Nikolajs Šlapakovs ir ģimenes locekli.
Augstāk minētā likuma noteikumi pieļauj īrnieka tiesības iemitināt viņa īrētajā
dzīvojamā telpā savus ģimenes locekļus un šajā gadījumā nepieciešama izīrētāja
piekrišana, īrnieka un visu tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu
piekrišana.
Īrnieks un izīrētājs SIA „Viļānu Namsaimnieks” neiebilst tam, ka dzīvoklī tiks
iemitināta cita persona, līdz ar to ir pamats pieņemt labvēlīgu administratīvu aktu.
Adresāta viedokļa noskaidrošana saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62. pantu
nav nepieciešama, jo tiek pieņemts labvēlīgs administratīvs akts.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta pirmo daļu, Administratīvā
procesa likuma 62. pantu, 67. pantu,
Atklāti balsojot:par- 10(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs
Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva), pret2(Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns),atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
atļaut Aleksejam Šlapakovam iemitināt dzīvojamā telpā dzīvoklī Nr.52, Celtnieku
ielā 6, Viļānos, māti Aleksandru Šlapakovu, personas kods 060547-11447, un brāli
Nikolaju Šlapakovu, personas kods 310579-11430, kā citu personu un iekļaut viņus
īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.

17§
Par debitoru parāda norakstīšanu._______________________________________
A.Pudulis
Pamatojoties uz LR IeM valsts Policijas Latgales reģionālās pārvaldes Rēzeknes
iecirkņa vēstuli Nr. 20/18-2-10576 no 06.12.2010,
Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs
Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods,Irina Šekšujeva), pret- nav,atturas-1(Jānis
Stafeckis),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1. izslēgt no grāmatvedības uzskaites debitoru parādu par summu LVL 1027.20 (
viens tūkstotis divdesmit septiņi lati 20 santīmi). Kas radies Sokolku pagasta

telpās 1994. gada 02. novembrī nozogot naudas līdzekļus, jo ierosinātai
krimināllietai ir izbeidzies noilgums pēc Latvijas KPK 5p.3.p.;
2. izslēgt no grāmatvedības uzskaites debitoru parādu par summu LVL 298.00 (
divi simti deviņdesmit astoņi lati 00 santīmi), kas radies 1998. gada 04.11
Viļānu bērnu un jauniešu centra Viļānos Raiņa ielā 35a zādzības rezultātā,
nozogot televizoru un videomagnetafonu, jo krimināllieta ir izbeigta noilguma
dēļ pēc Latvijas KPK 5p.3.p.
Pamats: LR IeM Valsts Policijas Latgales reģionālās pārvaldes Rēzeknes iecirkņa
vēstuli Nr. 20/18-2-10576 no 06.12.2010
18§
Par novada ceļu saraksta apstiprināšanu ar ceļu uzturēšanas klasēm 2011.gada
ziemas sezonā.________________________________________________________
J.Šlivka A.Pudulis
Izskatot saimniecības daļas vadītāja informāciju par Viļānu novada ceļiem –sarakstu
ar ceļu uzturēšanas klasēm 2011.gada ziemas sezonai,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans
Popovs,Aivars Strods,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt Viļānu novada ceļu sarakstu ar ceļu uzturēšanas klasēm 2011.gada ziemas
sezonai.
Ceļu saraksts pievienots uz 16.lapām.
19§
Par pabalsta atteikumu Bronislavam Lapkovskim.__________________________
J.Šlivka A.Pudulis
Izskatot saņemtos datus no arhīva ,
Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs
Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva), pretnav,atturas-1 (Vasīlijs Arbidāns),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
15.´pantu, atteikt ikmēneša pabalsta piešķiršanu bijušajam Viļānu pagasta padomes
priekšsēdētājam Bronislavam Lapkovskim , sakarā ar to, ka divus pilnus sasaukumus
nav ieņēmis algotu amatu.
Pielikumā : Rēzeknes zonālā valsts arhīva izziņa Nr. 13-1/Jur-1120 no 28.12.2010.

20§
Par nosaukuma apstiprināšanu ._________________________________________
A.Pudulis

Pamatojoties uz Rūdolfa Veipa dzīv.Dekšāres, Dekšāres pagasts ,Viļānu novads
11.01.2011.iesniegumu par nosaukuma apstiprināšanu zemes īpašumam ar kadastra
Nr. 7848 003 0319,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs
Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt nosaukumu „Vilkābeles”zemes īpašumam Dekšāru pagastā ar kadastra
Nr. 7848 003 0319, kas pieder Rūdolfam Veipam dzīvo Dekšāres,Dekšāres
pagasts,Viļānu novads.
21§
Par adreses un nosaukuma piešķiršanu .________________________________
A.Pudulis
Pamatojoties uz Vitālija Nagļa , dzīv.Dekšāres, Dekšāres pagasts ,Viļānu novads
12.01.2011.iesniegumu par nosaukuma un adreses piešķiršanu būvei (7848 006
00001),kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra Nr. 7848 006 0400,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs
Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Piešķirt adresi un nosaukumu: „Sniedziņš”,Dekšāres ciems, Dekšāres
pagasts,Viļānu novads ,būvei (7848 006 00001)-pagrabam, kas atrodas uz zemes
vienības ar kadastra numuru 7848 006 0400.

22§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu._______________________________________
J.Šlivka A.Pudulis
Sakarā ar Dekšāru pagasta pārvaldes vadītāja J.Benislavska 07.01.2011.izziņu par
zemes lietošanas mērķa maiņu Dekšāru pagastam piekritīgajās zemēs, kas nav
izmantojama paredzētajam zemes lietošanas mērķim- „derīgo izrakteņu ieguves
teritorijas”,jo dabā faktiski tās ir ar krūmiem apaugušas teritorijas , kurās nav veikti
geoloģiskās izpētes darbi un nekāda saimnieciskā darbība nenotiek.Pamatojoties uz
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.p1.1.p.,3.d.un 20.06.2006.MK
noteikumiem Nr.496”Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”IV daļas 21.p.,23.1.p.,23.3 p.,
Atklāti balsojot:par- 9(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs
Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva), pret-2(Jevdokija
Šlivka,Artūrs Ornicāns),atturas- 1 (Inta Brence),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.Mainīt Viļānu novada pašvaldības Dekšāres pagasta teritorijā esošai pašvaldībai
piekritīgajām zemes vienībām „Smilts karjers” ar kadastra numuru”7848 004
0100,platība 1.8 ha un kadastra Nr. 7848 003 0503, platība 1.7 h , zemes lietošanas

mērķi no „ derīgo izrakteņu ieguves teritorijas „- kods 0401 uz „dabas pamatnes,
parki,zaļās zonas u.c.objektu teritorijas „- kods 0501.
2.Iesniegt dokumentus VZD Latgales reģionālā nodaļā izmaiņu ienešanai valsts
kadastra reģistrā.
23§
Informācija._________________________________________________________
Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2011. gada 03.februārī plkst.15.00.
Finanšu komitejas sēde notiks 2011.gada 27.janvārī plkst 15.00.
Sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2011.gada 26.janvārī
plkst.15.00.
Sēdi slēdza plkst.17.00
Sēdi vadīja

Arnolds Pudulis

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Parakstīja 2011.gada 20.janvārī

