LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Viļānu novadā
Nr.22
2010.gada 23.decembrī

Darba kārtība
1.Par grozījumiem pamatbudžetā 2010.gadam.
2.Par zemes īpašuma „Ragaviņas”sadali.
3.Par debitoru parādu norakstīšanu.
4.Par avīzes abonēšanu pensionāru apvienībai.
5.Par nepieciešamo līdzfinansējumu realizējot Eiropas Sociālā fonda projektu
Nr.1DP/1.5.3.1.0IPIA/VRAA/087 „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem,
pilsētām un novadiem”.
6.Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu vidusskolai.
7.Par naudas līdzekļu piešķiršanu Dekšāru pamatskolai.
8.Par izmaiņām štatu sarakstos.
9.Par sadarbības paplašināšanu ar Rēzeknes novada pašvaldību.
10.Par transportlīdzekļa iegādi pašvaldības policijas vajadzībām.
11.Par sadarbību ar Latgales reģionālo televīziju.
12.Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
13.Par pašvaldībai piekrītošās zemes ierakstīšanu zemesgrāmatā.
14.Par zemes vienību apvienošanu .
15.Par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām.
16.Par aizdevumu pamatsummu atmaksu pirms termiņu .
17.Par latviešu valodas skolotāju pirmskolas izglītības iestādē.
18.Par mirušo sociālu dzīvokļu īrnieku parādu apmaksu.
19.Par parāda norakstīšanu SAC „Cerība”.
20.Par papildus naudas līdzekļu piešķiršanu koncerta apmaksai.
21.Par izmaiņām pašvaldības Sociālā dienesta un tā struktūrvienības štatu sarakstā.
22.Par izslēgšanu no rindas uz dzīvojamo platību.
23.Par īres līguma grozījumiem.
Papildus darba kārtībā.
24.Par platību precizēšanu .
25.Par Dekšāru un Sokolku pagastu pašdarbības kolektīvu vadītāju un apskaņotāja
darba apmaksu.
26.Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu B.Lapkovskim.
27.Par mirušo personu parāda apmaksu par sociālajiem dzīvokļiem.
28.Par zemes īpašuma „Zeltiņi 1”sadali.
29.Par sadarbību ar Rēzeknes pilsētu un Rēzeknes novada tūrisma jomā.
30.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
31.Par naudas līdzekļu papildus piešķiršanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai.
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32.Par nedzīvojamo ēku un zemes gabala ņemšanu grāmatvedības uzskaitē.
33.Par zemes iedalīšanu pašvaldības objektu uzturēšanai.
34.Par nekustamā īpašuma aktualizāciju .
35 Par zemes pārvērtēšanu.
36.Informācija atbildei uz deputātu J.Šlivkas, A.Ornicāna un I.Brences pieprasījumu.
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,Aivars Strods, Jekaterina Ivanova, Konrāds
Kalniņš.
Irina Šekšujeva nokavē.
Nav ieradušies deputāti:
Juris Tučs –nezināmu iemeslu dēļ.
Pašvaldības administrācijas darbinieki- Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija
Veselova, sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, jurists Guntars Arbidāns,
finanšu ekonomiste Līvija Krupnova, Viļānu kultūras nama direktore Margarita
Cakula,pašvaldības policijas inspektors Valentīns Laizāns.
Korespondente Ilze Sondore.
Viļānu pensionāru apvienības vadītāja Silvija Rasgale.
Protokolē:
sekretāre Anna Strode.
Sēdi sāk plkst.15.00
Atklāti balso par darba kārtību un papildus darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem:
par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,,Jānis Stafeckis,Felicija Leščinska,Juris
Galerijs Vidiņš,Alla Stiuka, Inta Brence, Jekaterina Ivanova, Konrāds Kalniņš, Artūrs
Ornicāns, Ivans Popovs,Aivars Strods ,Jevdokija Šlivka), pret-nav,atturas- nav.

1§
Par grozījumiem pamatbudžetā 2010.gadam.______________________________
L.Krupnova A.Pudulis
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs,Aivars Strods),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
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Apstiprināt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2010.gada saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par pamatbudžetu 2010.gadam”.
Pielikumā : Saistošie noteikumi uz 7 lapām
2§
Par zemes īpašuma „Ragaviņas”sadali”.__________________________________
A.Pudulis
Sakarā ar Iraidas Ragozinas 26.11.2010. iesniegumu par zemes īpašuma
„Ragaviņas”, kas 16.12.1999 reģistrēts Sokolku pagasta zemes grāmatu nodalījumā
113, sadali divos zemes īpašumos, Pamatojoties uz 14.09.2006. „Zemes ierīcības
likuma” 2. nodaļu un 11.12.2007. MK „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumiem” Nr.867, zemes īpašuma sadalei zemes ierīcības projekta izstrāde nav
nepieciešama,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs,Aivars Strods),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Atļaut sadalīt Iraidas Ragozinas, Sokolku pag., Viļānu novadā, īpašumu
„Ragaviņas” Sokolku pagastā, ar kadastra numuru 7890 003 0034, kurā ietilpst zemes
vienības ar kadastra numuriem 7890 003 0034 un 7890 002 0119, divos zemes
īpašumos:
1. „Ragaviņas”, kadastra numurs 7890 003 0034,
Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:
 Ceļa servitūta teritorija
 Aizsargjoslas teritorija par pazemes elektronisko tīklu līnijām un kabeļu
kanalizāciju
2. Atdalāmajam zemes īpašumam ar kadastra numuru 7890 002 0119 piešķirt
jaunu nosaukumu „Ragaviņas2”,
Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:
 Tauvas joslas teritorija gar Lauzas upi
 Ceļa servitūta teritorija
 Regulētas ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) aizsargjoslas teritorija
Sadali veikt uz īpašuma „Ragaviņas” 25.11.1998. zemes robežu plāna pamata M:
1:10000.
3§
Par debitoru parādu norakstīšanu._______________________________________
A.Pudulis
Izskatot Sokolku pagasta pārvaldes vadītājas Lūcijas Veselovas 2010.gada
14.decembra iesniegumu,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs,Aivars Strods),
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pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Izslēgt no nekustamā īpašumu nodokļu saraksta kļūdaini aprēķināto nekustamā
īpašuma nodokli par ēkām un būvēm Sokolku pagastā Ls 645,14(seši simti
četrdesmit pieci lati 14 santīmi) .
4§
Par avīzes abonēšanu pensionāru apvienībai.______________________________
A.Pudulis
Izskatot pensionāru apvienības priekšsēdētājas Silvijas Rasgales iesniegumu un ņemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs,Aivars Strods),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Piešķirt naudas līdzekļus divu avīžu abonēšanai Ls 24.40 (divdesmit četri lati 40
santīmi) gadā Viļānu novada pensoionāru apvienībai no budžeta līdzekļiem pārējā
citur neklasificētā kultūra.
5§
Par nepieciešamo līdzfinansējumu realizējot Eiropas Sociālā fonda projektu
Nr.1DP/1.5.3.1.0IPIA/VRAA/087 „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem,
pilsētām un novadiem”.________________________________________________
A.Pudulis
Saskaņā ar 2010.gada 12.novembra Viļānu novada pašvaldības un Valsts reģionālās
attīstības aģentūras vienošanos Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/087/053 par Eiropas
Savienības fonda projekta īstenošanu 1.3.2.punktu Viļānu novada pašvaldība apņemas
īstenot šādas Projekta darbības - piesaistīt speciālistus, nomāt darba vietas aprīkojumu
(biroja tehnika ar programmatūru - divi datori, printeris-ploteris un projektors) un
veikt publicitātes pasākumus.
Veicot tirgus aptaujas procedūru tiek slēgts līgums par biroja tehnikas ar
programmatūras piegādi atlīdzības nomā uz 21 mēnesi un nomas termiņam beidzoties,
bez atlīdzības tiek nodots Pasūtītāja īpašumā viens dators, viens monitors, viens
portatīvais dators, viens printeris-ploteris un viens projektors ar attiecīgo
programmatūru, kas pēc skaita, komplektācijas un specifikācijas atbilst 2010.gada
25.novembra SIA „IT Latvija” piedāvājumam Nr.11-2.1/680 Viļānu novada
pašvaldības Eiropas Sociālā fonda projektam Nr.1DP/1.5.3.1.0IPIA/VRAA/087
„Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” otrajam
variantam.
Līguma cena - Ls 2572,80 (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit divi lati astoņdesmit
santīmi) un PVN 21% Ls 540,29 (pieci simti četrdesmit lati divdesmit deviņi santīmi),
turpmāk tekstā Līguma summa.
Līguma summas sadalījums pa finanšu avotiem tiek noteikts sekojoši:
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-

saskaņā
ar
2010.gada
12.novembra
vienošanos
Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/087/053 par Eiropas Savienības fonda projekta
īstenošanu no Projekta līdzekļiem - Ls 1528,93 (viens tūkstotis pieci simti divdesmit
astoņi lati deviņdesmit trīs santīmi) un PVN 21% 321,07 (trīs simti divdesmit viens
lats septiņi santīmi)

- no pašvaldības budžeta līdzekļiem Ls 1043,87 (viens tūkstotis četrdesmit trīs lati
astoņdesmit septiņi santīmi) un PVN 21% 219,22 (divi simti deviņpadsmit lati
divdesmit divi santīmi).
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs,Aivars Strods),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Piešķirt pašvaldības budžeta nepieciešamo līdzfinansējumu Ls 1263,09 (viens
tūkstotis divi simti sešdesmit trīs lati deviņi santīmi).
6§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu vidusskolai.________________________
J.Šlivka J.Ivanova A.Pudulis
Izskatot Viļānu vidusskolas direktora Pētera Tretjuka 2010.gada 10.decembra
iesniegumu , ņemot vērā finanšu komitejas un sociālo ,izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ieteikumus,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs,Aivars Strods),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.Piešķirt naudas līdzekļus līdz Ls 1,-( uz vienu skolnieku) saldumu iegādei
teicamniekiem par labām sekmēm.
2.Piešķirt naudas līdzekļus 1-4.klašu pasākuma organizēšanai Ls 30,- (trīsdesmit lati
00 santīmi).
3.Piešķirt naudas līdzekļus Ls 37,-(trīdesmit septiņi lati 00 santīmi) diskotēkas dīdžeja
apmaksai.
Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem pārējā kultūra.
7§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu Dekšāru pamatskolai.______________________
J.Ivanova A.Pudulis
Izskatot Dekšāru pamatskolas direktores Daigas Ceipinieces 2010.gada 13.decembra
iesniegumu,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Ivans Popovs,Aivars Strods),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
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1.Piešķirt naudas līdzekļus līdz Ls 1,-( uz vienu skolnieku) saldumu iegādei
teicamniekiem par labām sekmēm.
Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem pārējā kultūra.
Ierodas deputāte Irina Šekšujeva.
8§
Par izmaiņām štatu sarakstos._________________________________________
J.Ivanova J.Šlivka J.Vidiņš J.Stafeckis I.Brence A.Pudulis
Ņemot vērā finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ieteikumu ,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina Šekšujeva Ivans Popovs,Aivars
Strods), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.Ieviest jaunu štata vienību Viļānu kultūras nams – mākslinieciskās daļas vadītājs
ar algu līdz Ls 250,-(divi simti piecdesmit lati 00 santīmi) no 2011.gada 01.janvāra .
Nākošā sēdē izveidot kultūras komisiju, lai koordinētu kultūras darbu novadā.
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Irina Šekšujeva,Ivans Popovs,Aivars
Strods), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
2.Palielināt Viļānu vidusskolā- skolas muzeja un arhīva vad. no 0.8 likmes uz 1 likmi
no 2011.gada 01.janvāra .
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars
Strods), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
3.Ieviest Viļānu vidusskolā- mājturības kabineta laborants -0,25 likmes no 2011.gada
01.janvāra .
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Irina Šekšujeva,Ivans Popovs,Aivars
Strods), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
4.Palielināt Jaunviļānos saimniecības strādnieks – no 0,5 uz 1 likmi no 2011.gada
01.janvāra.
Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Inta Brence,
Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš, Irina
Šekšujeva,Ivans Popovs,Aivars Strods), pret-2(Artūrs Ornicāns, Jevdokija
Šlivka),atturas- 1(Jānis Stafeckis ),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
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5.Ieviest štata vienību novadā- traktorists (sniega tīrīšana) strādnieks ar apmaksu Ls 4,- (četri lati ) stundā.

1 likme sezonas

Zāli atstāj deputāts Vasīlijs Arbidāns.
9§
Par sadarbības paplašināšanu ar Rēzeknes novada pašvaldību._______________
A.Pudulis
Atklāti balsojot:par- 7(Jevdokija Šlivka, Jānis Stafeckis,Inta Brence, Artūrs
Ornicāns, Juris Galerijs Vidiņš, Ivans Popovs,Aivars Strods), pret- 6(Arnolds
Pudulis, Irina Šekšujeva, Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska,Konrāds
Kalniņš) atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.Paplašināt sadarbību ar Rēzeknes novada pašvaldību ieviešot 1,5 likmes sporta
skolas pedagogs –algas likme Ls 255,-(divi simti piecdesmit pieci lati 00 santīmi) ar
2011.gada 01.janvāri.
10 §
Par transportlīdzekļa iegādi pašvaldības policijas vajadzībām.________________
J.Šlivka J.Ivanova J.Vidiņš V.Laizāns A.Strods A.Stiuka A.Pudulis
Izskatot pašvaldības policijas inspektora Valentīna Laizāna 2010.gada 10.decembra
iesniegumu un uzklausot deputātu dažādus viedokļus ,
Atklāti balsojot:par- 13(Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla Stiuka,Jānis
Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris
Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Piešķirt naudas līdzekļus Viļānu novada pašvaldības policijai -autotransporta iegādei
līdz Ls 3000,- (trīs tūkstoši lati)
11§
Par sadarbību ar Latgales reģionālo televīziju._____________________________
A.Pudulis
Izskatot Latgales reģionālās televīzijas sadarbības piedāvājumu Viļānu novada domei
2011.gadam un finanšu komitejas ieteikumu ,
Atklāti balsojot:par- 13(Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla Stiuka,Jānis
Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris
Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Pieņemt Latvijas reģionālās televīzijas sadarbības piedāvājumu 2011.gadam ar
finansējumu Ls 137,- (viens simts trīsdesmit septiņi lati) mēnesī.
12§
Par pamatlīdzekļu norakstīšanu._________________________________________
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J.Šlivka A.Pudulis
Izskatot pamatlīdzekļu norakstīšanas aktus un ņemot vērā Finanšu komitejas
ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 13(Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla Stiuka,Jānis
Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris
Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Norakstīt sekojošus pamatlīdzekļus:
Sokolku pagasta pārvalde-konsoltipa sūknis K8118 ar elektromotoru, ūdenssūkni,
divus monitorus 17 CTX, datoru Celeron RAM 32,datoru PC P4, datoru PC 2.6 .
Dekšāres pagasta pārvalde- datoru Compag EVOD300,grāmata „Nodokļu sistēma”.
Novada saimniecība- vibroplates NK 85782,darba rīku komplekts .
13§
Par pašvaldībai piekrītošās zemes ierakstīšanu zemesgrāmatā.______________
A.Pudulis
Sakarā ar Feodoras Gaveikas Sokolku pag., Viļānu nov., 10.12.2010. iesniegumu ar
vēlmi iegādāties īpašumā Viļānu novada piekritīgo zemes vienību ar kadastra numuru
7890 002 0120, platība 12.0ha, uz kuru ir noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums
Nr.124 2009. gada 27. martā Sokolku pagastā. Pamatojoties uz likumu „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu Zemesgrāmatā” 3. panta
(5)d. 2.p., saskaņā „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 4. daļu,
Atklāti balsojot:par- 13(Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla Stiuka,Jānis
Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris
Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Veikt Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās 12.0ha zemes ar kadastra numuru 7890
002 0120 Sokolku pagasta Rogoviku s., kas iznomāts Feodorai Gaveikai, uzmērīšanu.
 Zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā zemes vienības platība var tikt
precizēta.
 Piešķirt zemes īpašumam nosaukumu „Ceriņi 4”.
 Reģistrēt zemes īpašumu ar kadastra numuru 7890 002 0120, „Ceriņi4”.
Likumā noteiktā kārtībā Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda.
 Pilnvarot Feodoru Gaveiku,veikt visas nepieciešamās darbības zemes
īpašuma tiesību noformēšanai Viļānu novada pašvaldības vārdā.

14§
Par zemes vienību apvienošanu ._________________________________________
A.Pudulis
Sakarā ar Venerandas Eņģevīres 07.12.2010. iesniegumu par vēlmi apvienot
zemes vienības ar kadastra numuriem 7898 004 0371 un 7898 004 0342, par kurām ir
noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.66 no 08.10.2007. un Nr.339 no
23.11.2010. ar Viļānu novada pašvaldību un kurām ir viena kopēja robeža, Jaunviļānu

8

ciematā, 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- 13(Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla Stiuka,Jānis
Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris
Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1. Apvienot Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Viļānu
pagasta Jaunviļānu c. Ar kadastra numuriem 7898 004 0371, platība 0.01ha,
un 7898 004 0342, platība 0.04ha, izveidojot jaunu zemes vienību ar platību
0.05ha un atstājot kadastra numuru 7898 004 0342.
2. Lūgt VZD Latgales reģionālo nodaļu saskaņā ar grafisko pielikumu veikt
izmaiņas Viļānu pagasta zemes lietojumu un īpašumu pārskata plānā.

15§
Par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām.____________________________
A.Pudulis
Sakarā ar Jāņa Nagļa 13.12.2010. atteikumu no zemes ar kadastra numuru 7898 010
0389 lietošanas, atbilstoši 01.09.2009. 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”,
Atklāti balsojot:par- 13(Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla Stiuka,Jānis
Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris
Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Izbeigt zemes lietošanas tiesības Jānim Naglim, dzīvo Viļānu pag., Viļānu nov., un
ieskaitīt Valsts rezerves zemēs zemes vienību ar kadastra nr. 7898 010 0389, Lagonu
c.
1. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība – kods 0101.
2. Zemes vienība nav apliekama ar nodokli.
16§
Par aizdevumu pamatsummu atmaksu pirms termiņa .______________________
J.Šlivka J.Vidiņš A.Pudulis
Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 13(Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla Stiuka,Jānis
Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris
Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Lai ekonomētu pašvaldības finanšu resursus atmaksāt Valsts kasei Ziemeļu investīciju
banka Viļānu pilsētas domes 23.10.2002.ņemto aizņēmumu Centrālās siltumapgādes

9

sistēmas rekonstrukcija līgums Nr. 076-036 aizdevuma neizmaksāto daļu uz
30.11.2010. 127756 USD jeb Ls 67071,90( sešdesmit septiņi tūkstoši septiņdesmit
viens lats 90 santīmi) pēc Latvijas Bankas valūtas kursa uz 15.12.2010. kurss
0.525000).Atmaksājot aizņēmumu pirms termiņa tiks ieekonomēti Ls 13572,-

17§
Par latviešu valodas skolotāju pirmskolas izglītības iestādē.__________________
J.Ivanova J.Vidiņš I.Bernce J.Šlivka F.Leščinska A.Pudulis
Izskatot Viļānu pirmskolas izglītības iestādes 1.krievu grupas vecāku 2010.gada
02.decembra iesniegumu un uzklausot deputātu viedokļus ,lai nodrošinātu speciālistu
latviešu valodas nodarbībām mazākumtautību bērnudārza grupā ,jautājums tika
atrisināts ar metodiķes iesaistīšanu nodarbību procesā.
18§
Par mirušo sociālu dzīvokļu īrnieku parādu apmaksu._______________________
D.Strupiša A.Pudulis
Izskatot SIA „Viļānu namsaimnieks”2010.gada 30.novembra iesniegumu un Sociālā
dienesta pieņemto lēmumu ,kā arī sociālo ,izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 13(Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla Stiuka,Jānis
Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris
Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.Apmaksāt mirušo sociālo dzīvokļu īrnieku parādus SIA „Viļānu namsaimnieks” Ls
74,10( septiņdesmit četri lati 10 santīmi).
A.Leidums iemitināts 11.11.2003. miris 29.11.2010.- parāds Ls 28.38
G.Feklistovs iemitināts 10.03.2010. miris 01.10.2010.-parāds Ls 27.54
A.Cvetkova iemitināta 08.02.2005. mirusi 03.11.2010.-parāds Ls18.18.

19§
Par parāda norakstīšanu SAC „Cerība”._________________________________
D.Strupiša A.Pudulis
Izskatot SAC „Cerība” sociālo pakalpojumu speciālistes I.Fabrikas 2010.gada
25.novembra iesniegumus un Sociālā dienesta lēmumu, kā arī sociālo,izglītības un
kultūras jautājumu komitejas ieteikumus ,
Atklāti balsojot:par- 13(Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla Stiuka,Jānis
Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris
Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Norakstīt parādus par sniegtajiem pakalpojumiem SAC „Cerība” mirušajai
M.Bokānei –parāds Ls 14.05 un pensionārei A.Veištortei ,kura ir pārcēlusies uz dzīvi
Krievijā –parāds Ls 9.90.
20§
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Par papildus naudas līdzekļu piešķiršanu koncerta apmaksai.________________
A.Pudulis
Izskatot Dekšāres pagasta kultūras darba organizatores N.Strodes 2010.gada
14.decembra iesniegumu un sociālo,kultūras un izglītības jautājumu komitejas
ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 13(Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla Stiuka,Jānis
Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris
Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Sakarā ar to, ka ir piestādīts rēķins par koncerta apmaksu Ziemassvētkos Dekšāru
pagastā Ls 200,- ,bet piešķirtā summa ir Ls 190,-,papildus piešķirt Ls 10,-(desmit lati
00 santīmi) no budžeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra .
21§
Par izmaiņām pašvaldības Sociālā dienesta un tā struktūrvienības štatu
sarakstā.___________________________________________________________
J.Vidiņš J.Šlivka D.Strupiša A.Pudulis
Izskatot Sociālā dienesta 2010.gada 24.novembra iesniegumu un sociālās ,izglītības
un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 13(Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla Stiuka,Jānis
Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris
Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.Labākai sadarbībai ar skolu un darbam ar skolēniem ieviest štata vienību Sociālais
pedagogs Viļānu vidusskolā 0,5 likmes ,bet tikai pie pašvaldības no 2011.gada
01.janvāra..
Atklāti balsojot:par- 13(Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla Stiuka,Jānis
Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris
Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
2.Palielināt SAC „Cerība”sociālo pakalpojumu speciālista slodzi no 0,8 uz 1 likmi
no 2011.gada 01.janvāra.
Atklāti balsojot:par- 13(Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla Stiuka,Jānis
Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris
Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
3.Nepalielināt SAC „Cerība”pavārei slodzi uz 0,75 .Slodze paliek 0,5 likmes.
Atklāti balsojot:par- 9(Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Inta Brence, Felicija Leščinska,
Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina Šekšujeva , Ivans
Popovs), pret- 4(Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns,Jānis Stafeckis,Aivars
Strods),atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
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4.Sakarā ar sociālās situācijas pasliktināšanos ieviest vēl vienu štata vienību Sociālais
darbinieks Viļānu novada pašvaldībā ar atbilstošu izglītību un algu no 2011.gada
01.janvāra.
22§
Par izslēgšanu no rindas uz dzīvojamo platību.____________________________
J.Šlivka A.Pudulis
1.Izskatot Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas
A. Stiukas informāciju par Monikas Nazarovas, izslēgšanu no Palīdzības reģistra
dzīvokļa jautājumu risināšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē :
Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības domes 2009.gada 20.augusta lēmumu Nr.8,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.pantu un
7.panta 1.punktu, ievērojot personas konkrētos dzīvokļa apstākļus, Monika Nazarova
tika atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta
Palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas izīrēšanai
vispārējā kārtībā.
Viļānu novada pašvaldības Sociālā un dzīvokļu komisija veicot Palīdzības reģistra
dzīvokļu jautājumu risināšanā ietvertās informācijas aktualizēšanu konstatēja, ka
pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2010.gada 11.novembra lēmumu
Nr.20 Monikai Nazarovai ir atļauts iemitināties dzīvojamā telpā Celtnieku ielā 7,
dz.35, Viļānos, kā arī viņa tiks iekļauta dzīvojamā telpas īres līgumā, ka cita persona,
un līdz ar to ir zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu viņas reģistrēšanai palīdzības
saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta
1.daļas 2. punktu, 2.un 3.daļu, Monikai Nazarovai ir paziņots, ka viņa tiks izslēgta no
Viļānu novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības
reģistra (vēstule Nr.1.3-8/1424 01.12.2010.).
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.pantu, 7.
panta 1.daļu, 10.panta 1.daļas 2.punktu un 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 62.
pantu, 67.pantu,
Atklāti balsojot:par- 13(Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla Stiuka,Jānis
Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris
Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
izslēgt Moniku Nazarovu 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 Valentīnas Nadežnikovas,izslēgšanu no palīdzības
reģistra dzīvokļa jautājumu risināšanā, Viļānu novada
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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, Valentīna Nadežnikova 2008.gada tika atzīta par tiesīgu
saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta Palīdzības reģistrā
dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā.
Viļānu novada pašvaldības Sociālā un dzīvokļu komisija veicot Palīdzības reģistra
dzīvokļu jautājumu risināšanā ietvertās informācijas aktualizēšanu konstatēja, ka
2010. gada 23. februārī Valentīna Nadežnikova ir deklarējusi dzīvesvietu
Atbrīvošanas alejā 121, dz.40, Rēzeknes pilsētā un līdz ar to ir zuduši apstākļi, kuri
bijuši par pamatu viņas reģistrēšanai palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu
risināšanā, jo saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.panta
1.daļu un Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 5.augusta saistošo noteikumu Nr.10
„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 3.punktu Viļānu novada pašvaldība sniedz
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā personām, kuras dzīvo un ir deklarējušas
dzīves vietu Viļānu novada administratīvajā teritorijā.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta
1.daļas 2. punktu, 2.un 3.daļu, Valentīnai Nadežnikovai ir paziņots, ka viņa tiks
izslēgta no Viļānu novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās
Palīdzības reģistra (vēstule Nr.1.3.-8/1422 01.12.2010.).
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.pantu
1.daļu,6.pantu, 7. panta 1.daļu, 10.panta 1.daļas 2.punktu un 3.daļu, Viļānu novada
pašvaldības 2009.gada 5.augusta saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās
telpasizīrēšanu” 3. punktu, Administratīvā procesa likuma 62. pantu, 67.pantu,
Atklāti balsojot:par- 13(Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla Stiuka,Jānis
Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris
Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
izslēgt Valentīnu Nadežnikovu 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.
3.Izskatot Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas
A. Stiukas informāciju par Svetlanas Solovjovas, 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
konkrētos dzīvokļa apstākļus, Svetlana Solovjova 2008.gada tika atzīta par tiesīgu
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saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta Palīdzības reģistrā
dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā.
Viļānu novada pašvaldības Sociālā un dzīvokļu komisija veicot Palīdzības reģistra
dzīvokļu jautājumu risināšanā ietvertās informācijas aktualizēšanu konstatēja, ka
Svetlana Solovjova īrē dzīvojamo telpu Raiņa ielā 12, dz.44, Viļānos (dzīvojamās
telpas īres līgums Nr.456 no 22.06.2010.) un līdz ar to ir zuduši apstākļi, kuri bijuši
par pamatu viņas reģistrēšanai palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta
1.daļas 2. punktu, 2.un 3.daļu, Svetlanai Solovjovai ir paziņots, ka viņa tiks izslēgta
no Viļānu novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības
reģistra (vēstule Nr.1.3-8/1423 01.12.2010.).
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.pantu, 7.
panta 1.daļu, 10.panta 1.daļas 2.punktu un 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 62.
pantu, 67.pantu,
Atklāti balsojot:par- 13(Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla Stiuka,Jānis
Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris
Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
izslēgt Svetlanu Solovjovu 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.
23§
Par īres līguma grozījumiem.____________________________________________
A.Pudiulis
1.Izskatot Raisas Tumaševičas, dzīv. Viļānos, iesniegumu ar
lūgumu iemitināt dzīvojamā telpā un iekļaut īres līgumā mazmeitu Oksanu
Drozdovu un Oksanas Drozdovas, dzīv. Silmalas pag., Rēzeknes nov., iesniegumu
ar lūgumu iemitināt viņu dzīvojamā telpā un iekļaut īres līgumā, Viļānu novada
pašvaldības dome
konstatē:
R. Tumaševiča lūdz atļaut iemitināt viņas pašlaik īrētajā dzīvoklī Viļānos un iekļaut
īres līgumā mazmeitu Oksanu Drozdovu, dzim.1991.g., dzīv. Silmalas pag., Rēzeknes
nov. R. Tumaševiča ir trešās grupas invalīde un viņai nepieciešama palīdzība
veselības stāvokļa dēļ.
Oksana Drozdova lūdz atļaut iekļaut īres līgumā un iemitināt dzīvoklī Nr.3, Dārzu ielā
19, Viļānos, pie vecmammas Raisas Tumaševičas, dzim.1949.g., sakarā ar to, ka viņai
nepieciešamā aprūpe un palīdzība veselības problēmu dēļ.
R. Tumaševiča ir īrniece dzīvokļa Nr.3, Dārzu ielā 19, Viļānos, citu dzīvoklī deklarēto
un dzīvojošo pilngadīgo ģimenes locekļu nav.
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Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta 1. daļu Oksana Drozdova nav
ģimenes loceklis.
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 uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta pirmo un piekto daļu,
Administratīvā procesa likuma 62. pantu, 67. pantu,
Atklāti balsojot:par- 13(Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla Stiuka,Jānis
Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris
Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
atļaut Raisai Tumaševičai iemitināt dzīvojamā telpā dzīvoklī Viļānos, mazmeitu
Oksanu Drozdovu, personas kods 250391-11420, 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.
2.Izskatot Guntara Nagļa, dzīv. Viļānos, iesniegumu ar lūgumu iemitināt dzīvojamā
telpā un iekļaut īres līgumā Nataļju Petrovu un viņas meitas un Nataļjas Petrovas,
dzīvesvieta deklarēta Upes ielā 9, Viļānos, iesniegumu ar lūguma iemitināt viņu, kā
arī viņas meitas dzīvojamā telpā un iekļaut īres līgumā, Viļānu novada pašvaldības
dome
konstatē:
G. Naglis lūdz atļaut iemitināt viņas pašlaik īrētajā dzīvoklī Nr.18, Brīvības ielā 27A,
Viļānos un iekļaut īres līgumā Nataļju Petrovu dzim.1975.g., un viņas meitas:
Jelizavetu Samkovu, dzim.1995.g., un Anželiku Ornicāni, dzim.2000.g.
Nataļja Petrova lūdz atļaut iekļaut īres līgumā un iemitināt dzīvoklī Nr.18, Brīvības
ielā 27A, Viļānos, viņu, kā arī viņas meitas: Jelizavetu Samkovu, dzim.1995.g., un
Anželiku Ornicāni, dzim.2000.g.
G. Naglis ir īrnieks dzīvokļa Nr.18, Brīvības iela 27A, Viļānos, citu dzīvoklī deklarēto
un dzīvojošo pilngadīgo ģimenes locekļu nav.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta piektās daļas noteikumi pieļauj īrnieka
tiesības iemitināt viņa īrētajā dzīvojamā telpā citu personu un šajā gadījumā
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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 piekto daļu, Administratīvā
procesa likuma 62. pantu, 67. pantu,
Atklāti balsojot:par- 11(Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jānis Stafeckis,Inta Brence,
Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina
Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods), pret-1(Jevdokija Šlivka),atturas- 1(Artūrs
Ornicāns),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
atļaut Guntaram Naglim iemitināt dzīvojamā telpā dzīvoklī Viļānos, Nataļju Petrovu
un viņas meitas: Jelizavetu Samkovu un Anželiku Ornicāni un iekļaut viņus īres
līgumā kā citas personas.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
Novada domes priekšsēdētājs ierosina jautājumu par informācijas sniegšanu izskatīt
kā pēdējo pēc papildus jautājumu .Deputāte Jevdokija Šlivka- iebilst un jautājumu
liek uz balsošanu .
Atklāti balsojot:par- 12(Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jānis Stafeckis,Inta Brence,
Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina
Šekšujeva , Ivans Popovs,Artūrs Ornicāns,Aivars Strods), pret-nav,atturasnav,Jevdokija Šlivka balsošanā nepiedalās , bet demontratīvi atstāj zāli.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Jautājumu par informācijas sniegšanu izskatīt , kā pēdējo šajā sēdē.
24§
Par platību precizēšanu .______________________________________________
A.Pudulis
Sakarā ar SIA „Metrum”14.12.2010.iesniegumu par platības precizēšanu zemes
vienībai Viļānu pagastā ar kadastra Nr. 7898 010 0064 – 0.8 ha platībai pēc
uzmērīšanas ,jo robežas dabā nemainās ,bet lietošanā iedalītās zemes platība nesakrīt
ar uzmērīto,
Atklāti balsojot:par- 12(Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jānis Stafeckis,Inta Brence,
Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina
Šekšujeva , Ivans Popovs,Artūrs Ornicāns,Aivars Strods), pret-nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt Zinaīdas Požņevas , dzīv. Viļānu pagasts, Viļānu novads zemes
vienības ar kadastra numuru 7898 010 0064 zemes robežu plānu
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25§
Par Dekšāru un Sokolku pagastu pašdarbības kolektīvu vadītāju un apskaņotāja
darba apmaksu._______________________________________________________
I.Brence L.Veselova M.Cakula A.Strods A.Pudulis
Izskatot kultūras pasākumu organizatores N.Strodes iesniegumu un uzklausot Sokolku
pagasta pārvaldes vadītāju Lūciju Veselovu,
Atklāti balsojot:par- 12(Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jānis Stafeckis,Inta Brence,
Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Artūrs Ornicāns,Konrāds
Kalniņš,Irina Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods), pret-nav,atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.Sākot ar 2011.gadu Dekšāru pagasta pašdarbības kolektīvu vadītājiem un pasākumu
muzikālajam apskaņotājam veikt ikmēneša darba apmaksu Ls 35,- mēnesī un ielikt
štatu sarkstos :
Kolektīvi:
kapella „Sovejī“
dramatiskais kolektīvs „Kopā“
pūtēju orķestris
apskaņotājs .
2.Sākot ar 2011.gadu palielināt apmaksu Sokolku pagasta pašdarbības kolektīva
vadītājam apmaksu no Ls 28 ,- uz Ls 35,-

26§
Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu B.Lapkovskim.________________________
I.Brence J.Vidiņš J.Ivanova G.Arbidāns A.Pudulis
Sakarā ar to, ka B.Lapkovskis ir atteicies no apmaksas Alojas novada domē un ir
iesniegti dokumenti par naudas līdzekļu piešķiršanu , bet jurists Guntars Arbidāns
konstatē, ka nav pierādījumu par pilnu divu sasaukumu apmaksas saņemšanu,
Atklāti balsojot:par- 12(Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jānis Stafeckis,Inta Brence,
Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina
Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods,Artūrs Ornicāns), pret-nav,atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz tiks saņemts apliecinājums no arhīva par pilnu divu
sasaukumu darba apmaksu , kas atbilst Republikas pilsētas domes un novada domes
deputāta statusa 15´pantu prasībām.

27§
Par mirušo personu parāda apmaksu par sociālajiem dzīvokļiem._____________
A.Pudulis
Atklāti balsojot:par- 12(Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jānis Stafeckis,Inta Brence,
Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina
Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods,Artūrs Ornicāns), pret-nav,atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apmaksāt mirušo personu parādu sociālajos dzīvokļos pārskaitot SIA „Viļānu
siltums” Ls 68.44 .

17

G.Feklistovs Celtnieku 6-46 Ls 14.74
A.Cvetkova Celtnieku 8-31 Ls 18.27
A.Leidums Celtnieku 6-28 Ls 35.43

28§
Par zemes īpašuma „Zeltiņi 1”sadali._____________________________________
A.Pudulis
Sakarā ar Skaidrītes Lucijanovas un Gunāra Meļņa, 20.12.2010. iesniegumiem
par zemes kopīpašuma „Zeltiņi 1”, kas 16.11.2010. reģistrēts Viļānu pagasta zemes
grāmatu nodalījumā 1000 0006 2087, sadali divos zemes īpašumos, atbilstoši
Administratīvā procesa likuma 65. panta 1.d., likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
13.p., pamatojoties uz 14.09.2006. „Zemes ierīcības likuma” 2. nodaļu un 11.12.207.
MK „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem” Nr.867,
Atklāti balsojot:par- 12(Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jānis Stafeckis,Inta Brence,
Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina
Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods,Artūrs Ornicāns), pret-nav,atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes kopīpašuma „Zeltiņi 1”
Lauzenieku s., Viļānu pag., Viļānu novadā ar kadastra numuru 7898 004 0126, divos
zemes īpašumos:
1. „Zeltiņi 1”, kadastra numurs 7898 004 0126, platība 7.4ha, īpašniece
Skaidrīte Lucijanova Jaunviļānos, Viļānu pagastā.
Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:
 Ceļa servitūta teritorija
 Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un
ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 20kV
 Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un
ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 0.4kV
 Aizsargjoslas teritorija gar gaisvadu sakaru līniju
 Zemes īpašniekiem nepiederošas ēkas
2. Atdalāmajam zemes īpašumam ar jaunu kadastra numuru 9.3ha platībā, kas
sastāv no 2 zemes vienībām (saskaņā ar grafisko pielikumu), piešķirt jaunu
nosaukumu „Priežuleja”, īpašnieks Gunārs Melnis dzīvo,Rīgā.
3. Sadali veikt uz īpašuma „Zeltiņi 1” 05.05.2002. zemes robežu plāna pamata
M: 10000.
4. Zemes ierīcības projektu saskaņot ar Viļānu novada pašvaldības
priekšsēdētāju.
29§
Par sadarbību ar Rēzeknes pilsētu un Rēzeknes novada tūrisma jomā.________
I.Brence A.Pudulis
Atklāti balsojot:par- 12(Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jānis Stafeckis,Inta Brence,
Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina
Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods,Artūrs Ornicāns), pret-nav,atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
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Turpināt sadarbību ar Rēzeknes novada pašvaldību un Rēzeknes novada domi tūrisma
izveidē , noslēgt trīspusēju līgumu – gada maksa Ls 1004.36 (viens tūkstotis četri lati
36 santīmi).
30 §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu._______________________________
A.Pudulis
Izskatot SIA „Ametrs”izstrādāto un 22.12.2010..Viļānu novada domei iesniegto
nekustamā īpašuma „Šnitkas ar kadastra nr. 7898 003 0192 sadales zemes ierīcības
projektu,konstatēts ,ka projekts izstrādāts atbilstoši Viļānu pagasta teritorijas
plānojumam un „Zemes ierīcības likumam”.Saskaņā ar MK „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumu”Nr. 867 12.punktā noteikto kārtību ,
Atklāti balsojot:par- 12(Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jānis Stafeckis,Inta Brence,
Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina
Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods,Artūrs Ornicāns), pret-nav,atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt SIA „Ametrs” izstrādāto nekustamā īpašuma „Šnitkas”,Viļānu
pagasts,Viļānu novads ar kadastra Nr. 7898 003 0192 sadales zemes ierīcības
projektu.
31§
Par naudas līdzekļu papildus piešķiršanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai.___
A.Pudulis
Sakarā ar valsts budžeta dotāciju samazināšanu 2011.gadā ,
Atklāti balsojot:par- 12(Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jānis Stafeckis,Inta Brence,
Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina
Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods,Artūrs Ornicāns), pret-nav,atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Piešķirt vēl papildus Ls 241,09 (divi simti četrdesmit viens lats 09 santīmi) ik
mēnesi ,lai Viļānu Mūzikas un mākslas skola varētu īstenot Pilnās izglītības
programmas , kas ir apstiprinātas Mācību plānā 2011.gadam.
32§
Par nedzīvojamo ēku un zemes gabala ņemšanu grāmatvedības uzskaitē._______
A.Pudulis
Atklāti balsojot:par- 12(Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jānis Stafeckis,Inta Brence,
Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina
Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods,Artūrs Ornicāns), pret-nav,atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Pamatojoties uz Rēzeknes rajona reorganizācijas plānā paredzēto rajona
pašvaldības institūciju, mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību pieņemšanas-
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nodošanas aktu Nr.6 no 28.12.2009. gada un Zemesgrāmatu apliecību žurnāla
Nr.300002846413 no 06.05.2010, lēmumu no 17.05.2010
1) ņemt grāmatvedības uzskaitē sekojošas nedzīvojamās ēkas
Ēkas nosaukums

Kadastra

Platība (

Kadastra

apzīmējums

kvm )

vērtība LVL

Slimnīca

78170010122001

512.3

3330.00

Slimnīca

78170010122002

1540,0

10010.00

Saimniecības ēka

78170010122003

150.4

526.00

Katlu ēka

78170010122004

243.9

793.00

Poliklīnika

78170010122005

1882.6

12237.00

Hlorētava

78170010122006

25.8

117.00

Sūkņu stacija

78170010122007

5.6

55.00

Garāža

78170010122008

257.3

1338.00

Šķūnis

781700101220010

146.2

219.00

Morgs

781700101220011

21.3

128.00

4785.4

28753.00

Kopā

Adrese
Rīgas iela
57A, Viļāni
Rīgas iela
57A, Viļāni
Rīgas iela
57A, Viļāni
Rīgas iela
57A, Viļāni
Rīgas iela
57A, Viļāni
Rīgas iela
57A, Viļāni
Rīgas iela
57A, Viļāni
Rīgas iela
57A, Viļāni
Rīgas iela
57A, Viļāni
Rīgas iela
57A, Viļāni

2) ņemt grāmatvedības uzskaitē zemes gabalu Rīgas ielā 57A, Viļānos ar
kadastra apzīmējumu 78170010122, platība 36270 kvm, kadastrālā vērtība
6581.00 LVL(seši tūkstoši pieci simti astoņdesmit viens lats 00 santīmi).
33§
Par zemes iedalīšanu pašvaldības objektu uzturēšanai.______________________
I.Brence 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),
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Atklāti balsojot:par- 12(Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jānis Stafeckis,Inta Brence,
Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina
Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods,Artūrs Ornicāns), 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. Nosaukums

1. 1Stacijas iela
.

Zemes
vienības
Nr.
-

Kadastra apzīmējums

Platība, m²

Lietošanas mērķis

78170020157

5771

1101

34§
Par nekustamā īpašuma aktualizāciju.____________________________________
I.Strūberga A.Pudulis
Sakarā ar aktualizācijas datiem uz 01.11.2010 starp Viļānu novada pašvaldību
un Valsts zemes dienestu
Atklāti balsojot:par- 12(Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jānis Stafeckis,Inta Brence,
Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina
Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods,Artūrs Ornicāns), pret-nav,atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1) ņemt grāmatvedības uzskaitē 886.5262 ha zemes par kopējo summu 431
419 LVL ( četri simti trīsdesmit viens tūkstotis četri simti deviņpadsmit lati ).
Tabula Pielikumā Nr. 2 uz 22 lapām
2) Izslēgt no bilances sekojošus nekustamos īpašumus par 0.02718 ha par kopējo
summu LVL 1316.80 ( viens tūkstotis trīs simti sešpadsmit lati 80 santīmi).
Tabula pielikumā nr.3. uz 1 lpp

35§
Par zemes pārvērtēšanu.________________________________________________
I.Strūberga A.Pudulis
Pamatojoties uz LR MK noteikumu Nr.1486 no 15.12.2009 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 197. punktu „Budžeta iestādes līdz
2010. gada 31. decembrim veic zemes ( izņemot iegādāto zemi) pārvērtēšanu pēc
kadastrālās vērtības uz 2010. gada 1. novembri.”
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Atklāti balsojot:par- 12(Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jānis Stafeckis,Inta Brence,
Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Konrāds Kalniņš,Irina
Šekšujeva , Ivans Popovs,Aivars Strods,Artūrs Ornicāns), pret-nav,atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Veicot Viļānu novada pašvaldības zemes pārvērtēšanu pēc Valsts zemes
dienesta kadastrālām vērtībām pēc stāvokļa uz 01.11.2010 zemes vērtību samazināt
par LVL 13989 ( trīspadsmit tūkstošiem deviņi simti astoņdesmit deviņi lati). Tabula
pielikumā Nr.1
36§
Informācija atbildei uz deputātu J.Šlivkas, A.Ornicāna un I.Brences
pieprasījumu._________________________________________________________
A.Ornicāns A.Strods M.Cakula V.Laizāns I.Strūberga G.Arbidāns J.Vidiņš I.Brence
J.Ivanova A.Pudulis
1. Par cenu aptauju dāvanu iegādei- ziņo priekšsēdētāja vietniece J.Ivanova.Cenu
aptauja, kas saistīta ar iepirkumu, turpmāk jāveic iepirkumu komisijai.
2.Par Satiksmes ministrijas veikto auditu – ziņo priekšsēdētājs
A.Pudulis.Inventarizācija un ceļu pārvērtēšana pašlaik tiek veikta, bet jāizstrādā un
jāapstiprina likuma „Par autoceļiem” prasībām atbilstošu ielu un ceļu uzturēšanas
un lietošanas kārtību un apstiprināt ceļu uzturēšanas klases novadā.
3.Par RAPLM vēstuli par V.Arbidāna izglītību – ziņo jurists G.Arbidāns.Deputāti
nolēma , ka pamatizglītības dokuments saimniecības nodaļas vadītājam ir jāparāda
pašvaldības priekšsēdētājam un tas informē sēdē deputātus.
4.Par KNAB vēstuli -ziņo jurists G.Arbidāns.Lai neatkārtotos situācijas, kas liek
dažādi interpretēt administrācijas darbību -laikus informēt domes sēdi un veikt
iepirkumus.
5.Par kultūru – ziņo kultūras nama direktore M.Cakula.Pēc policijas inspektora
ziņojuma un kultūras nama direktores informācijas –jārisina problēma par kārtības
nodrošināšanu kultūras nama pasākumu laikā, pieaicinot valsts policiju un
zemessargus , kā arī piesaistot apsardzes firmas.
6.Par Jaungada egli un pārējie jautājumi- ziņo izpilddirektore I.Strūberga.Tika
sniegta informācija par šī gada nogalē veiktajiem darbiem pilsētas izrotāšanā un
paredzamajiem pasākumiem.
Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2011. gada 13.janvārī plkst.15.00.
Finanšu komitejas sēde notiks 2011.gada 06.janvārī plkst 15.00.
Sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2011.gada 05.janvārī
plkst.15.00.
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Sēdi slēdza plkst.18.00
Sēdi vadīja

Arnolds Pudulis

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Parakstīja 2011.gada 30.decembrī
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