LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Viļānu novadā
Nr.21
2010.gada 02.decembrī

Darba kārtība
1.Par grozījumiem pamatbudžetā 2010.gadam.
2.Par grozījumiem 2010.gada specbudžetā.
3.Par Jaungada dāvanu iegādi novada bērniem.
4.Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu novada iedzīvotāju Jaungada pasākuma
organizēšanai.
5.Par štatu sarakstā izlaistas algas likmes atjaunošanu.
6.Par eglīšu iegādi Ziemassvētku un Jaungada pasākumiem.
7.Par atbalsta pieņemšanu no Andreja Eglīša Latviešu Nacionālā Fonda.
8.Par kadastra kartes sakārtošanu.
9.Par lietošanas mērķu noteikšanu.
10.Par zemi zem ceļiem.
11.Par saistošiem noteikumiem.
12.Par maksas samazināšanu par izpērkamo zemi sertifikātos.
13.Par biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” budžeta deficītu.
14.Par adreses piešķiršanu.
15.Par iesnieguma izskatīšanu.
16.Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrībai
„Saulstariņi”.
17.Par atskurbtuvi.
18.Par pamatlīdzekļu norakstīšanu .
19.Par dalības maksas apmaksu basketbola komandai.
20.Par lēmuma „Par pašvaldībai piekritīgajām zemēm”grozīšanu.
21.Par mājas Celtnieku iela 6 iedzīvotāju iesnieguma izskatīšanu.
22.Par mirušo sociālo dzīvokļu īrnieku parāda apmaksu.
23.Par naudas līdzekļu piešķiršanu ārkārtas situācijā.
24.Par dzīvojamās platības piešķiršanu sociālā dzīvoklī.
25.Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
26.Par izslēgšanu no dzīvokļu rindas.
27.Par dzīvesvietas deklarēšanas anulēšanu.
28.Par īres līguma grozīšanu.
29.Par papildus naudas līdzekļiem atdzelzošanas iekārtas remontam.
30.Par Sokolku pagasta pamatlīdzekļu ņemšanu grāmatvedības uzskaitē.
31.Par ceļiem Dekšāru pagastā .
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32.Par lēmuma”Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”grozīšanu.
33.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, Felicija
Leščinska, Inta Brence, Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova, Konrāds Kalniņš.
Nav ieradušies deputāti:
Juris Tučs –nezināmu iemeslu dēļ.
Aivars Strods- slimības dēļ.
Pašvaldības administrācijas darbinieki- Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija
Veselova, sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, jurists Guntars
Arbidāns,Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta
Piziča,Dekšāru pamatskolas direktore Daiga Ceipiniece, finanšu ekonomiste
Līvija Krupnova,nekustamā īpašuma speciāliste Irina Klimanova.
Korespondente Ilze Sondore.
Protokolē:
sekretāre Anna Strode.
Sēdi sāk plkst.15.00
Atklāti balso par darba kārtību un papildus darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem:
par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Felicija
Leščinska,Juris Galerijs Vidiņš,Alla Stiuka, Inta Brence, Jekaterina Ivanova, Konrāds
Kalniņš, Artūrs Ornicāns, Ivans Popovs), pret-1 (Jevdokija Šlivka),atturas- nav.
1§
Par grozījumiem pamatbudžetā 2010.gadam.______________________________
L.Krupnova J.Šlivka J.Vidiņš A.Pudulis
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2010.gada saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par pamatbudţetu 2010.gadam”.
Pielikumā : Saistošie noteikumi uz 4 lapām.

2§
Par grozījumiem 2010.gada specbudžetā.__________________________________
L.Krupnova J.Šlivka J.Vidiņš A.Pudulis
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Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2010.gada saistošajos noteikumos
Nr.2 „Par specbudţetu 2010.gadam”.
Pielikumā : Saistošie noteikumi uz 1 lapas.
3§
Par Jaungada dāvanu iegādi novada bērniem.____________________________
A.Stiuka J.Šlivka J.G.Vidiņš J.Ivanova I.Brence J.Stafeckis A.Pudulis
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,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 2,50 (divi lati
piecdesmit santīmi) vērtībā.
2.Piešķirt naudas līdzekļus Jaungada dāvanu iegādei Viļānu pilsētas un Radopoles
pirmskolas izglītības iestāţu audzēkņiem , katram audzēknim Ls 2,50 (divi lati 50
santīmi) vērtībā.
3.Piešķirt naudas līdzekļus Jaungada dāvanu iegādei bērniem bāreņiem –Tiskādu
bērnu namā 5 bērniem un Kalkūnu bērnu namā 1 bērnam , katram Ls 2,50 (divi lati 50
santīmi) vērtībā.
4.Piešķirt naudas līdzekļus Viļānu novadā deklarētajiem un patstāvīgi dzīvojošajiem
pirmskolas vecuma bērniem ,katram Ls 2,50 (divi lati 50 santīmi) vērtībā.
Naudas līdzekļus piešķirt no budţeta līdzekļiem pārējā kultūra.
4§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu novada iedzīvotājiem Jaungada
pasākuma organizēšanai._________________________________________
A.Pudulis
Izskatot Viļānu kultūras nama direktores M.Cakulas 2010.gada 23.novembra
iesniegumu un finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Piešķirt naudas līdzekļus Ls 300,- (trīs simti lati 00 santīmi) Viļānu kultūras namam
Jaungada pasākuma organizēšanai (mūzikas apmaksa) Viļānu novada iedzīvotājiem
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2010.gada 30.decembrī rīkotajā pasākumā. Naudas līdzekļus piešķirt no budţeta
līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra.
5§
Par štatu sarakstā izlaistas algas likmes atjaunošanu._______________________
A.Pudulis
Izskatot Viļānu kultūras nama direktores M.Cakulas 2010.gada 23.novembra
iesniegumu un finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Atjaunot štatu sarakstā algas likmi par otru fokloras kopu. Ls 65,-(sešdesmit pieci lati
00santīmi) fokloras kopas „Viļonīši” un bērnu un jauniešu folkloras ansambļa
„Biteites”vadītājai Ingai Stafeckai un izmaksāt darba alga par oktobra mēnesi .
6§
Par eglīšu iegādi Ziemassvētku un Jaungada pasākumiem.___________________
A.Pudulis
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Saņemt iesniegumus un iegādāties eglītes Viļānu novada pašvaldības iestādēm un
apmaksāt pēc piestādītā rēķina no budţeta līdzekļiem pārējā kultūra.
7§
Par atbalsta pieņemšanu no Andreja Eglīša Latviešu Nacionālā Fonda.________
A.Pudulis
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Pieņemt atbalstu no Andreja Eglīša Latviešu nacionālā Fonda Viļānu mūzikas un
mākslas skolas 78 audzēkņu ēdināšanai līdz Ziemassvētkiem Ls 383,-(trīs simti
astoņdesmit trīs lati 00 santīmi).
8§
Par kadastra kartes sakārtošanu.________________________________________
A.Pudulis
1. Veicot zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170020258 Tevenānu ielā
26A, Viļāni, instrumentālo uzmērīšanu, tika precizēta tā platība - 924m2 un
mainās arī blakusesošā zemesgabala platība un konfigurācija
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Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Precizēt blakusesošā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170020226
konfigurāciju un platību un noteikt to 4730m2 apmērā saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Sakarā ar to, ka uz zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumiem 78170020124,
78170020113, 78170020127, 78170020137, 78170020136 atrodas par
pašvaldības līdzekļiem uzbūvēta iela, kas nepieciešama lai nodrošinātu likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto pašvaldības
autonomo funkciju (gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu –
ielu, ceļu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu),
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Veikt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumiem 78170020124, 78170020113,
78170020127, 78170020137, 78170020136 sadali, atdalot ielu.






Zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170020124 sadalīt trīs daļās saskaņā ar
grafisko pielikumu.
o Zemesgabala 1.daļai, 15417m2 platībā, atstāt iepriekšējo adresi – Stacijas
iela 10, Viļāni un kadastra apzīmējumu 78170020124;
o Zemesgabala 3.daļai noteikt:
- platība - 1130m2
- adrese – Stacijas iela 10A, Viļāni,
- lietošanas mērķis – 0907 – Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto
ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve
- lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu.
Zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170020113 sadalīt trīs daļās saskaņā ar
grafisko pielikumu.
o Zemesgabala 1.daļai, 10225m2 platībā, atstāt iepriekšējo adresi – Stacijas
iela 12, Viļāni un kadastra apzīmējumu 78170020113;
o Zemesgabala 3.daļai noteikt
- platība - 3389m2
- adrese – Stacijas iela 12A, Viļāni,
- lietošanas mērķis – 0101 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
- lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu.
Zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170020127 sadalīt četrās daļās saskaņā ar
grafisko pielikumu.
o Zemesgabala 1.daļai noteikt
- platība – 1876m2;
- adrese – Stacijas iela4 A, Viļāni,
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lietošanas mērķis – 0101 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
- lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu.
o Zemesgabala 3.daļai, 8564m2 platībā, atstāt iepriekšējo adresi – Stacijas
iela 4, Viļāni un kadastra apzīmējumu 78170020127.
Zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170020137 sadalīt divās daļās saskaņā ar
grafisko pielikumu.
o Zemesgabala 1.daļai, 19239m2 platībā, atstāt iepriekšējo adresi – Stacijas
iela 6A, Viļāni un kadastra apzīmējumu 78170020137.
Zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170020136 sadalīt trīs daļās saskaņā ar
grafisko pielikumu.
o Zemesgabala 1.daļai noteikt
- platība - 13511m2;
- adrese – Stacijas iela 7B, Viļāni,
- lietošanas mērķis – 0101 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
- lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu.
o Zemesgabala 3.daļai, 33982m2 platībā, atstāt iepriekšējo adresi – Stacijas
iela 7A, Viļāni un kadastra apzīmējumu 78170020137.
No zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 78170020124 atdalīto 2.daļu, 617m2
platībā, 78170020113 atdalīto 2.daļu, 1342m2 platībā, 78170020127 atdalīto
2.daļu, 736m2 platībā un 4.daļu 26m2 platībā, 78170020137 atdalīto 2.daļu, 669m2
platībā un 78170020136 atdalīto 2.daļu 2381 m2 platībā, apvienot kopā, izveidojot
vienu zemesgabalu.
Zemesgabalam noteikt:
o adrese – Stacijas iela, Viļāni;
o lietošanas mērķis - 1101 – zemes ceļu nodalījuma joslās;
o platība – 5771m2;
o faktiskais valdītājs – Viļānu novada pašvaldība, reģ.Nr.90009114114;
o lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu un ielikt atzīmi – „ar
nodokli neapliek”.
-









3. Sakarā ar to, ka Sokolku pagasta Strupļu ciemā esošajām ielām ir piešķirti
nosaukumi, bet tie nav atdalīti no ceļa ar kadastra apzīmējumu 78900030211,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Veikt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78900030211 sadali, atdalot ielas saskaņā
ar grafisko pielikumu
 Zemesgabala 1.daļai, 0,76ha platībā, atstāt iepriekšējo nosaukumu – Strupļi pa
centru un kadastra apzīmējumu 78900030211;
 Zemesgabala 2.daļai noteikt:
o nosaukums – Vītolu iela, Sokolku pagasts, Viļānu novads;
o lietošanas mērķis - 1101 – zemes ceļu nodalījuma joslās;
o platība – 5440m2;
o faktiskais valdītājs – Viļānu novada pašvaldība, reģ.Nr.90009114114;

6





o lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu un ielikt atzīmi – „ar
nodokli neapliek”.
Zemesgabala 3.daļai noteikt:
o nosaukums – Ābeļu iela, Sokolku pagasts, Viļānu novads;
o lietošanas mērķis - 1101 – zemes ceļu nodalījuma joslās;
o platība – 560m2;
o faktiskais valdītājs – Viļānu novada pašvaldība, reģ.Nr.90009114114;
o lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu un ielikt atzīmi – „ar
nodokli neapliek”.
Zemesgabala 4.daļai noteikt:
o nosaukums – Pīlādţu iela, Sokolku pagasts, Viļānu novads;
o lietošanas mērķis - 1101 – zemes ceļu nodalījuma joslās;
o platība – 1207m2;
o faktiskais valdītājs – Viļānu novada pašvaldība, reģ.Nr.90009114114;
o lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu un ielikt atzīmi – „ar
nodokli neapliek”.

4. Izskatot Viļānu pilsētas iedzīvotājas – mazdārziņa lietotājas Afanasijas
Samuilovas, lūgumu noslēgt nomas līgumu par zemes platību izmantošanu un
veicot zemesgabalu apsekošanu, uzmērīšanu dabā un iezīmēšanu kadastra
kartē,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Izveidot
noteikt:
o
o
o

jaunu zemes vienību saskaņā ar grafisko pielikumu. Zemesgabalam

Adrese – Ceriņu iela 25E, Viļāni;
Platība – 540m2, tā var tikt precizēta veicot instrumentālo uzmērīšanu;
Lietošanas mērķis - 0502 – Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu
dārziem.
o Lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra Nr.

1. Atļaut Afanasijai Samuilovai noslēgt nomas līgumu bez apbūves tiesībām
uz zemesgabalu Ceriņu ielā 25E, Viļānos uz 10gadiem;
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības
gadā, papildus nomas maksas, nomniekam jāmaksā arī nekustamā īpašuma
nodoklis likumā noteiktajā kārtībā.
5. Izskatot Viļānu pilsētas iedzīvotāja – mazdārziņa lietotāja – Pētera Zaiceva,
Viļānos, lūgumu noslēgt nomas līgumu par zemes platību izmantošanu un
veicot zemesgabalu apsekošanu, uzmērīšanu dabā un iezīmēšanu kadastra
kartē ,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
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1. Izveidot jaunu zemes vienību saskaņā ar grafisko pielikumu.
Zemesgabalam noteikt:
o Adrese – Ceriņu iela 25D, Viļāni;
o Platība – 1570m2, tā var tikt precizēta veicot instrumentālo
uzmērīšanu;
o Lietošanas mērķis - 0502 – Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu
dārziem.
o Lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra Nr.
2. Atļaut Pēterim Zaicevam noslēgt nomas līgumu bez apbūves tiesībām uz
zemesgabalu Ceriņu ielā 25D, Viļānos uz 10gadiem;
3. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības
gadā, papildus nomas maksas, nomniekam jāmaksā arī nekustamā īpašuma
nodoklis likumā noteiktajā kārtībā.
6. Izskatot Viļānu pilsētas iedzīvotājas – mazdārziņa lietotājas – Natālijas
Rubinas,Viļānos, lūgumu noslēgt nomas līgumu par zemes platību
izmantošanu un veicot zemesgabalu apsekošanu, uzmērīšanu dabā un
iezīmēšanu kadastra kartē ,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1. Izveidot jaunu zemes vienību saskaņā ar grafisko pielikumu.
Zemesgabalam noteikt:
o Adrese – Raiņa iela 35E, Viļāni;
o Platība – 943m2, tā var tikt precizēta veicot instrumentālo uzmērīšanu;
o Lietošanas mērķis - 0502 – Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu
dārziem.
o Lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra Nr.
2. Atļaut Natālijai Rubinai noslēgt nomas līgumu bez apbūves tiesībām uz
zemesgabalu Raiņa ielā 35E, Viļānos uz 10gadiem;
3. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības
gadā, papildus nomas maksas, nomniekam jāmaksā arī nekustamā īpašuma
nodoklis likumā noteiktajā kārtībā.
7. Izskatot Viļānu pilsētas iedzīvotāja – mazdārziņa lietotāja – Vjačeslava Ruba,
Viļānos, lūgumu noslēgt nomas līgumu par zemes platību izmantošanu un
veicot zemesgabalu apsekošanu, uzmērīšanu dabā un iezīmēšanu kadastra
kartē,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
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1. Izveidot jaunu zemes vienību saskaņā ar grafisko pielikumu.
Zemesgabalam noteikt:
o Adrese – Raiņa iela 37B, Viļāni;
o Platība – 1534m2, tā var tikt precizēta veicot instrumentālo
uzmērīšanu;
o Lietošanas mērķis - 0502 – Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu
dārziem.
o Lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra Nr.
2. Atļaut Vjačeslavam Rubam noslēgt nomas līgumu bez apbūves tiesībām
uz zemesgabalu Raiņa ielā 37B, Viļānos uz 10gadiem;
3. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības
gadā, papildus nomas maksas, nomniekam jāmaksā arī nekustamā īpašuma
nodoklis likumā noteiktajā kārtībā.
9§
Par lietošanas mērķu noteikšanu.________________________________________
J.G.Vidiņš J.Šļivka G.Arbidāns A.Ornicāns I.Klimanova A.Pudulis
Sakarā ar to kā daţām zemes vienībām nav noteikts lietošanas mērķis un pamatojoties
uz Ministra kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanas un
maņas kārtība”,
Atklāti balsojot:par- 10(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Irina
Šekšujeva,Jānis Stafeckis, Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs
Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs), pret- 2(Jevdokija Šlivka ,Artūrs
Ornicāns),atturas-1(Inta Brence),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Noteikt lietošanas mērķus sekojošajām zemes vienībām

1. Skolas
iela 14A,
Viļāni

Agallija
Dzeha

Īpašnieka/
lietotāja
personas
kods/
reģistrācijas
Nr.
05023212717

2. Alejas
iela 13,
Viļāni

Zenta
Kukare

10035311423

78170020846 400

3. Alejas
iela 15 A

Ināra
150656Dzivanovska 11462

78170020847 900

4. Centrālā

Viļānu

N.p.k.

Zemes
vienības
adrese

Īpašnieka/
lietotāja
vārds,
uzvārds

Zemes
vienības
kadastra
apzīmējums

Zemes
vienības
platība,
m2

78170020703 1617

90009114114 78170020853 934
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Zemes vienības
lietošanas mērķis

0101 – Zemes, uz
kuras galvenā
saimnieciskā
darbība ir
lauksaimniecība
0502 – Pagaidu
atļautā zemes
izmantošana sakņu
dārziem
0502 – Pagaidu
atļautā zemes
izmantošana sakņu
dārziem
0502 – Pagaidu

iela 19A,
Viļāni

novada
pašvaldība

5. Centrālā
iela 43A,
Viļāni

Jānis
Pokšāns

11075311449

78170020923 3772

6. Skolas
iela 37A,
Viļāni

Nadeţda
Solovjova

17094011422

78170021022 3516

7. Zaļā iela
7A,
Viļāni

Marina
Stempere

27126311438

78170021025 776

8. Zaļā iela
5A,
Viļāni

Vladimirs
Šļomins

24075811438

78170021027 3879

9. Latgales
iela 1C,
Viļāni
10. Latgales
iela 1D,
Viļāni
11. Latgales
iela 2A,
Viļāni

Valentīna
Diņķīte

29105411439

78170030104 1992

Jānis
Ozoliņš

28123811431

78170030107 2199

Svetlana
Soboleva

100696511436

78170030115 800

12. Latgales
iela 4,
Viļāni
Latgales
iela 4,
13. Latgales
iela 1,
Viļāni

Ainārs
Pudulis

18077011432

78170030127 71309
78170030146 70060

Valentīna
Diņķīte

29105411439

78170030129 1409

14. Latgales
iela 1,
Viļāni

Valentīna
Diņķīte

29105411439

78170030135 1082

15. Latgales
iela 2,

Inese
Stelmaka

10084910326

78170030147 7777
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atļautā zemes
izmantošana sakņu
dārziem
0101 – Zemes, uz
kuras galvenā
saimnieciskā
darbība ir
lauksaimniecība
0101 – Zemes, uz
kuras galvenā
saimnieciskā
darbība ir
lauksaimniecība
0502 – Pagaidu
atļautā zemes
izmantošana sakņu
dārziem
0101 – Zemes, uz
kuras galvenā
saimnieciskā
darbība ir
lauksaimniecība
0601 – Individuālo
dzīvojamo māju
apbūve
0601 – Individuālo
dzīvojamo māju
apbūve
0101 – Zemes, uz
kuras galvenā
saimnieciskā
darbība ir
lauksaimniecība
0101 – Zemes, uz
kuras galvenā
saimnieciskā
darbība ir
lauksaimniecība
0101 – Zemes, uz
kuras galvenā
saimnieciskā
darbība ir
lauksaimniecība
0101 – Zemes, uz
kuras galvenā
saimnieciskā
darbība ir
lauksaimniecība
0101 – Zemes, uz
kuras galvenā

Viļāni

16. Latgales
iela 2,
Viļāni

10084910326

78170030148 1935

17. Dzirnavu Janīna
iela
Bartaševiča
18/20,
Viļāni

02014511434

78170030201 1260

18. Saules
iela 7,
Viļāni
19. Centrālā
iela 32,
Viļāni

Agallija
Dzeha

05023212717

78170030203 2268

Henrijs
Pitans 5/16
Gunta Pitena
1/16
Anrijs Pitens
5/16
Jānis Pitens
5/16
Ingrīda
Skukauska

23076110719
06035411529
24057410710
09126310700
18074911815

78170030309 697

Konstantīna
Beļusova

25025511482

78170030273 1223

Tekla Luriņa 02062711422

78170030302 6805

Valentīna
Čakova

14024011431

78170030351 490

24. Raiņa
iela 1A,
Viļāni

Anatolijs
Solovjovs

01034711420

78170030376 860

25. Lauku
iela 5A,
Viļāni

Andrejs
Pīgoţņa

09126711424

78170030377 972

26. Lauku
iela 5B,
Viļāni

Jevgēnija
Apača
650/1737

21024411422

78170030381 1737

20. Brīvības
iela 8A,
Viļāni
21. Dārzu
iela 14,
Viļāni
22. Kalnu
iela 8,
Viļāni
23. Kalnu
iela 6A,
Viļāni

Inese
Stelmaka
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78170030268 1007

saimnieciskā
darbība ir
lauksaimniecība
0101 – Zemes, uz
kuras galvenā
saimnieciskā
darbība ir
lauksaimniecība
0101 – Zemes, uz
kuras galvenā
saimnieciskā
darbība ir
lauksaimniecība
0601 – Individuālo
dzīvojamo māju
apbūve
0101 – Zemes, uz
kuras galvenā
saimnieciskā
darbība ir
lauksaimniecība

0601 – Individuālo
dzīvojamo māju
apbūve
0601 – Individuālo
dzīvojamo māju
apbūve
0601 – Individuālo
dzīvojamo māju
apbūve
0502 – Pagaidu
atļautā zemes
izmantošana sakņu
dārziem
0502 – Pagaidu
atļautā zemes
izmantošana sakņu
dārziem
0101 – Zemes, uz
kuras galvenā
saimnieciskā
darbība ir
lauksaimniecība
0101 – Zemes, uz
kuras galvenā
saimnieciskā

Vitālijs
Utināns
587/1737
Skaidrīte
Zepa
500/1737
Anna
Vavilova

30103611451

03123911466

78170030383 1067

Pēteris
Gilučs

13031711423

78170030509 1759

Ina
Krasņanska

09046111437

78170032205 400

30. Dzirnavu Leontīna
iela 18A, Duļbinska
Viļāni

31054213709

78170032207 1379

31. Dzirnavu Valentīna
iela 18B, Siliņa
Viļāni

30053911439

78170032208 993

32. Centrālā
iela 57,
Viļāni

24094211155
14086710529
29012111445

78170040109 5068

27. Lauku
iela 17A,
Viļāni
28. Brīvības
iela 44D,
Viļāni
29. Dzirnavu
iela 18B,
Viļāni

33. Raiņa
iela 33A,
Viļāni

Aina
Sondore ½
Guntis
Sondors ½
Leida
Antonova
640/8254
Imants
Bitāns
613/4127
Antons
Groms
701/8254
Katerina
Jenuļova
618/8254
Nadeţda
Mikrjukova
536/8254
Elza
Naumova

darbība ir
lauksaimniecība

26105611728

20076311461
23126811426
09114811436
21097511424
12013911443
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78170040123 4033

0101 – Zemes, uz
kuras galvenā
saimnieciskā
darbība ir
lauksaimniecība
0601 – Individuālo
dzīvojamo māju
apbūve
0502 – Pagaidu
atļautā zemes
izmantošana sakņu
dārziem
0101 – Zemes, uz
kuras galvenā
saimnieciskā
darbība ir
lauksaimniecība
0101 – Zemes, uz
kuras galvenā
saimnieciskā
darbība ir
lauksaimniecība
0601 – Individuālo
dzīvojamo māju
apbūve
0101 – Zemes, uz
kuras galvenā
saimnieciskā
darbība ir
lauksaimniecība

34. Raiņa
iela 33B,
Viļāni

35. Pasta
iela 6B

1630/8254
Dzidra
Rimša
1332/8254
Elijana
Vecane
600/8254
Ināra
Zeimule
971/8254
Leida
Antonova
640/8254
Imants
Bitāns
613/4127
Antons
Groms
701/8254
Katerina
Jenuļova
618/8254
Nadeţda
Mikrjukova
536/8254
Elza
Naumova
1630/8254
Dzidra
Rimša
1332/8254
Elijana
Vecane
600/8254
Ināra
Zeimule
971/8254
Marince
Petrova

11106411427
05123211450
15016111453
78170040194 4221

0101 – Zemes, uz
kuras galvenā
saimnieciskā
darbība ir
lauksaimniecība

16114411454

78170040138 400

0502 – Pagaidu
atļautā zemes
izmantošana sakņu
dārziem
0502 – Pagaidu
atļautā zemes
izmantošana sakņu
dārziem
0601 – Individuālo
dzīvojamo māju
apbūve

29012111445
20076311461
23126811426
09114811436
21097511424
12013911443
11106411427
05123211450
15016111453

36. Pasta
iela 11A,
Viļāni

Valērijs
Račinskis

31055511441

78170040155 300

37. Raiņa
iela 37A,
Viļāni

Jāzeps
Šmaukstelis

24094211446

78170040186 1930
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Par zemi zem ceļiem .__________________________________________________
A.Pudulis
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punku un 4.1 panta otrās daļas
1.punktu, kuros noteikts, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz
pašvaldības vārda ierakstāma zemesgrāmatā zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja
fiziskām un juridiskām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju,
nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības vai zemes piederība nav noskaidrota, ja uz
šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves), un lai nodrošinātu likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju
(gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu – ielu, ceļu būvniecību,
rekonstruēšanu un uzturēšanu),
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1. Atzīt par piekrītošiem Viļānu novada pašvaldībai sekojošas zemes vienības, kuru
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir 1101 – zemes ceļu nodalījuma joslās un kuru
platība, veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, var tikt precizēta:
N.p.k.
1.

Nosaukums
Strupļi pa centru

Kadastra apzīmējums
78900030211

Platība, ha
0,76

Lietošanas mērķis
1101

2.

Vītolu iela

0,5544

1101

3.

Ābeļu iela

0,0560

1101

4.

Pīlādţu iela

0,1207

1101

5.

Ustroņi (pa
centru)
Strupļi (gar
Gaveiku)
MeţkoktiTaukuļi-Strupļi

78900040224

2,11

1101

78900030212

0,27

1101

78980030214

0,84

1101

78900020161

2,18

1101

78900010149

0,63

1101

78900010150

0,38

1101

TaukuļiAntoņiški
Sokolki-Zvīdriņi
1
Meţkokti-Viļāni

78900020159

2,92

1101

78900050211

3,97

1101

78900010147

0,24

1101

AntoņiškiRogoviki
Rogovikikomplekss
Bokāni-Zvīdriņi

78900020160

2,38

1101

78900050209

0,81

1101

78900050210

0,46

1101

6.
7.

8
9.
10.
11.
12.
13.

14

14.

SkudnovkaZavarujevka
DilmaņiSkudnovka
JugermaniSkudnovka
JugermaniMortiški
Sokolki-Zvīdriņi
2
MeţkoktiMukuļi
JugermaniJakuški-Dilmaņi
Tumuški (pie
Fedina)
Ustroņi-RepšiKomplekss

78900040222

2,19

1101

78900040225

1,52

1101

78900050212

0,98

1101

78900050214

0,59

1101

78900050215

0,85

1101

78900010148

0,52

1101

78900040220

0,47

1101

78900050256

0,34

1101

78900030215

0,83

1101

78900030209

0,66

1101

78900050216

0,38

1101

24.

Bokāni (pa
centru)
Bokāni (kapsēta)

78900050217

0,17

1101

25.

Jugermani

78900050213

0,85

1101

26.

Skudnovka (uz
kapiem)
JugermaniTumuškiDilmaņi
Avotu iela,
Viļāni
Ceriņu iela,
Viļāni
Skolas iela,
Viļāni

78900040324

0,99

1101

78900040327

0,12

1101

78170030353

0,3307

1101

78170040558

2,3227

1101

78170020451

0,3941

1101

78170021030

0,7438

Centrālā iela,
Viļāni

78170020926

0,7194

78170040178

0,9397

Saules iela,
Viļāni
Jersikas iela,
Viļāni

78170010453

0,1347

1101

78170010229

0,1926

1101

78170020255

0,8543

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

1101

11§
Par saistošiem noteikumiem.____________________________________________
A.Pudulis
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 3.daļu,
Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta septīto daļu un Pārejas noteikumu
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6.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.punktu un 17.11.2010. Privatizācijas,
pašvaldības īpašuma un zemes komisijas ierosinājumu,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Slēgt deleģējuma līgumu ar Valsts zemes dienestu atbilstoši Ģeotelpiskās
informācijas likuma 13.panta septītajai daļai Valsts pārvaldes iekārtas likuma
noteiktajā kārtībā. Un apstiprināt saistošus noteikumus „Par topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Viļānu novadā”
Pielikumā:saistošie noteikumi Nr. 27 uz 2 lp.
12§
Par maksas samazināšanu par izpērkamo zemi sertifikātos.__________________
A.Pudulis
Izskatījusi Arkādija Saknes, iesniegumu par maksas samazināšanu par izpērkamo
zemi „Jānītis”, Ūgrinieku s., Viļānu pagastā, lietošanas mērķis – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601, pamatojoties uz 2088. gada 22. septembra MK
noteikumu Nr.787 pielikumu „samaksas apmēra samazinājuma aprēķināšanas
kārtība”,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
samazināt Arkādijam Saknem, Viļānos, Viļānu novadā, samaksu par izpērkamo zemi
„Jānītis” ar kadastra numuru 7898 006 0087 – 0.0739 ha Viļānu pagastā, sakarā ar:



laiku no 1992. Gada, kad zeme iedalīta patstāvīgā lietošanā
(18 gadi x2%) =36%, max samazinājums 25%,
darba stāţu lauksaimniecībā 17 gada (17x3%) = 34%, max
samazinājums 25%.

Zemes vienību kadastrālā vērtība 177Ls.
Samazinājums par izpērkamo zemi – 50%.
13§
Par biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” budžeta deficītu.___________________
J.Šlivka A.Pudulis
Izskatot biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” iesniegumu „ Par biedrības Eiroreģions”
Ezeru zeme” budţeta deficītu” un finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Irina
Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs), pret- nav,atturasnav,Jevdokija Šlivka balsošanā nepiedalās.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
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Piešķirt papildus finansējumu biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” Ls 214,- (divi simti
četrpadsmit lati 00 santīmi) biroja darba nodrošināšanai.
14§
Par adreses piešķiršanu.________________________________________________
A.Pudulis
Izskatot Lindas Marijas Kundzišas 13.11.2010. iesniegumu par adreses
piešķiršanu īpašumam ar kadastra Nr. 7817 002 0244 ,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Piešķirt adresi : Tevenānu ielā 7A, Viļāni , Viļānu novads, LV 4650.
15§
Par iesnieguma izskatīšanu.__________________________________________
A.Pudulis
Izskatot saimniecības nodaļas vadītāja iesniegumu un ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Irina
Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova,Juris
Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs), pret- 2(Jevdokija Šlivka,Artūrs
Ornicāns),atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Iedalīt degvielu datormeistaram Vasīlijam Soloveiko 25 litri mēnesī ,jo apkalpošanā
ir 98 datori un liela teritorija no 2010.gada 03.decembra.Noslēgt ar Vasīliju
Soloveiko patapinājuma līgumu.
16 §
Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrībai
„Saulstariņi”.________________________________________________________
A.Pudulis
Izskatot invalīdu biedrības vadītājas Dainas Bardovskas 2010.gada 12.novembra
iesniegumu,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Piešķirt Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrībai „Saulstariņi”Ls 50,- (piecdesmit
lati 00 santīmi) Jaungada pasākumu rīkošanai.Naudas līdzekļus pārskaitīt biedrības
„Saulstariņi” kontā no budţeta līdzekļiem pārējā kultūra.
17§
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Par atskurbtuvi._______________________________________________________
J.G.Vidiņš A.Pudulis
Izskatot Rēzeknes pilsētas iesniegto sadarbības līguma projektu ,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- 1(Juris Galerijs Vidiņš),atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Atturēties no sadarbības ar Rēzeknes pilsētas domi detoksikācijas pakalpojumu
sniegšanā.Jautājuma risināšana būtu Valsts mērogā.
18§
Par pamatlīdzekļu norakstīšanu .________________________________________
L.Veselova J.Šlivka J.G.Vidiņš V.Arbidāns A.Pudulis
Tika iesniegti norakstīšanas akti un Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja L.Veselova
pamatlīdzekļu norakstīšanas komisijas priekšsēdētāja pateica, ka akti sarakstīti
uzticoties iestāţu vadītājiem visus personīgi nepārbaudot dabā. Deputāte J.Šlivka
norādīja uz to, kā var parakstīt pamatlīdzekļu aktus neapskatot dabā. Pēc ilgām
debatēm domes priekšsēdētājs ierosina atlikt pamatlīdzekļu norakstīšanu uz nākošo
domes sēdi .
Atklāti balsojot:par- 8 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Jānis
Stafeckis, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns,Konrāds Kalniņš,Ivans Popovs),pret5(Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka,Irina Šekšujeva ,Inta
Brence),atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Jautājumu par pamatlīdzekļu norakstīšanu izskatīt nākošajā novada domes
sēdē.
Inta Brence uz laiku atstāj zāli.
19§
Par dalības maksas apmaksu basketbola komandai.________________________
A.Pudulis
Izskatot trenera R.Broka 2010.gada 24.novembra iesniegumu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apmaksāt dalības maksu Ls 20,- (divdesmit lati 00 santīmi) Viļānu novada basketbola
komandai „Rēzeknes pilsētas 2010.gada kausa izcīņā”, kura notiks laika posmā no
2010.gada 20.novembra līdz 19.decembrim.Naudas līdzekļus pārskaitīt Rēzeknes
pilsētas domei pēc piestādītā rēķina no budţeta līdzekļiem pārējā kultūra.
20§
Par lēmuma „Par pašvaldībai piekritīgajām zemēm”grozīšanu._______________
A.Pudulis
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Izvērtējot pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības atbilstoši
011.09.2009.MK noteikumiem Nr. 996”par kārtību ,kādā nosaka valstij un
pašvaldībai piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai , kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”,un ņemot
vērā to, ka sekojošā zemes vienība līdz šim bija Viļānu pagasta padomes zemes
lietojums,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.Grozīt Viļānu novada pašvaldības 11.11.2009. sēdes lēmumu Nr. 14§2 „par
pašvaldībai piekritīgajām zemēm”papildinot to ar punktu:
 ieskaitīt apbūvētu zemes vienību ar kadastra Nr. 7898 010 0403, platība 0.67
ha”Zeltiņu skola”,Aleksandropole,Viļānu pagastā pašvaldībai piekritīgajās
zemēs.
2.Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu ,zemes vienību platība var tikt precizēta.

21§
Par mājas Celtnieku iela 6 iedzīvotāju iesnieguma izskatīšanu.___________________
J.Ivanova A.Pudulis
Izskatot Viļāni, Celtnieku ielas 6 iedzīvotāju 2010.gada 23.novembra iesniegumu par to, ka
sociālajā dzīvoklī Nr.46 Celtnieku ielā Nr.6 salasās bars dzērāju, kas trokšņo un dzer ,var
aizdedzināt dzīvokli ,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Pārcelt Ivaru Ozoliņu no sociālā dzīvokļa Nr. 46 Celtnieku ielā uz sociālo dzīvokli
Celtnieku ielā 8 dz. 16.Brīdināt par parādiem.

22§
Par mirušo sociālo dzīvokļu īrnieku parāda apmaksu._______________________
J.Ivanova A.Pudulis
Izskatot SIA „Viļānu siltums”iesniegto rēķinu un ņemot vērā izglītības, kultūras un
sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.Apmaksāt mirušo sociālo dzīvokļu īrnieku parādu Ls 427,13 (četri simti divdesmit
septiņi lati 13 santīmi) par J.Klušu Ls 170.08,V.Kodaļevu Ls 121.82 un I.Ţurovu Ls
135.23.
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2.Atturēties no mirušo un atstāto dzīvokļu personu parādu apmaksas ,kuras dzīvoja
un nemaksāja pašvaldības dzīvokļos.
Deputāte Inta Brence turpina darbu.
23§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu ārkārtas situācijā._________________________
J.Šlivka F.Leščinska A.Pudulis
Izskatot Fainas Soboļevas 2010.gada 11.novembra iesniegumu par to, ka pēc Viļānu
vidusskolā notikušā negadījuma ar griestu apdares nokrišanu un viņas meitas
Anastasijas Soboļevas savainošanu un ārstēšanās izdevumiem,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Piešķirt naudas līdzekļus –pabalstu ārkārtas situācijā Ls 30.(trīsdesmit lati 00
santīmi)ārstēšanās izdevumu un citu izdevumu segšanai.Naudas līdzekļus izmaksāt
Fainai Soboļevai , Viļānu novads no budţeta līdzekļiem atbalsts sociāli atstumtām
personām.

24§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu sociālā dzīvoklī.________________________
A.Stiuka A.Pudulis
Izskatot sociālā dienesta lēmumu un uzklausot sociālā dienesta vadītāju D.Strupišu,
Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Irina
Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs), pret- nav,atturas- 2(Jekaterina
Ivanova , Artūrs Ornicāns),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Atteikt piešķirt Georgijam Šatilovam istabu sociālajā dzīvoklī, jo pašreiz dzīvo
māsai piederošā mājā Kaupres ielā 15,kur viņam ir sava istaba, bet deklarētajā dzīves
vietā nedzīvo no 2006.gada un krājas lieli parādi. G.Šatilovs ir bezdarbnieks.

25§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu.____________________________________
J.Šlivka A.Stiuka A.Pudulis
1.Izskatot Jāņa Belova, Viļānu nov., iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo telpu
Viļānos, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
J. Belovs lūdz piešķirt dzīvojamo telpu Viļānu pilsētā. Dzīvot deklarētajā dzīvesvietā,
lauku mājā, ir grūti veselības stāvokļa dēļ ( amputēta kāja ), nepieciešamā aprūpe, ir
2.gr. invalīds ar kustību traucējumiem. Dzīvojamā māja pieder radiniecei Jeļenai
Ridzevskai. Uz šo brīdi viņš izīrē privātu dzīvokli Viļānu pilsētā.
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Dzīvojamā mājā Obeliškos, Dekšāres pag. ir deklarēti – Jānis Belovs un viņa māte
Anfiza Belova, dzim. 1927.g., kura tur dzīvo. Dzīvojamā māja nav piemērota
dzīvošanai invalīdiem ar kustību traucējumiem.(21.10.2010. Dekšāres pagasta
pārvaldes sociālās darbinieces M. Vičas apsekošanas akts).
Saskaņā ar Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļas sniegto informāciju dzīvojamās mājas
Obeliškos, Dekšāres pag. īpašniece ir Jeļena Ridzevska, personas kods 110883-11165.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” 3.panta 1.daļas 1.
punktu pašvaldība sniedzot palīdzību var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.
Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības 2009. gada 5. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.2. punktu pašvaldība izīrē
dzīvojamo telpu vispārējā kārtībā atsevišķi dzīvojošiem invalīdiem, kuriem nav
apgādnieku.
11.11.2010. Jānis Belovs ir reģistrēts Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamo telpu izīrēšana vispārējā kārtībā, kārtas Nr.
26 ( Viļānu novada pašvaldības domes lēmums 11.11.2010. Nr.20).
Ņemot vērā minēto, Sociālā un dzīvokļu komisija izteica priekšlikumu lūgt Viļānu
novada pašvaldības domi atļaut J. Belovam izīrēt piederošo pašvaldībai brīvo
dzīvojamo telpu – Kultūras laukumā 3B, dz.3, Viļānos, kurā atrodas pirmajā stāvā un
ir piemērots dzīvošanai personai ar kustības traucējumiem.
Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus
netika
noskaidrots, jo visas nepieciešamās ziņas jau izteiktas adresāta iesniegumā un cits
viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieņemšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1.daļas
1. punktu, Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 5. augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.2. punktu, Administratīvā procesa likuma
62. pantu, 67. pantu ,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska,, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),pret- nav,atturas1(artūrs Ornicāns),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
atļaut Jānim Belovam izīrēt dzīvojamo telpu – dzīvokli Viļānos (istabu skaits -1,
kopējā platība - 24,00 m2).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzeknē, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
2.Izskatot Ingas Locānes , dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov., iesniegumu ar lūgumu
piešķirt dzīvojamo platību, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
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I. Locāne lūdz piešķirt dzīvojamo platību viņas ģimenei, savas dzīvojamās platības
nav, pašreiz dzīvo pie māsas, kura ir dzīvokļa īpašniece, un pieprasa to atbrīvot.
I. Locāne un bērni – dēls Sandis, dzim. 2003.g., meita Juta, dzim. 2002.g., ir deklarēti
un dzīvo Nākotnes ielā 9, dz.15, Dekšāres, Dekšāres pag. Dzīvokļa īpašniece ir māsa
Anita Svalbe, kura pieprasa atbrīvot dzīvojamo telpu. Dzīvoklī ir deklarēta un dzīvo
Ingas māte –Veronika Svalbe. (21.09.2010. Dekšāres pagasta pārvaldes sociālā
darbinieka M. Vičas apsekošanas akts).
I. Locānes ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” 3.panta 1.daļas 1.
punktu
pašvaldība sniedzot palīdzību var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.
Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 5.augusta saistošiem noteikumiem
„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 1.5. punktu un 5.5. punktu I. Locāne ir iesniegusi
motivēto iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.
30.09.2010.I. Locāne ir reģistrēta Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamo telpu izīrēšana vispārējā kārtībā, kārtas Nr.
22 ( Viļānu novada pašvaldības domes lēmums 30.09.2010. Nr.17).
Ņemot vērā minēto, Sociālā un dzīvokļu komisija izteica priekšlikumu lūgt Viļānu
novada pašvaldības domi atļaut I. Locānei izīrēt piederošo pašvaldībai brīvo
dzīvojamo telpu – Nākotnes ielā 9, dz.14, Dekšāres, Dekšāres pagastā.
Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus
netika
noskaidrots, jo visas nepieciešamās ziņas jau izteiktas adresāta iesniegumā un cits
viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieņemšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1.daļas
1. punktu, Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 5.augusta saistošiem noteikumiem
„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 1.5. punktu un 5.5. punktu, Administratīvā procesa
62. pantu, 67. pantu ,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
atļaut Ingai Locānei izīrēt dzīvojamo telpu - Dekšāres pagastā, Viļānu nov. ( istabu
skaits -1, kopējā platība -31,6,m2).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
26§
Par izslēgšanu no dzīvokļu rindas._______________________________________
A.Pudulis
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1.Izskatot Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas
A. Stiukas informāciju par Ritas Svikšas, dzīv.Viļānos, izslēgšanu no palīdzības
reģistra dzīvokļa jautājumu risināšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē :
Saskaņā ar Viļānu pilsētas domes lēmumu, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.pantu un 7.panta 1.punktu, ievērojot personas (
ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, Rita Svikša 2008.gada tika atzīta par tiesīgu
saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības reģistrā
dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā.
Viļānu novada pašvaldības sociālā un dzīvokļu komisija veicot Viļānu pilsētas domes
palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā ietvertās informācijas aktualizēšanu
10.11.2009. (vēstule Nr.1.3.-8/429) pieprasīja R. Svikšai iesniegt ziņas par
patreizējiem sadzīves apstākļiem un iespējamajām izmaiņām palīdzības saņemšanas
nepieciešamībā no pašvaldības dzīvojamās platības jautājuma risināšanā.
16.11.2009. R. Svikša iesniedza iesniegumu, kurā uzturēja savu lūgumu par
dzīvojamo platības piešķiršanu Viļānos, neminot papildus nevienu jaunu apstākli un
paskaidroja, ka viņas ģimene, kura sastāv no četriem cilvēkiem, dzīvo kopā ar viņas
vecākiem četru istabu dzīvoklī. Dzīvojamo platību lūdz sakarā ar to, ka dzīvoklī dzīvo
divas ģimenes, vēlas dzīvot atsevišķi.
Vīrs Andrejs Svikša izīrē divistabu dzīvoklī Nr.9, Kultūras laukumā 3B, Viļānos, bet
tur nedzīvo, jo dzīvoklī nav ne ūdens, ne apkures.
Izskatot R. Svikšas iesniegumu, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, tika
konstatēts, ka dzīvoklī Mehanizatoru ielā 5, dz.29, Viļānos dzīvo Rita Svikša, meitas Aija, dzim. 1993.g. Ieva, dzim.1999.g., vīrs Andrejs Svikša (dzīvesvieta ir deklarēta
Latgales ielā 5A, dz.7, Viļānos), māte Genovefa Juškeviča un tēvs Pēteris Juškevičs.
Dzīvoklis sastāv no 4–istabām, kopēja platība 70 m2, dzīvojamā platība - 54,88 m2.
Saskaņā ar Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļas sniegto informāciju dzīvokļa Nr.29,
Mehanizatoru ielā 5, Viļānos īpašniece ir Genovefa Juškeviča, personas kods 26083111430.
Vīrs Andrejs Svikša izīrē Viļānu novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr..9,
Kultūras laukumā 3B, Viļānos, kura sastāv no divām istabām, kopējā platība 39,7 m2
( 2008. gada 30.janvārī dzīvojamās telpas līgums Nr.1448) kur nav ierīkojis ne apkuri,
ne pieslēdzis ūdeni.
Tā kā Viļānu pilsētas domes lēmums par Ritas Svikšas atzīšanu par tiesīgu saņemt
palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēšanu palīdzības reģistrā
dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā ir bijis nepamatots, kā arī ņemot vērā to,
ka R. Svikša arī uz šo brīdi neatbilst nevienai no personu kategorijām, kurām
pašvaldībai ir pienākums sniegt palīdzību dzīvojamo telpas izīrēšanā, tad saskaņā ar
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta 1.daļas 1.punktu
persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja sniegusi nepatiesas ziņas par
apstākļiem, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības
saņemšanai
Saskaņā ar augstāk minētā likuma 10. panta 3.daļas noteikumiem 2009.gada
10.novembrī (vēstule Nr.1.3.-8/420) R. Svikšai tika paziņots, ka viņa tiks izslēgta no
palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā.
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Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.pantu,
7.panta 1.punktu, 10. panta 1.daļas 1.punktu, 10.panta 3. daļu, Administratīvā procesa
likuma 62. pantu, 67. pantu,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
izslēgt Ritu Svikšu no Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu
jautājumu risināšanā dzīvojamo telpu izīrēšana vispārējā kārtībā
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV 4601 ) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas
A. Stiukas informāciju par Irēnas Pudules, personas kods 241250-12168, izslēgšanu
no palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu risināšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē :
Saskaņā ar Viļānu pilsētas domes lēmumu, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.pantu un 7.panta 1.punktu, ievērojot personas
konkrētos dzīvokļa apstākļus, Irēna Pudule 2008.gada tika atzīta par tiesīgu saņemt
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu
jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā.
Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības 2009. gada 5. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 14.1. punktu persona tiek
izslēgta no palīdzības reģistra, ja pēc Sociālās un dzīvokļu komisijas pieprasījuma,
kura katru gadu veic palīdzības reģistra iekļauto datu precizēšanu, neiesniedz noteiktā
termiņā ziņas par patreizējiem sadzīves apstākļiem un izmaiņām palīdzības
saņemšanas nepieciešamību.
Viļānu novada pašvaldības Sociālā un dzīvokļu komisija veicot Viļānu pilsētas domes
palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā ietvertās informācijas aktualizēšanu
10.11.2009. (vēstule Nr.1.3.-8/431) pieprasīja I. Pudulei iesniegt līdz 23.11.2009.
ziņas par patreizējiem sadzīves apstākļiem un iespējamajām izmaiņām palīdzības
saņemšanas nepieciešamībā no pašvaldības dzīvojamās platības jautājuma risināšanā,
kurā netika iesniegta līdz šim brīdim, līdz ar to Irēna Pudule tiek izslēgta no
palīdzības reģistra.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”10. panta 3.daļas
noteikumiem 2009.gada 10.novembrī (vēstule Nr.1.3.-8/431) Irēnai Pudulei ir
paziņots, ka viņa tiks izslēgta no palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.pantu, 7.
pantu 1. daļas, 10. pantu 3. daļas, Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 5.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 14.1. punktu,
Administratīvā procesa likuma 62. pantu, 67. pantu,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
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Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
izslēgt Irēnu Puduli no Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu
jautājumu risināšanā dzīvojamo telpu izīrēšana vispārējā kārtībā
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV 4601 ) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
27§
Par dzīvesvietas deklarēšanas anulēšanu.__________________________________
A.Pudulis
1. Izskatot Tamāras Kvasovas, dzīv. Viļānos, iesniegumu par deklarēto dzīvesvietas
ziņu anulēšanu Edgaram Strodam, Viļānu novada pašvaldības dome
k o n s t a t ē:
Tamāra Kvasova lūdz anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu dzīvoklī Nr.1, Rēzeknes
ielā 33, Viļānos, civilvīram Edgaram Strodam sakarā ar to, ka viņš nepalīdz apmaksāt
par dzīvokli – īres maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem, alkoholiskā
reibumā rīko skandālus, kliedz uz bērniem.
2009. gada 19. janvārī Edgars Strods, deklarējot dzīvesvietu Rēzeknes ielā 33, dz.1,
Viļānos, noradīja deklarācijā dzīvesvietas deklarēšanas tiesisko pamatu „radniecība”
tā, ka. viņš ir tēvs Tamāras Kvasovas dēlam Danielam Strodam,dzim.2008. gada 23.
aprīlī. E. Strods arī tika iekļauts īres līguma (dzīvojamās telpas īres līgums Nr.294).
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pants pirmās daļas 1. punkts pieļauj anulēt ziņas
par deklarēto dzīvesvietu, ja persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas
ziņas, 2. punkts pieļauj anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, ja attiecīgai personai
nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. T. Kvasova sava lūgumā par
deklarēto dzīvesvietas ziņu anulēšanu E. Strodam nenorāda nevienu no
augstākminētiem nosacījumiem un sakarā ar to E .Strodam ir tiesiskais pamats dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā Rēzeknes ielā 33,dz.1, Viļānos, tā kā viņš ir bērnu: dēla
Daniela Stroda, dzim.23.04.2008., un meitas Adriānas Strodes, dzim.08.07.2010.,
tēvs, kā arī ir iekļauts dzīvojamās telpas pēc adreses Rēzeknes ielā 33-1, Viļānos īres
līgumā kā cita persona.Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta
pieņemšanai.
Sociālā un dzīvokļu komisija izteica priekšlikumu T. Kvasovai par E. Stroda uzvedību
ģimenē un attieksmi pret nepilngadīgiem bērniem griezties Viļānu novada pašvaldības
bāriņtiesā.
Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus
netika noskaidrots, jo visas nepieciešamās ziņas jau izteiktas adresāta iesniegumā un
cits viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieņemšanu.
Šis administratīvais akts tiek pieņemts, 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
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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
principam (APL 12.pants), sabiedrības interešu ievērošanas principam un
privātpersonas tiesību ievērošanas principam (APL 5.pants). Cilvēktiesību
ierobeţojums nav pieļauts.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktu un
2. punktu, Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. pantu, 12. pantu, 13. pantu,
61.pantu 62. pantu,65. pantu , 66. pantu un 67.pantu,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Tamāras Kvasovas lūgumu noraidīt.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
2. Izskatot Larisas Terehovičas, dzīv. Viļānos, iesniegumu par deklarēto dzīvesvietas
ziņu anulēšanu Valentīnai Bališai, Viļānu novada pašvaldības dome
k o n s t a t ē:
Larisa Terehoviča lūdz anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu viņas īpašumā dzīvoklī
Viļānos, Valentīnai Bališai sakarā ar to, ka persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi
nepatiesas ziņas, norādot dzīvesvietas deklarēšanas tiesisku pamatu „vienošanās ar
īpašnieku”, bet L. Terehovičai nekādas vienošanās ar V. Bališu nav bijis - ne
mutiskas, ne rakstiskas.
Valentīna Bališa uz aicinājumu ierasties Viļānu novada pašvaldības domē, lai sniegtu
ziņas par savu dzīvesvietu, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, nav ieradusies (17.11.2010. nosūtīta ierakstīta vēstule,
bet 20.11.2010. vēstule atgriezta ar norādi „pēc norādītās adreses adresāts nedzīvo”),
līdz ar to nav apstiprinājusi tiesisko pamatu savas dzīvesvietas deklarēšanai pēc
adreses Raiņa ielā 12-25, Viļānos.
Saskaņā ar Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļas sniegto informāciju dzīvokļa Nr.25,
Raiņa ielā 12, Viļānos īpašniece ir Larisa Terehoviča, personas kods 091064-11037.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pants pirmā daļa 1. punkts un LR MK 2003.
gada 1. jūlija noteikumi Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto
dzīvesvietu” 4.punkts nosaka, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja persona,
deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas, vai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
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Adresāta viedokļa noskaidrošana saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62. pantu
nav nepieciešama, jo tiek pieņemts labvēlīgs administratīvs akts.
Pamatojoties uz dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu 1. punktu, LR
MK 2003. gada 1.jūlija noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu”, Administratīvā procesa likuma 62. pantu, 67. pantu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,Jevdokija Šlivka nebalso
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Valentīnai Bališai, anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Viļānos.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
28§
Par īres līguma grozīšanu.______________________________________________
A.Pudulis
1. Izskatot Agafijas Solovjovas, dzīv. Viļānos, iesniegumu ar lūgumu iemitināt
dzīvojamā telpā un iekļaut īres līgumā dēlu Valēriju Solovjovu un Valērija Solovjova,
dzīv. Radopolē, Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu ar lūguma iemitināt viņu
dzīvojamā telpā un iekļaut īres līgumā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
A. Solovjova lūdz atļaut iemitināt viņas īrētajā dzīvoklī Viļānos.un iekļaut īres
līgumā dēlu Valēriju Solovjovu, dzim.1970.g., sakarā ar to, ka pēc vīra nāves palikusi
viena un viņai nepieciešama palīdzība vecuma un veselības stāvokļa dēļ.
Valērijs Solovjovs lūdz atļaut iekļaut īres līgumā un iemitināt dzīvoklī Nr.5, Celtnieku
ielā 1, Viļānos, pie mātes Agafijas Solovjovas, dzim.1941.g., sakarā ar to, ka viņai
nepieciešamā aprūpe un palīdzība veselības un vecuma problēmu dēļ.
A. Solovjova ir galvenā īrniece dzīvokļa Nr.5, Celtnieku iela 1, Viļānos, citu dzīvoklī
deklarēto un dzīvojošo pilngadīgo ģimenes locekļu nav.
Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta 1. daļu ģimenes locekļi ir :
laulātie, vecāki (adoptētāji), darbnespējīgie brāļi un māsas un pilngadīgi bērni,
kuriem nav savas ģimenes
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.
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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. pantu, Administratīvā procesa
likuma 62. pantu, 67. pantu,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
atļaut Agafijai Solovjovai iemitināt dzīvojamā telpā Viļānos, dēlu Valēriju
Solovjovu, kā citu personu un iekļaut viņu īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
29§
Par papildus naudas līdzekļiem atdzelzošnas stacijas remontam.______________
J.G.Vidiņš J.Šlivka A.Pudulis
Izskatot SIA „Viļānu namsaimnieks”2010.gada 26.novembra iesniegumu,
Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs), pret- 2(Jevdokija
Šlivka,Artūrs Ornicāns)nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Piešķirt papildus naudas līdzekļus Ls 26.-(divdesmit seši lati 00 santīmi) par
Jaunviļānu atdzelzošAnas iekārtas remontu SIA „EKO AKVA” pēc piestādītā rēķina.

30§
Par Sokolku pagasta pamatlīdzekļu ņemšanu grāmatvedības uzskaitē.____________
A.Pudulis
Izskatot Sokolku pagasta pārvaldes vadītājas L.Veselovas 2010.gada 01.decembra
iesniegumu,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Ņemt grāmatvedības uzskaitē Sokolku pagasta pamatlīdzekļus par summu Ls 64137,49
(sešdesmit četri tūkstoši viens simts trīsdesmit septiņi lati 49 santīmi).
Tai skaitā :
Ūdens atdzelzošanas stacija Ls 30778,00
Artēziskais urbums
Ls 19418.00
Ģenerators
Ls 13941.49
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31§
Par ceļiem Dekšāru pagastā ._____________________________________________
A.Pudulis
Sakarā ar to, ka ir konstatētas Viļānu novada Dekšāres pagasta zemesgabalu zem ceļiem
platību atšķirības starp pašvaldību vienotas informācijas sistēmas datiem un kadastra
datiem,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Precizēt Viļānu novada pašvaldības lietojumā esošo zemesgabalu platības
N.p.k

Nosaukums

Kadastra
apzīmējums
78480030735
78480050514
78480060448
78480050258
78480030730
78480030728
78480010706
78480030757
78480030758

Platība, ha

1,12
0,06
1,51
1,19
1,03
2,55
0,49
0,25
2,09
1,81
0,39
1,21
2,88
1,74
0,34
0,31
0,45
0,71
0,72
1,06
1,53
0,39
0,28

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Armuškas-Lazdenieki-Brangova
Brangova-Lazdenieki
Dekšāres strauts- Trūpeņi
Stivkas- Pīrāgi- Čača
Stārķa ligzda– Atspuka
Atspuka- Madţule
Nagļu ceļš- Madţule
Asfalts- Malmute
Gar Indānu

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Ikaunieku kapi
Garanči- Čeveri
Pa Solto līdz Repšai
Jaunsaimnieki- lielā priede
Upēlītis
Brangovas muiţa- krustojums Poča O.
Brangova- kompleksa ceļa krustojums
Dekšāres- Obeliškas- Dzelzceļš
Centrs- gar kompleksu- Brangova
Soboļevs pa salu
Sobiļevs- pārbrauktuve- Pastari
Mālnieki- Puduļi- Pastari
Šoseja- Priedaine
Dekšāres- vecā pārbrauktuve
Valsts meţa stūris – dzelzceļa stacija
Nagļu ceļš pa Zelta kalnu- Malmute
Malmute pa Storām- Trokša A.
Lejas dzirnavas- Kuces kalns

78480030731
78480010736
78480010702
78480030733
78480030729
78480050257
78480060450
78480050515
78480060447
78480060449
78480060454
78480060453
78480070154
78480030737
78480060451
78480050513
78480030755
78480030727
78480030761

29.
30.
31.
32.

Oţenieki gar Cvetkovu līdz Kaţevai
Kaţeva- Cvetkova- Stiukas
No Nagļu ceļa vecais Cakuļu ceļš
Karjers- Cakuli

78480040103
78480050256
78480010705
78480010707
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1,94
2,27
3,81
2,93
1,50
2,37
1,17
0,35
1,67

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

No Nagļu ceļa gar Kanču līdz
Maurānam
Obeliškas- dzelzceļa pārbrauktuveRimšas
Dekšāres- kapsēta
Bokoni- Jaudzemi
Klušu K.Sābrs
No Ribules uz Bondariem
Gar kūdras purva mājām, no Viļānu
pagrieziena

78480010704

0,49

78480060719

0,25

78480060445
78480040104
78480070155
78480060452
78480020118

0,35
0,25
0,15
0,08
0,37

32§
Par lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”grozīšanu._________________
A.Pudulis
Konstatēts, ka ar Sokolku pagasta padomes lēmumiem zemes reformas laikā pašvaldībai
pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes (ceļi,ūdeņi, apbūve u.c. )nav izvērtētas atbilstoši
likumiem „par pašvaldībām”14.panta 2.punktam, „par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”3.panta 2.daļas 1.,2.,3.,5.,punktiem 2. un
5.daļai un 01.09.2009.MK noteikumiem „Kārtība,kādā nosaka valstij un pašvaldībām
piekrītošo lauku apvidus zemi,kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai ,kā
arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”Nr. 966,
Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs
Ornicāns,Juris Tučs,Ivans Popovs,Juris Galerijs Vidiņš,Aivars Strods, Jekaterina
Ivanova, Konrāds Kalniņš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.Grozīt Sokolku pagasta padomes lēmumu 26.01.2009.Nr.1§ 6.7 „Par zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu”,papildinot to ar punktu :
2.Ieskaitīt Viļānu novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs sekojošas Sokolku pagasta
zemes vienības
Zemes
Nekustamā īpašuma lietošanas
vienības/zeme mērķis
s vienības
daļas kadastra
apzīmējums
78900010151
0101 – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
78900010049
0101 – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
78900010061
0101 – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

78900010102
78900010116

0101 – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
0101 – Zeme, uz kuras galvenā
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Adrese

Kopplatī
ba

Nav

1.5ha

Nav

0.6ha

Viļānu nov.,
Sokolku pag.,
Meţkokti, Pie
Viktora
Nav

1ha

2.6ha

Viļānu nov.,

10ha

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

78900010125
78900010129
78900010138
78900010147

78900010148

78900010149

78900010150

78900020093
78900020099
78900020159

78900020160

0101 – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
0101 – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
0401 – Derīgo izrakteņu ieguves
teritorijas
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā
0201 – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība
0201 – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā

78900020161

1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā

78900030094

0101 – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
0101 – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
0101 – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
0201 – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība

78900030095
78900030096
78900030099

78900030103

1201 – Ar maģistrālajām
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Sokolku pag.,
Meţkokti,
Avangards
Nav

0.5ha

Nav

2.4ha

Nav

2.6ha

Nav

0.24ha

Nav

0.52ha

Nav

0.63ha

Nav

0.38ha

Nav

57.3ha

Nav

3.8ha

Viļānu nov.,
Sokolku pag.,
Strupļi,
Komunikācijas
Viļānu nov.,
Sokolku pag.,
Strupļi, Lielā
garāţa
Viļānu nov.,
Sokolku pag.,
Strupļi,
Šķūnīši
Nav

2.92ha

Nav

2ha

Nav

1.2ha

Viļānu nov.,
Sokolku pag.,
Vecmurāni,
Attīrīšanas
iekārtas
Viļānu nov.,

3.6ha

2.38ha

2.18ha

11.1ha

2ha

78900030109
78900030153

78900030198
78900030199
78900030209

78900030210

78900030211

78900030212

78900030214

78900030215

78900030229
78900030285

78900030286

elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apbūve
0908 – Pārējo sabiedriskās nozīmes
objektu apbūve
0501 – Dabas pamatnes, parki, zaļās
zonas un citas rekreācijas nozīmes
objektu teritorijas, ja tajās atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma
pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa
1104 – Transporta līdzekļu garāţu
apbūve
0908 – Pārējo sabiedriskās nozīmes
objektu apbūve
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā
0201 – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība
0302 – Fizisko un juridisko personu
īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu
teritorijas
1201 – Ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apbūve
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Sokolku pag.,
Strupļi,
Pārsūknēšanas
stacija

Nav

0.5ha

Nav

2.6ha

Nav

0.5ha

Nav

0.89ha

Nav

0.66ha

Nav

0.05ha

Viļānu nov.,
Sokolku pag.,
Ustroņi,
Aizvira
Nav

1.44ha

Nav

0.84ha

Nav

0.83ha

Nav

1ha

Nav

6.8ha

Nav

0.27ha

3.2ha

78900030287

78900040119

78900040136

1201 – Ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apbūve
0907 – Kapsētu teritorijas un ar tām
saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju
apbūve
0101 – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

78900040138

0201 – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība

78900040163

0907 – Kapsētu teritorijas un ar tām
saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju
apbūve
0401 – Derīgo izrakteņu ieguves
teritorijas
0101 – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
0907 – Kapsētu teritorijas un ar tām
saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju
apbūve
0907 – Kapsētu teritorijas un ar tām
saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju
apbūve
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā
0101 – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

78900040164
78900040203
78900040214

78900040217

78900040220

78900040222

78900040224

78900040225

78900040228
78900040269

78900040304

0302 – Fizisko un juridisko personu
īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu
teritorijas
0701 – Vienstāvu un divstāvu
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Nav

1ha

Nav

0.2ha

Viļānu nov.,
Sokolku pag.,
Strupļi,
Komunikācijas
Viļānu nov.,
Sokolku pag.,
Ustroņi,
Aizvira

1.4ha

45.6ha

0.3ha

3.2ha
1.3ha
0.2ha

0.7ha

0.47ha

2.19ha

2.11ha

1.52ha

12ha
5.9ha

0.8ha

78900040322

78900040324

78900050018

78900050019

78900050020

78900050140

78900050209

78900050210

78900050211

78900050212

78900050213

78900050214

78900050215

78900050216

78900050217

78900050256

daudzdzīvokļu māju apbūve
0302 – Fizisko un juridisko personu
īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu
teritorijas
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā
0907 – Kapsētu teritorijas un ar tām
saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju
apbūve
0907 – Kapsētu teritorijas un ar tām
saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju
apbūve
0907 – Kapsētu teritorijas un ar tām
saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju
apbūve
0907 – Kapsētu teritorijas un ar tām
saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju
apbūve
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā
1101 – Zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā

34

0.4ha

0.99ha

0.5ha

0.2ha

0.3ha

0.43ha

0.81ha

0.46ha

3.97ha

0.98ha

0.85ha

0.59ha

0.85ha

0.38ha

0.17ha

0.3ha

78900020022
78900030207
78900040216

0101 – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
0101 – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
1201 – Ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apbūve

Nav

0.4ha

Nav

1.0ha

Viļānu nov.,
Sokolku pag.,
Skudnovka,
Artēziskais
urbums

0.0576ha
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Informācija.____________________________________________________
Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2010. gada 23.decembrī plkst.15.00.
Finanšu komitejas sēde notiks 2010.gada 16.decembrī plkst 15.00.
Sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2010.gada 15.decembrī
plkst.15.00.
Sēdi slēdza plkst.17.00
Sēdi vadīja

Arnolds Pudulis

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Parakstīja 2010.gada 09.decembrī
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