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LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Viļānu novadā

Nr.5

2011.gada 17.martā

Darba kārtībā.
1. Par SIA „Viļānu namsaimnieks“ finansiālo situāciju .
2. Par kapitāldaļu palielināšanu sakarā ar ES Kohēzijas fonda
ūdenssaimniecības projektu Viļānu pilsētā.
3. Par saistošajo noteikumu Nr.12“Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas
kārtība Viļānu novadā“ grozīšanu un papildināšanu.
4. Par labdarības biedrības „Mazumiņš“ iesnieguma izskatīšanu.
5. Par Viļānu invalīdu biedrības iesnieguma izskatīšanu.
6. Par Viļānu novadpētniecības muzeja vadītājas iesnieguma izskatīšanu.
7. Par I.K.“EDLIN“ L.M.Kundzišas iesnieguma izskatīšanu.
8. Par I.Volosanova iesnieguma izskatīšanu.
9. Par dalības maksu Viļānu vidusskolas skolniecei konkursā „Nāc dziedāt“.
10.Par pamatlīdzekļu pārdošanu izsolē.
11.Par autobusa norakstīšanu no pašvaldības bilances.
12.Par atteikšanos no zemes nomas.
13.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
14. Par grozījumiem lēmumā Nr.9§22 no 06.05.2010.
15.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
16.Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam zemes īpašumam.
17.Par zemes lietošanas mērķa un nosaukuma apstiprināšanu.
18.Par lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu iznomāšanu.
19.Par zemes iznomāšanu.
20.Par naudas līdzekļu piešķiršanu komandai, dalībai Latvijas sporta veterānu
sporta spēlēs.
21.PaR līdzfinansējuma un telpu piešķiršanu biedrībai „IEDVESMA plus”.
22.Par individuālā darba veikšanu.
23.Par K.Blohina ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.
24.Par mirušo sociālo dzīvokļu īrnieku un mirušo pensionāru parādu par
sociālajiem pakalpojumiem dzēšanu .
25.Par saistošo noteikumu Nr.11 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas kārtību Viļānu novadā” grozīšanu un
papildināšanu.
26.Par Sokolku, Radopoles un Dekšāru bibliotēku maksas pakalpojumu un citu
bibliotēkā iekasējamo maksājumu apstiprināšanu.
27.Par pateicības rakstu Viļānu pilsētas bibliotēkas vecākajai bibliotekārei
I.Zepai.
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28.Par godalgotu vietu olimpiādē, konkursos un sacensībās skolēniem.
29.Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
30.Par personas iemitināšanu dzīvojamā platībā.
31.Par kadastra kartes sakārtošanu.
32.Par kļūdaini aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa parāda norakstīšanu.
33.Par administratīvās komisijas locekļu maiņu.
34.Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas iekšējo normatīvo dokumentu
apstiprināšanu.
35.Par projekta „Viļānu vidusskolas zema enerģijas patēriņa sporta ēkas
būvniecību” īstenošanu.
36.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, Alla
Stiuka, Jekaterina Ivanova,Konrāds Kalniņš, Felicija Leščinska,Aivars Strods.
Nav ieradusies deputāte Inta Brence-slimības dēļ un deputāts Juris Tučsnezināmu iemeslu dēļ.
Pašvaldības darbinieki- sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, jurists Guntars
Arbidāns,zemes ierīcības inţeniere Berta Zīra,Sokolku pagasta pārvaldes
vadītāja Lūcija Veselova,Sokolku pagasta zemes ierīkotāja Polina
Filipenko,Attīstības,plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta
Piziča,ētikas komisijas locekle Elvīra Sutre .
Viļānu novada iedzīvotāji un iestāţu vadītāji: Labdarības biedrības valdes
locekle L.Skarbinika, biedrības „IEDVESMA plus”valdes loceklis ,SIA „Viļānu
namsaimnieks”valdes loceklis Dainis Igaunis ,kā arī SIA „Viļānu namsaimnieks”
galvenie speciālisti un darbinieki, pilsētas iedzīvotāja Ţ.Apača un A.Vaišvilis.
Korespondente Ilze Sondore.
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,Juris Galerijs Vidiņš,Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Artūrs Ornicāns, Ivans Popovs,Jevdokija Šlivka,Felicija
Leščinska, Konrāds Kalniņš,Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Irina Šekšujeva), pretnav,atturas- nav.

1§
Par SIA „Viļānu namsaimnieks“ finansiālo situāciju ._____________________
J.Ivanova V.Arbidāns J.Stafeckis A.Ornicāns J.Vidiņš J.Šlivka D.Igaunis A.Pudulis
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Pieņemt zināšanai SIA „Viļānu namsaimnieks“ valdes locekļa sniegto informāciju par
veiktajiem pasākumiem situācijas stabilizēšanai.
2§
Par kapitāldaļu palielināšanu sakarā ar ES Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības
projektu Viļānu pilsētā.________________________________________________
J.Ivanova V.Arbidāns J.Stafeckis A.Ornicāns J.Vidiņš J.Šlivka D.Igaunis A.Pudulis
Izvērtējot situāciju un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 10(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis, Konrāds
Kalniņš, Aivars Strods), pret- 2( Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns),atturas- 1(Juris
Galerijs Vidiņš),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.Palielināt kapitāldaļas SIA „Viļānu namsaimnieks“par Ls 50000,-(piecdesmit
tūkstoši latu 00 santīmi ) ūdens projekta realizācijai no naudas līdzekļiem plānotās
rezerves.
2.Kvartālā reizi SIA „Viļānu namsaimnieks“ valdes loceklim D.Igaunim sniegt
atskaiti par komunālo pakalpojumu parādnieku parādu samazināšanos un finansiālo
stāvokli uzņēmumā .
3§
Par saistošajo noteikumu Nr.12“Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas
kārtība Viļānu novadā“ grozīšanu un papildināšanu.________________________
A.Pudulis
Ņemot vērā izglītības ,kultūras un sociālo jautājumu komitejas un finanšu komitejas
ieteikumu ,
Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva,Artūrs
Ornicāns ,Aivars Strods,Konrāds Kalniņš), pret- nav,atturas-1 (Jānis
Stafeckis),deputāte Jevdokija Šlivka nebalso.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt grozījumus un papildinājumus saistošajos noteikumos Nr.12 „Sociālās
palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā“.
Noteikumi pielikumā uz 2 lapām.
4§
Par labdarības biedrības „Mazumiņš“_iesnieguma izskatīšanu._______________
J.Vidiņš J.Šlivka L.Skarbinika A.Pudulis
Izskatot labdarības biedrības „Mazumiņš“ valdes locekles iesniegumu ar lūgumu
sniegt finansiālu atbalstu saimnieciskai darbībai un uzklausot valdes locekli
L.Skarbiniku, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un 15.panta 7.daļu,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniņš), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :

4

Piešķirt labdarības biedrībai „Mazumiņš“, kura nodrošina pārtikas paku izsniegšanu
Viļānu novada trūcīgajiem iedzīvotājiem, saimnieciskās darbības nodrošināšanai un
turpināšanai Ls 300,-(trīs simti lati 00 santīmi) -ēkas jumta remontam.Naudas
līdzekļus pārskaitīt uz biedrības „Mazumiņš“ kontu no līdzekļiem pārējie citur
neklasificētie aizsardzības pasākumi.
5§
Par Viļānu invalīdu biedrības iesnieguma izskatīšanu._______________________
A.Pudulis
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniņš), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Jautājumu skatīt nākošajā novada domes sēdē, uzaicinot Viļānu invalīdu biedrības
valdes locekli Jāni Visocki.
6§
Par Viļānu novadpētniecības muzeja vadītājas iesnieguma izskatīšanu.________
A.Pudulis
Izskatot Viļānu novadpētniecības muzeja vadītājas M.Skangales iesniegumu un ņemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods,Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniņš), pret- nav,atturasnav,deputāte Jevdokija Šlivka nebalso,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Piešķirt ik mēnesi Ls 5,- Okartes iegādei Viļānu novadpētniecības muzeja vadītājai
Margaritai Skangalei, jo nav pastāvīgā pieslēguma no 2011.gada 01.aprīļa.

7§
Par I.K.“EDLIN“ L.M.Kundzišas iesnieguma izskatīšanu.___________________
A.Pudulis
Izskatot L.M.Kundzišas iesniegumu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniņš), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
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Atļaut reklāmas izkārtnes uzstādīšanu Teveņānu un Rīgas ielas krustojumā par savu
pakalpojumu
sniegšanu
(apbedīšanas
piederumi,
zārki,
sēru
lentes,vainagi,pieminekļi,transports, kapraču pakalpojumi),ievērojot likumību.
8§
Par I.Volosanova iesnieguma izskatīšanu._________________________________
A.Ornicāns J.Vidiņš J.Ivanova A.Pudulis
Izskatot Ivana Volosanova iesniegumu, kas izdevis grāmatu 2009.gadā „Paaudžu
stafete jeb nedaudz par dambretes spēli“ 500 eksemplāru un par to samaksājis Ls
557.16 Ls ar lūgumu sniegt materiālo palīdzību komunālo pakalpojumu apmaksai,
ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniņš), pret-1
(Artūrs Ornicāns) ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Atteikt apmaksāt komunālos pakalpojumus ,jo nav trūcīgā persona, bet grāmatas
izdošana ir katra personīgā izvēle .
9§
Par dalības maksu Viļānu vidusskolas skolniecei konkursā „Nāc dziedāt“._____
A.Pudulis
Izskatot Viļānu vidusskolas direktora P.Ttretjuka iesniegumu un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu ,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniņš), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apmaksāt dalības izdevumus Viļānu vidusskolas skolniecei Santai Manuilovai Ls
60,-( sešdesmit lati 00 santīmi) konkursā „Nāc dziedāt“,kurš notiks Rīgā
18.03.2011.no Viļānu vidusskolas plānotajiem budžeta līdzekļiem.
10§
Par pamatlīdzekļu pārdošanu izsolē.______________________________________
A.Pudulis
Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, sakarā ar to, ka sekojoši pamatlīdzekļi nav
nepieciešami Viļānu novada pašvaldībai un tās struktūrām pamatfunkciju veikšanai,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniņš), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Veikt izsoles nolikuma izstrādi un sekojošus pamatlīdzekļus pārdot izsolē:
1.Kartupeļu racējs- inventāra Nr. 1239152 ,uzskaites vērtība Ls 96.90 ,atlikusī vērtība
Ls 00,00, iegādes gads 1979.;
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2.Kultivators-inventāra Nr. 1239151,uzskaites vērtība Ls 52.00,atlikusī vērtība Ls
00.00,iegādes gads 1979.
11§
Par autobusa norakstīšanu no pašvaldības bilances.________________________
A.Pudulis
Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu ,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniņš), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Norakstīt autobusu Kubaņa no pašvaldības bilances –inventāra nr. 1231002,uzskaites
vērtība Ls 700,-, atlikusī vērtība 00.00 ,iegādes gads 1990.g., izjaukt, iegrāmatot un
nodot metāllūžņos.
12§
Par atteikšanos no zemes nomas.____________________________________
A.Pudulis
Sakarā ar Ineses Garionovas 03.02.2011.iesniegumu par atteikšanos no zemes Kūkoju
ciemā 0.15 ha platībā ar kadastra Nr.7898 009 0611 un (Lauku zemes nomas līgums
Nr. 46 no 21.09.2007.),kas atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās“3.panta 5.d.2.p.piekrīt
pašvaldībai un 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(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniņš), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.Izbeigt nomas attiecības ar Inesi Garionovu,dzīvo Radopoles ciems,Viļānu pagasts
,Viļānu novads uz zemes vienību ar kadastra Nr. 7898 009 0611-0.15 ha Kūkoju
ciems,Viļānu pagasts.
2.Zemes vienību ar kadastra Nr. 7898 009 0611-platība 0.15 ha atstāt pašvaldībai
piekritīgajās zemēs.
13§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.______________________________
A.Pudulis
Izskatot SIA METRUM izstrādāto un 07.03.2011.Viļānu novada domei iesniegto
Dekšāres pagasta nekustamā īpašuma „Mežmaliņas 1”ar kadastra Nr. 7848 006 0741
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- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
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Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniņš), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt SIA METRUM izstrādāto nekustamā īpašuma „Mežmaliņas 1”,Dekšāres
pagasts, Viļānu novads,ar kadastra Nr.7848 006 0741 sadales zemes ierīcības
projektu.

14§
Par grozījumiem lēmumā Nr.9§22 no 06.05.2010._________________________
J.Šlivka A.Ornicāns L.Veselova J.Vidiņš A.Pudulis
Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Konrāds Kalniņš), pret- nav,atturas- nav,nebalso deputāti
Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Sakarā ar pārrakstīšanās kļūdu zemes kadastra numurā izdarīt grozījumus 2010.gada
06.maija lēmumā Nr. 9§22
„ kadastra Nr. 7898 005 0245” labot uz „ Nr. 7898 005 0244 „.
15§
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.____________________________________
J.Šlivka A.Strods J.Vidiņš J.Stafeckis V.Arbidāns L.Veselova A.Pudulis
Izskatot Jura Medvecka, p.k. 130961-11445, dzīv. Strupļi 12 – 10, Strupļu c., Sokolku
pag., Viļānu nov. 2010.gada 23.decembra iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.3-10/1209)
par zemes īpašuma „Lāčuki”, Sokolku pag., kadastra apzīmējums 78900040168
pirkšanu
Viļānu novada pašvaldība konstatēja:
1. Saskaņā ar Sokolku pagasta padomes 2004.gada 18.oktobra sēdes Nr.10
lēmumu Nr.6.5. „Par zemes piešķiršanu J.Medveckim” Jurim Medveckim tika
piešķirti lietošanā divi zemesgabali ar kadastra apzīmējumu 78900050244 –
4ha platībā un 78900040168 – 21ha platībā;
2. Saskaņā ar Sokolku pagasta padomes 2009.gada 26.janvāra sēdes Nr.1
lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, Jurim Medveckim tika
izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
78900050244 – 4ha platībā un 78900040168 – 21ha platībā;
3. 2009.gada 5.jūnijā tika noslēgts nomas līgums Nr.157 starp Sokolku pagasta
padomi un Juri Medvecki par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78900050244 – 4ha platībā un 78900040168 – 21ha platībā nomu;
4. Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības 2010.gada 6.maija lēmumu Nr.9 „Par
zemes vienību apvienošanu”, zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem
78900050244 un 78900040168 tika apvienoti un atstāts kadastra apzīmējums
78900040168;
5. Saskaņā ar „Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas
8.punktu ir persona, kura var ierosināt īpašuma atsavināšanu, ja tas nav
nepieciešams attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai;
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6. Zemes īpašums ar kadastra apzīmējumu 78900040168, „Lāčuki” ir ierakstīts
zemesgrāmatā, nodalījums Nr.100000484239 uz Viļānu novada pašvaldības
vārda.
Atklāti balsojot:par- 10(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Konrāds Kalniņš), pret- nav,atturas- nav,nebalso deputāti
Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns un Ivans Popovs,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Atsavināt nekustamo īpašumu „Lāčuki”, kadastra apzīmējums 78900040168,
pārdodot to par brīvu cenu.
16§
Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam zemes īpašumam._________
A.Strods J.Šlivka J.Stafeckis J.Ivanova A.Pudulis
Veicot zemes īpašuma „Lāčuki”, kadastra apzīmējums 78900040168 nosacītas cenas
noteikšanu un pieaicinot SIA „Dzieti” vērtētājus
Viļānu novada dome konstatēja:
1. Saskaņā ar SIA „Dzieti” 2011.gada 18.februāra slēdzienu par nekustamā
īpašuma –zemes gabala „Lāčuki”, Sokolku pag., Viļānu nov. - Viļānos tirgus
vērtība ir Ls 7200,00 (septiņi tūkstoši divi simti lati un 00sant.);
2. Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības 2010.gada 10.maija pilnvaru Nr.12,
Juris Medveckis veica zemes īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem:
a. Izmaksas, kas saistītas ar zemesgabala uzmērīšanu un ierakstīšanu
zemesgrāmatā:
 VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” – zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi,
robežu uzmērīšana; 26.05.2010. Avansa rēķins Nr.97467/14RE – Ls 200,00 un
07.10.2010. rēķins Nr.99640/14RE – Ls 200,00
 Valsts zemes dienests – Valsts nodeva par kadastra izziņu; pasūtījums Nr. L0128622, EKK 9194 – Ls 5,00 (pieci lati);
 SIA „Dastikar” – meža inventarizācija; kvīts Nr.11138 – Ls 83,01.
 Valsts meža dienests – meža zemes novērtēšana; Ls 10,00;
 Zemesgrāmata – kancelejas nodeva; Ls 18,00
Atklāti balsojot:par- 10(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Konrāds Kalniņš), pret- nav,atturas- nav,nebalso deputāti
Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns,Ivans Popovs,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :



noteikt zemes gabala „Lāčuki”, Sokolku pag., Viļānu nov., nosacīto cenu – Ls
7200,00 (septiņi tūkstoši divi simti lati un 00sant.);
Piedāvāt Jurim Medveckim izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties to,
atskaitot no brīvās cenas līdzekļus, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai
zemesgrāmatā par kopējo summu Ls 516,01, t.i. par Ls 6683,99 (seši tūkstoši
seši simti astoņdesmit trīs lati un 99 sant.).
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17§
Par zemes lietošanas mērķa un nosaukuma apstiprināšanu._________________
A.Pudulis
Sakarā ar SIA METRUM, Reģ.Nr.LV40003388748,07.03.2011. iesniegumu par
nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu pēc zemes ierīcības projekta no
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7848 006 0741 atdalāmajai zemes vienībai
1.85ha Dekšāres pagastā, konstatēts, ka minētajam zemes īpašumam atbilstoši
11.12.2007. MK „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu” 12.p., jāpiešķir
nosaukums un lietošanas mērķis, saskaņā 18.12.2008. „Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu un 20.06.2006. MK noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3 daļas 16.p., 4
daļas 23.2.p. Ņemot vērā iepriekš minēto,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniņš), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1. Apstiprināt nosaukumu „ĶIMENES 1” no zemes īpašuma ar kadastra numuru
7848 006 0741 atdalāmajam zemes īpašumam 1.85ha platībā Dekšāres pag.,
Viļānu novadā.
2. Apstiprināt zemes lietošanas mērķi atdalāmajam zemes gabalam „Zeme uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101”.
18§
Par lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu iznomāšanu._______________
A.Pudulis
1.Sakarā ar Skaidrītes Lucijanovas 10.03.2011. iesniegumu par zemes vienības ar
kadastra numuru 7898 004 0326 – 0.5ha iznomāšanu, konstatēts, ka minētā zeme
Valsts kadastra datu bāzē ir zemes lietojums.
Tāpēc, pamatojoties
Uz likumu „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšana” 25.pantu, 2.punktu, lauku apvidus zemes pastāvīgie
lietotāji, kuri līdz 2008. gada 1.septembrim Valsts zemes dienestā nav iesnieguši
reģistrācijai zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu
privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma noslēgšanas, izbeidzas
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un iegūst nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā
bijušo zemi.
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu,
„Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 33.panta 2.daļu – pašvaldība pieņem
lēmumus par lietošanas tiesību izbeigšanu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos” 4.panta 3.daļu,iesniedz datus VZD reģionālajā nodaļā,
Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Konrāds Kalniņš), pret- nav,atturas- nav,nebalso deputāti
Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns,
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.1.Izbeigt lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā iedalīto zemi:
Zemes
lietotājs

Pers.kods vai
Zemes kadastra Platība Zemes
jurid.pers.reģ.Nr Nr.
(ha)
atrašanās
vieta,
nosaukums

Zemes
lietotāja
adrese

Antons
Plešners

miris

Ivars
Plešners

„Zeltiņi”,
Lauzinieku
s., Viļānu
pag.

Skaidrīte
Lucijanova

7898 004 0326

0.5

Lauzinieku
s.

Kalna 14-1,
Jaunviļāni,
Viļānu pag.

1.2.Zemes vienību ar kadastra numuru 7898 004 0326 – 0.5ha ieskaitīt Viļānu
novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs.
1.3.Tā kā faktiskā zemes lietotāja ir izteikusi vēlēšanos nomāt minēto zemes
vienību, noslēgt līgumu par pašvaldības zemes ar kadastra numuru 7898 004
0326, platība 0.5ha, iznomāšanu ar Skaidrīti Lucijanovu.
2.Sakarā ar AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” 24.02.2011. iesniegumu
par zemes vienības ar kadastra numuru 7898 005 0275 – 1.0ha iznomāšanu,
konstatēts, ka minētā zeme Valsts kadastra datu bāzē ir AS „Viļānu selekcijas un
izmēģinājumu stacija”lietojums.
Tāpēc, pamatojoties
Uz likumu „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšana” 25.pantu, 2.punktu, lauku apvidus zemes pastāvīgie
lietotāji, kuri līdz 2008. gada 1.septembrim Valsts zemes dienestā nav iesnieguši
reģistrācijai zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu
privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma līguma noslēgšanas, izbeidzas
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un iegūst nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā
bijušo zemi.
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu,
„Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 33.panta 2.daļu – pašvaldība pieņem
lēmumus par lietošanas tiesību izbeigšanu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos” 4.panta 3.daļu,iesniedz datus VZD reģionālajā nodaļā,
Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Jekaterina Ivanova,Juris
Galerijs Vidiņš,Ivans
Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns), pret- nav,atturasnav,balsošanā nepiedalās deputāti Alla Stiuka un Konrāds Kalniņš sakarā ar interešu
konfliktu valsts amatpersonu darbībā,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
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2.1.Izbeigt lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā iedalīto zemi:
Zemes
lietotājs
AS „Viļānu
selekcijas un
izmēģinājumu
stacija”

Pers.kods vai
Zemes
Platība Zemes
jurid.pers.reģ.Nr kadastra Nr. (ha)
atrašanās
vieta,
nosaukums
40003017051
7898 005
1.0
Mālmežnieki
0275

Zemes
lietotāja
adrese
Viļānu
pag.,Maltas
s.

2.2.Zemes vienību ar kadastra numuru 7898 005 0275 – 1.0ha ieskaitīt Viļānu
novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs.
2.3.Iznomāt minēto zemes vienību 1.0ha, kas ietilpst zemes īpašumā ar kadastra
numuru 7898 002 0005, AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacijai”.
2.4.Pārējo iesniegumā minēto zemes gabalu 7898 002 0164, 7898 002 0162, 7898
005 0034 iznomāšanu izskatīt pēc iespējamo likumisko pretendentu apzināšanas.
19§
Par zemes iznomāšanu._________________________________________________
G.Arbidāns A.Pudulis
Pamatojoties uz Proskovjas Beļusovas 02.03.2011.iesniegumu par zemes vienību ar
kadastra Nr.7898 009 0363,platība 1.2 ha patībā, un Nr. 7898 009 0606,platība 0.6 ha
Radopolē ,iznomāšanu,konstatēts, ka :
1)0.6 ha pašvaldībai piekritīgā zeme, un saskaņā ar „valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma”22.panta 1.d.ir
iznomājama un Mk 30.10.2007.Nr.735” Noteikumiem par valsts vai pašvaldību
zemes nomu”18.3 punktu nosakāma nomas maksa.
2)1.2 ha saskaņā „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma”25.panta 2´daļu ir valsts rezerves fonda zeme, līdz
„Zemes pārvaldības likuma”pieņemšanai saskaņā ar MK 19.04.2010.rīkojumu Nr.
214 „Par zemes pārvaldības likuma koncepciju kopsavilkumu”2.3 p. Rezerves zemju
pārvaldība tiek deleģēta pašvaldībai,
Ņemot vērā iepriekš minēto,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniņš), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.Noslēgt nomas līgumu ar Beļusovu Proskovju, dzīvo Sokolku pagasts,Viļānu
novads uz zemes vienībām ar kadastra Nr. 7898 009 0363,platība 1.2 ha un Nr. 7898
009 0606,platība 0.6 ha Radopoles ciemā Viļānu pagastā uz 5 gadiem.
2.Noteikt nomas maksu gadā 1.5 % apmērā no kadastrālās vērtības.
3.Nomas līgums tiek pārtraukts vienu mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot nomnieku, ja
pēc „Zemes pārvaldības likuma”spēkā stāšanās rezerves zemju pārvaldība tiks
deleģēta citai valsts pārvaldes institūcijai.
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20§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu komandai, dalībai Latvijas sporta veterānu
sporta spēlēs._________________________________________________________
A.Pudulis
Izskatot Viļānu novada sportistu iesniegumu un ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniņš), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Piešķirt finansiālu atbalstu dalības maksa komandai Latvijas sporta veterānu 48.
sporta spēlēs 2011. gada 9.aprīlī (komanda: A.Šutka, I.Gritāns, J.Opincāns,
M.Ružāne) Ls 24,- un transportu līdz Bauskai, naudas līdzekļus iedalīt no budžeta
līdzekļiem-sports .
21§
Par līdzfinansējuma un telpu piešķiršanu biedrībai „IEDVESMA plus”._______
G.Meļņiks J.Ivanova I.Sondore J.Šlivka G.Arbidāns A.Pudulis
Izskatot biedrības „IEDVESMA plus”valdes locekļa G.Meļņika iesniegumu un ņemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu ,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniņš), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.Sakarā ar LEADER projektu „Viļānu pagasta radošās darbnīcu telpu
labiekārtošana” kurā ietilpst telpu (kadastra Nr.7817 004 0104 pēc adreses Rēzeknes
iela 6, Viļāni) vienkāršotā rekonstrukcija, piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10%
apmērā no kopējās projekta vērtības.Projektā maksimāla vērtība Ls 5000.Projekts tiks
īstenots 2011. gadā.
Plānotie darbi :logu,durvju nomainīšana un atjaunošana ,grīdas un griestu materiāla
nomainīšanā un atjaunošanā,tualetes telpu pilna rekonstrukcija,kā arī sienu apdares
atjaunošana.
2.Piešķirt papildus iznomāt vēl telpas šajā ēkā Rēzeknes ielā 6 ,nomas maksu atstājot
iepriekšējo.
22§
Par individuālā darba veikšanu._________________________________________
A.Pudulis
Izskatot S.Bartkevičas 2011.gada 14.marta iesniegumu un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniņš), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
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Atļaut veikt individuālo darbu un izņemt patentu individuālā darba veikšanai –
Svetlanai Bartkevičai ,dzīv.Viļāni.- nagu kopšanas speciāliste.
Pielikumā : apliecība un sertifikāts uz 2 lapām.

23§
Par K.Blohina ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē._________________
D.Strupiša A.Pudulis
Izskatot Kirila Blohina ,dzīv.Viļāni iesniegumu un uzklausot sociālā dienesta vadītāju
D.Strupišu ,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniņš), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.Kirilam Blohinam,dzīvo,Viļānos nepieciešama aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes
iestādē.
2.Lūgt Rēzeknes pašvaldības domes sociālās aprūpes pārvaldi ievietot Kirilu
Blohinu,Viļānu novada iedzīvotāju ,Rēzeknes veco ļaužu pansionātā.
3.Apmaksāt K.Blohina uzturēšanos veco ļaužu pansionātā.
24§
Par mirušo sociālo dzīvokļu īrnieku un mirušo pensionāru parādu par
sociālajiem pakalpojumiem dzēšanu ._________________________________
J.Šlivka D.Strupiša A.Pudulis
Uzklaust sociālā dienesta vadītāju D.Strupišu un ņemot vērā izglītības, kultūras un
sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods,Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniņš), pret- 1(Jevdokija Šlivka),
atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Dzēst mirušo sociālo dzīvokļu īrnieku parādus par kopējo summu Ls 74.31.tai skaitā:
Zinaīda Klimanova, mirusi 20.11.2010.-ēdināšanas parāds Ls 26.76.
Aleksandra Cvetkova,mirusi 03.11.2010.-ēdināšanas parāds Ls 24.36.
Vilmārs Kodaļevs, miris 13.07.2010.-parāds par elektrību Ls 23.19.

25§
Par saistošo noteikumu Nr.11 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas kārtību Viļānu novadā” grozīšanu un papildināšanu.
D.Strupiša A.Pudulis
Ņemot vērā izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
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Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniņš), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt grozījumus Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.11 „Par
aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Viļānu
novadā”.
Noteikumi pielikumā uz 2 lapām.
26§
Par Sokolku, Radopoles un Dekšāru bibliotēku maksas pakalpojumu un citu
bibliotēkā iekasējamo maksājumu apstiprināšanu._______________________
J.Ivanova A.Pudulis
Izskatot Sokolku un Radopoles bibliotēku vadītāju iesniegumu un ņemot vērā
izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniņš), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Sakarā ar to, ka lauku bibliotēkās nav lasītavu un ir ieteikums -atlīdzība par bojātiem
vai nozaudētiem bibliotēkas materiāliem –tie jāaizvieto ar tādiem pašiem vai
līdzvērtīgiem materiāliem (nevis 10-kārtīgi), apstiprināt katrai bibliotēkai savu
cenrādi.
Pielikumā :cenrādis uz 1 lapas.
27§
Par pateicības rakstu Viļānu pilsētas bibliotēkas vecākajai bibliotekārei I.Zepai.
A.Pudulis
Sakarā ar Viļānu pilsētas vecākās bibliotekāres Ināras Zepas 50.gadu
jubileju,pamatojoties uz Viļānu novada domes apstiprināto nolikumu „Par pateicības
rakstu” un ņemot vērā izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniņš), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Pasniegt pateicības rakstu un ziedus sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju Viļānu
pilsētas bibliotēkas- vecākajai bibliotekārei Inārai Zepai.
Deputāts J.Vidiņš atstāj zāli.

29§
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Par dzīvojamās platības piešķiršanu._________________________________
J.Šlivka J.Ivanova A.Stiuka A.Pudulis
1.Izskatot Aksanas Cvetkovas, dzīvesvieta deklarēta „Mazuļi”, Kristceļu c., Viļānu
pag., Viļānu nov., iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību , Viļānu novada
pašvaldības dome
konstatē:
Aksana Cvetkova lūdz piešķirt atsevišķu dzīvojamo platību. A. Cvetkovas ģimene
(civilvīrs Edgars Počs, dēls Aleksis Počs,dzim.12.12.2005.g., meita Natālija
Poča,dzīm.11.06.2009.g.) īrē dzīvojamo platību, jo dzīvot deklarētajā dzīvesvietā
„Mazuļi”, Kristceļi, Viļānu pag., kopā ar vecākiem nav iespējams mazās dzīvojamās
platības dēļ.
Saskaņā ar 2009.gada 2.septembra Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.9,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.pantu un
7.pantu 1.punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, Aksana
Cvetkova tika atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un
reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas
izīrēšanai vispārējā kārtībā.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta 1. punktu
pašvaldība var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.
Saskaņā ar augstāk minētā likuma 18. panta 1.daļu 2011.gada 15.februārī Aksanai
Cvetkovai tika piedāvāts īrēt piederošo pašvaldībai brīvo dzīvojamo telpu – dzīvokli
Nr.39, Celtnieku ielā 7, Viļānos. 2011. gada 21. februārī no A. Cvetkovas tika
saņemta piekrišana īrēt dzīvokli Nr.39, Celtnieku ielā 7, Viļānos
Ņemot vērā augstāk minēto, Sociāla un dzīvokļu komisija pieņēma lēmumu virzīt uz
domi lēmumprojektu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā –
pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas pēc adreses Celtnieku ielā 7,dz.39,Viļānos
izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu ar Aksanu Cvetkovu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu
1.punktu, 18.pantu 1.daļu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina
Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Konrāds Kalniņš), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1. sniegt Aksanai Cvetkovai palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt
pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo telpu pēc adreses Celtnieku ielā 7, dz.39,
Viļānos (istabu skaits-2, kopējā platība – 39,89 m2 ), ģimenes sastāvs – 4 cilvēki;
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” un SIA „Viļānu siltums” attiecīgi noslēgt īres līgumu
un līgumu par siltumapgādi uz noteiktu laiku – viens gads, nosakot izpildes termiņu
līdz 2011.gada 25. martam, par to rakstiski paziņot Viļānu novada pašvaldībai.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
2.Izskatot Antona Klīdzēja, dzīv. Mehanizatoru ielā 8,Viļānos, iesniegumu ar lūgumu
piešķirt dzīvojamo platību , Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Antons Klīdzējs lūdz piešķirt dzīvojamo platību, savas dzīvojamās platības nav,
pašreiz viņš īrē dzīvojamo platību no privātpersonas, pamatojoties uz 2010.gada
1.janvāra nekustamā īpašuma īres līguma, īres līguma termiņš līdz 2012.gada
1.janvārim. A. Klīdzējs ir trešās grupas invalīds.
Saskaņā ar Viļānu pilsētas domes lēmumu, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.pantu un 7.pantu 1.punktu, ievērojot personas
(ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, Antons Klīdzejs 2006.gada tika atzīts par
tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēts palīdzības
reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta 1. punktu
pašvaldība var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.
Saskaņā ar augstāk minētā likuma 18. panta 1.daļu 2011.gada 27.janvārī Antonam
Klīdzējam tika piedāvāts īrēt piederošo pašvaldībai brīvo dzīvojamo telpu – dzīvokli
Nr.20, Celtnieku ielā 5, Viļānos. 2011. gada 3. martā no A. Klīdzeja tika saņemta
piekrišana īrēt dzīvokli Nr.20, Celtnieku ielā 5, Viļānos
Ņemot vērā augstāk minēto, Sociāla un dzīvokļu komisija pieņēma lēmumu virzīt uz
domi lēmumprojektu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā –
pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas pēc adreses Celtnieku ielā 5,dz.20,Viļānos
izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu ar Antonu Klīdzēju.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu
1.punktu, 18.pantu 1.daļu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu;
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina
Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Konrāds Kalniņš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1. sniegt Antonam Klīdzējam palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt
pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo telpu pēc adreses Celtnieku ielā 5, dz.20,
Viļānos (istabu skaits-1, kopējā platība – 31,6 m2 ), ģimenes sastāvs – 1 cilvēks;
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” un SIA „Viļānu siltums” attiecīgi noslēgt īres līgumu
un līgumu par siltumapgādi uz noteiktu laiku – viens gads, nosakot izpildes termiņu
līdz 2011.gada 25. martam, par to rakstiski paziņot Viļānu novada pašvaldībai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
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3.Izskatot Daces Lavrinovičas, dzīv., Cakuli, Dekšāres pag., Viļānu nov., iesniegumu
ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
D. Lavrinoviča lūdz piešķirt dzīvojamo platību.
Dace Lavrinoviča ir deklarēta un dzīvo Cakulos, Dekšāres pag., Viļānu nov., kopā ar
māti I.Lavrinoviču,dzim.1960.g., māsu Baibu Svalbi, dzim. 1992.g., un brāli Andri
Svalbu, dzim.27.02.1998.g. Dzīvojamā māja sastāv no vienas istabas un virtuves.
Dace Lavrinoviča gaida bērnu. (17.02.2011. Dekšāres pagasta pārvaldes sociālā
darbinieka M. Vičas apsekošanas akts).
D. Lavrinovičas ģimenei ir noteikts trūcīgās ģimenes statuss (Viļānu novada
pašvaldības Sociālā dienesta izziņa Nr.120 no 21.09.2010) .
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta 1. punktu
pašvaldība var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.
Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 5.augusta saistošiem noteikumiem
Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu D. Lavrinoviča ir iesniegusi
motivēto iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu: dzīvojamā
māja sastāv no 1 istabas, ir deklarēti un faktiski dzīvo četri cilvēki.
Ņemot vērā augstāk minēto, Sociālā un dzīvokļu komisija pieņēma lēmumu virzīt
lēmumprojektu uz domi par D. Lavrinovičas reģistrēšanu Viļānu novada pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saņemšanas vispārējā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu
1.punktu,Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 5. augusta saistošiem noteikumiem
Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, Administratīvā procesa likuma
67. pantu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina
Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Konrāds Kalniņš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
reģistrēt Daci Lavrinoviču Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvojamās
platības saņemšanai vispārējā kārtībā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
4. Izskatot Jāņa Plešnera, dzīvesvieta deklarēta Silmalas pag., Rēzeknes nov.,
iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Jānis Plešners lūdz piešķirt dzīvojamo platību, jo ir bārenis un sakarā ar 18 gadu
vecuma sasniegšanu beidzās ārpusģimenes aprūpe Tiskādu bērnu namā.
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Uz šo brīdi J .Plešners ir deklarēts Vecružinā, Silmalas pag., Rēzeknes nov., mācās
Maltas 1. vidusskolā 12. klasē.
.
Saskaņā ar 2011.gada 24.februāra Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.4,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta
1.daļas 3.punktu, un Ministru Kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.857
„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas”
28.pantu, Jānis Plešners tika atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā un reģistrēts Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļu
jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta 1. punktu
pašvaldība var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.
Saskaņā ar augstāk minētā likuma 18. panta 1.daļu 2011.gada 4.martā Jānim
Plešneram tika piedāvāts īrēt piederošo pašvaldībai brīvo dzīvojamo telpu – dzīvokli
Nr.23, Celtnieku ielā 5, Viļānos. 2011.gada 11.martā no J. Plešnera tika saņemta
piekrišana īrēt dzīvokli Nr.23, Celtnieku ielā 5, Viļānos.
Ņemot vērā augstāk minēto, Sociāla un dzīvokļu komisija pieņēma lēmumu virzīt uz
domi lēmumprojektu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā –
pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas pēc adreses Celtnieku ielā 5,dz.23,Viļānos
izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu ar Jāni Plešneru.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta
1.punktu, 14. panta 1.daļas 3.punktu 18.pantu 1.daļu, Ministru Kabineta 2005.gada
15.novembra noteikumiem Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanas” 28.pantu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina
Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Konrāds Kalniņš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1. sniegt Jānim Plešneram palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt
pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo telpu pēc adreses Celtnieku ielā 5, dz.23,
Viļānos (istabu skaits-1, kopējā platība – 31,6 m2 ), ģimenes sastāvs- viens cilvēks;
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” un SIA „Viļānu siltums” attiecīgi noslēgt īres līgumu
un līgumu par siltumapgādi uz noteiktu laiku – vienu gadu, nosakot izpildes termiņu
līdz 2011.gada 25. martam, par to rakstiski paziņot Viļānu novada pašvaldībai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
5.Izskatot Ivetas Ješkinas, dzīvesvieta deklarēta „Rakši”, Jaunsaimnieki, Dekšāres
pag., Viļānu pag., iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Dekšāres pagasta
teritorijā, Viļānu novada pašvaldības dome
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konstatē:
Iveta Ješkina lūdz piešķirt dzīvojamo telpu Dekšāres pagasta teritorijā. Uz doto brīdi
viņas ģimene īrē dzīvojamo telpu Varakļānu pilsētā, jo dzīvot deklarētajā dzīvesvietā
kopā ar civilvīra vecākiem nav iespējams mazās dzīvojamās platības dēļ.
Ivetas
Ješkinas
ģimene:
civilvīrs
Jānis
Sondors,
dēls
Anhels
Ješkins,dzim.07.07.2008.g., un meita Sāra Sondore, dzim.10.12.2010.g., ir deklarēti
„Rakši”, Jaunsaimniekos, Dekšāres pag. civilvīra Jāņa Sondora vecāku mājā, bet
faktiski tur nedzīvo mazās platības dēļ. Ģimene īrē dzīvojamo telpu Fabrikas ielā 1-4,
Varakļānos, ar dzīvokļa īpašnieku mutiski vienojušies, ka līdz 30.04.2011.viņi var īrēt
šo dzīvojamo telpu un pēc tam dzīvoklis ir jāatbrīvo. (12.05.2010. Dekšāres pagasta
pārvaldes sociālā darbinieka M. Vičas apsekošanas akts).
I. Ješkinas ģimenei ir noteikts trūcīgās ģimenes statuss (Viļānu novada pašvaldības
Sociālā dienesta izziņa Nr.132 no 07.10.2010) .
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” 3.panta 1. punktu
pašvaldība var izīrēt tai piederošās dzīvojamas telpas.
Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 5.augusta saistošiem noteikumiem
Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 2.daļas 5.5. punktu I. Ješkina ir iesniegusi
motivēto iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.
Ņemot vērā augstāk minēto, Sociālā un dzīvokļu komisija pieņēma lēmumu virzīt uz
domi lēmumprojektu par I. Ješkinas reģistrēšanu Viļānu novada pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saņemšanai vispārējā kārtībā
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1.
punktu, Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 5.augusta saistošiem noteikumiem
Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 2.daļas 5.5. punktu, Administratīvā procesa
likuma 67. pantu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina
Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
reģistrēt Ivetu Ješkinu Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvojamās
platības saņemšanai vispārējā kārtībā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
6.Izskatot Olgas Šabanovas, dzīv. Brīvības ielā 11-2, Viļānos, iesniegumu ar lūgumu
piešķirt dzīvojamo platību Viļānos, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
O. Šabanova lūdz piešķirt atsevišķu dzīvojamo platību.
Olga Šabanova kopā ar dēlu Aliku Šabanovu, dzim. 15.12.2005.g., ir deklarēti un
dzīvo Brīvības ielā 11-2, Viļānos pie mātes Pelagejas Šabanovas. Dzīvoklis sastāv no
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divām istabā, dzīvojamā platība - 22,6 m2, dzīvoklī dzīvo vēl četri cilvēki.t.sk. viens
nepilngadīgs bērns.
Saskaņā ar Viļānu pilsētas domes lēmumu, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.pantu un 7.pantu 1.punktu, ievērojot personas
(ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, Olga Šabanova 2006.gada tika atzīta par
tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības
reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta 1. punktu
pašvaldība var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.
Saskaņā ar augstāk minētā likuma 18. panta 1.daļu 2011.gada 27.janvārī Olgai
Šabanovai tika piedāvāts īrēt piederošo pašvaldībai brīvo dzīvojamo telpu – dzīvokli
Nr.19, Brīvības ielā 29A, Viļānos. 2011. gada 11. februārī no O. Šabanovas tika
saņemta piekrišana īrēt dzīvokli Nr.19, Brīvības ielā 29A Viļānos
Ņemot vērā augstāk minēto, Sociālā un dzīvokļu komisija pieņēma lēmumu virzīt uz
domi lēmumprojektu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā –
pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas pēc adreses Brīvības ielā 29A,dz.19,Viļānos
izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu ar Olgu Šabanovu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu
1.punktu, 18.pantu 1.daļu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina
Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Konrāds Kalniņš), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1. sniegt Olgai Šabanovai palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai
piederošo brīvo dzīvojamo telpu pēc adreses Brīvības ielā 29A, dz.19, Viļānos (istabu
skaits-2, kopējā platība – 45,14 m2 ), ģimenes sastāvs – divi cilvēki;
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” un SIA „Viļānu siltums” attiecīgi noslēgt īres līgumu
un līgumu par siltumapgādi uz noteiktu laiku – vienu gadu, nosakot izpildes termiņu
līdz 2011.gada 25. martam, par to rakstiski paziņot Viļānu novada pašvaldībai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
7.Izskatot Nadeždas Tutinas, dzīv. „Čibisi”, Notras c., Viļānu pag., Viļānu nov.,
iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
N. Tutina lūdz piešķirt dzīvojamo platību, jo dzīvot deklarētajā dzīvesvietā pie
vectēva Pjotra Kudrjavceva nav iespējams mazās platības dēļ.
N. Tutina un viņas dēls Artjoms, dzim.06.01.2005.g., ir deklarēti un dzīvo „Čibisi”,
Notras c., Viļānu pag. Namīpašuma „Čibisi”, Viļānu pag. īpašnieks ir Nadeždas
Tutinas vectēvs Pjotrs Kudrjavcevs. Dzīvojamajā mājā dzīvo: vectēvs Pjotrs
Kudrjavcevs,dzim.1937.g., vecmamma Leonida Kudrjavceva,dzim.1941.g.,mātes
brālis Fjodors Kudrjavcevs,dzim.1980.g., ar ģimeni četru cilvēku sastāvā, t.sk. divi
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nepilngadīgie bērni, faktiski dzīvo 3 ģimenes 8 cilvēku sastāvā. Dzīvojamās mājas
kopēja platība – 93,9 m2, dzīvojamā platība – 66,9 m.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta 1. punktu
pašvaldība var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.
Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 5.augusta saistošiem noteikumiem
Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu N. Tutina ir iesniegusi motivēto
iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu: dzīvojamā māja sastāv
no 3 istabām, dzīvojamā platība - 66,9 m2 , ir deklarēti un faktiski dzīvo 3 ģimenes 8
cilvēku sastāvā.
Ņemot vērā augstāk minēto, Sociāla un dzīvokļu komisija pieņēma lēmumu virzīt
lēmumprojektu uz domi par N. Tutinas reģistrēšanu Viļānu novada pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saņemšanas vispārējā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu
1.punktu,Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 5. augusta saistošiem noteikumiem
Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, Administratīvā procesa likuma
67. pantu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina
Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Konrāds Kalniņš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
reģistrēt Nadeždu Tutinu Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvojamās
platības saņemšanai vispārējā kārtībā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
30§
Par personas iemitināšanu dzīvojamā platībā.______________________________
A.Stiuka A.Pudulis
1. Izskatot Janīnas Bartaševičas, dzīv. Mehanizatoru ielā 5-40,Viļānos, iesniegumu ar
lūgumu deklarēt un iemitināt viņas īrētajā dzīvoklī, kā arī iekļaut dzīvojamās telpas
īres līgumā mazdēlu Artūru Gulbi, un Līgas Bartaševičas, dzīv. Mehanizatoru ielā 539,Viļānos, iesniegumu ar piekrišanu deklarēt un iemitināt dzīvoklī Mehanizatoru ielā
5-40,Viļānos pie vecmammas Janīnas Bartaševičas dēlu Artūru Gulbi, Viļānu novada
pašvaldības dome
konstatē:
Janīna Bartaševiča īrē pašvaldības piederošo dzīvojamo telpu - dzīvokli Nr.40,
Mehanizatoru ielā 5, Viļānos (dzīvojamās telpas īres līgums Nr.734 no 05.08.1999.g.
), citu dzīvoklī dzīvojošo pilngadīgo ģimenes locekļu nav.
Mazdēls Artūrs Gulbis, dzim.1997.gada 3.jūnijā, ir deklarēts un dzīvo kopā ar
vecākiem: māti Līgu Bartaševiču un tēvu Aigaru Gulbi Mehanizatoru ielā 5-39,
Viļānos.
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
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Izskatot Janīnas un Līgas Bartaševičas iesniegumus, pamatojoties uz Viļānu novada
pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas 2009.gada 30.septembra Nolikuma
1.daļas 1.3. punktu, Komisija lūdza Viļānu novada bāriņtiesu sniegt atzinumu par
nepilngadīgās personas Artūra Gulbja iemitināšanas iespēju dzīvojamā telpā
Mehanizatoru ielā 5-40, Viļānos pie vecmammas Janīnas Bartaševičas (20.11.2011.
pieprasījums Nr. 1.3.-6/37) .
Viļānu novada pašvaldības bāriņtiesas 2011.gada 20. janvārī atzinumā Nr.1-14/2j tika
noradīts, ka saskaņā ar Civillikuma 178.1 pantu ikdienas aizgādību īsteno tas no
vecākiem, pie kura bērns dzīvo. Artūrs Gulbis ir mātes Līgas Bartaševičas ikdienas
aizgādībā un tādējādi viņa dzīvesvieta ir pie mātes. Kā arī nepilngadīgs bērns nevar
būt par aprūpētāju vecam un slimam vecvecākam.
Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta pieņemšanai.
Saskaņā ar likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 7.pantu un 2009.gada 30
septembra Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas Nolikumu
dzīvesvietas deklarēšanas jautājumu izskatīšana nav Sociālās un dzīvokļu komisijas
kompetencē.
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
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
ierobežojums nav pieļauts.
Pamatojoties uz Civillikuma 178.1 pantu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta
piekto daļu, „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 7.pantu un 2009.gada 30 septembra
Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas Nolikuma 1.daļas
1.3.punktu ,Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. pantu,12. pantu, 13. pantu, 62.
pantu, 65, pantu, 66. pantu 67. pantu ,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina
Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Konrāds Kalniņš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Janīnas Bartaševičas un Līgas Bartaševičas lūgumus par nepilngadīgā Artūra
Gulbja iemitināšanu Viļānu novada pašvaldībai piederošajā dzīvojamā telpā –
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dzīvoklī Nr.40, Mehanizatoru ielā 5, Viļānos un iekļaušanu dzīvojamās telpas īres
līgumā noraidīt.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
31§
Par kadastra kartes sakārtošanu.________________________________________
A.Pudulis
Pamatojoties uz Valsts Zemes dienesta iesniegto sarakstu ar zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 78170010225; 78170010234; 78170010528; 78170020527;
78170020645; 78170020932; 78170040305 par kurām ir informācija kadastrā, bet tie
nav iezīmēti kadastra kartē
Viļānu novada dome konstatēja
1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170010225 , Rīgas ielā 45A,
Viļānos, atrodas uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170010244, kas ir
ierakstīta zemesgrāmatā. Būves ar kadastra apzīmējumu 78170010225001
(maizes ceptuve) un 78170010225002 (šķūnis) ir iezīmētas kartē un kadastrā
ar kadastra apzīmējumu 78170010244007 un 78170010244010
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina
Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Konrāds Kalniņš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Lūgt VZD dzēst zemesgabala kadastra apzīmējumu 78170010244 un būves
78170010255001 un 78170010225002
Viļānu novada dome konstatēja
2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170010234 , Pļavu iela 1b, Viļānos,
atrodas uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170010210, kas ir ierakstīta
zemesgrāmatā.
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina
Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Konrāds Kalniņš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Lūgt VZD dzēst zemesgabala kadastra apzīmējumu 78170010234
Viļānu novada dome konstatēja
3. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170010528 , Pļavu iela 1D, Viļānos,
atrodas uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170010258
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina
Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Konrāds Kalniņš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
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Lūgt VZD dzēst zemesgabala kadastra apzīmējumu 78170010528
Viļānu novada dome konstatēja
4. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170020527 , Kaupres iela 26,
Viļānos, atrodas uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170020501
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina
Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Konrāds Kalniņš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Lūgt VZD dzēst zemesgabala kadastra apzīmējumu 78170020527
Viļānu novada dome konstatēja
5. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170020645 , Zaļā iela 9a, Viļānos,
atrodas uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170021035 (Zaļā iela 9A)
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina
Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Konrāds Kalniņš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Lūgt VZD dzēst zemesgabala kadastra apzīmējumu 78170020645
Viļānu novada dome konstatēja
6. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170020932 , Kaupres iela 9a,
Viļānos, atrodas uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170020712
(Kaupres iela 9A)
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina
Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Konrāds Kalniņš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Lūgt VZD dzēst zemesgabala kadastra apzīmējumu 78170020932
Viļānu novada dome konstatēja
7. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040305, Raiņa ielā 14B, atrodas
uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170040401 (Raiņa iela 14). Ar
zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170040305 saistīta dzīvojamā māja ar
kadastra apzīmējumu 78170040305001 atrodas uz zemesgabala 78170040401.
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina
Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Konrāds Kalniņš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
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Lūgt VZD dzēst zemesgabala kadastra apzīmējumu 78170040305
32§
Par kļūdaini aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa parāda norakstīšanu.____
A.Pudulis
Zemes īpašums Raiņa ielā 33, Viļānos, kadastra apzīmējums 7817000105 tiek
izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai (PII apbūves uzturēšanai) un, saskaņā
ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 1.punktu, nekustamā
īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējo gadu sastāda LVL 38,07 (trīsdesmit astoņi lati
un 7 sant.)
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina
Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Konrāds Kalniņš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 78170040105 LVL
38,07 (trīsdesmit astoņi lati un 7 sant.)
33§
Par administratīvās komisijas locekļu maiņu.______________________________
A.Vaišvilis A.Pudulis
Sakarā ar Viļānu novada administratīvās komisijas priekšsēdētājas Jūlijas Strodes
iesniegumu, par aiziešanu no komisijas priekšsēdētājas darba ,sakarā ar
paaugstināšanu amatā un darba slodzes palielināšanos,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina
Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Konrāds Kalniņš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.Atbrīvot no Viļānu novada administratīvās komisijas priekšsēdētājas pienākumu
veikšanas Jūliju Strodi no 2011.gada 17.marta.
Sakarā ar administratīvās komisijas locekles Dagmāras Višas iesniegumu, par
aiziešanu no komisijas locekles darba ,sakarā ar slodzes palielināšanos pamatdarbā,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina
Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Konrāds Kalniņš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
2.Atbrīvot no Viļānu novada administratīvās komisijas locekles pienākumu
veikšanas Dagmāru Višu no 2011.gada 17.marta.
Ir pieteikušies darbam administratīvajā komisijā Andris Stafeckis un Ainārs
Vaišvilis:
Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Artūrs
Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina
Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Konrāds Kalniņš), pret- 1(Jevdokija
Šlivka),atturas- nav ,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
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3.Ievēlēt par Viļānu novada administratīvās komisijas locekli .Andri Stafecki
dzīv.Viļānu pag.Viļānu 41.arodvidusskolas –skolotāju ar 2011.gada 17.martu.
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina
Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Konrāds Kalniņš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
4.Ievēlēt par Viļānu novada administratīvās komisijas locekli Aināru Vaišvili, dzīv. ,
Viļāni strādā Madonas novads, Valsts ceļu policija no 2011.gada 17.marta.
34§
Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas iekšējo normatīvo dokumentu
apstiprināšanu._______________________________________________________
A.Pudulis
Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores Intas Brences iesniegumu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina
Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Konrāds Kalniņš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.Apstiprināt Viļānu Mūzikas un mākslas skolas reglamentu par vecāku
līdzfinansējumu.
2.Atzīt par spēku zaudējušu Viļānu mūzikas un mākslas skolas reglamentu par vecāku
līdzfinansējumu ,kurš apstiprināts 02.12.2009.sēde Nr. 15§27.5.
Pielikumā : reglaments uz 1 lapas un 1pielikums pie reglamenta.
3.Apstiprināt Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumus.
4.Atzīt par spēku zaudējušus Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
uzņemšanas noteikumus, kuri apstiprināti 02.12.2009.sēde Nr. 15§27.3.
Pielikumā : noteikumi uz 1 lapas un 2 pielikumi.
35§
Par projekta „Viļānu vidusskolas zema enerģijas patēriņa sporta ēkas
būvniecību” īstenošanu.________________________________________________
I.Piziča A.Pudulis
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina
Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Konrāds Kalniņš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Iesniegt projekta iesniegumu „Viļānu vidusskolas zema enerģijas patēriņa sporta ēkas
būvniecība” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā KPFI
atklātā projektu konkursā „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu
atklāta konkursa „Zema enerģijas patēriņa ēkas” ietvaros par kopējām projekta
izmaksām 957007,88 LVL (deviņi simti piecdesmit septiņi tūkstoši septiņi lati 88
santīmi) un apņemamies nodrošināt projekta īstenošanai līdzfinansējumu: 320860,26
LVL (trīs simti divdesmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit lati 26 santīmi),no kuriem
159036,91 LVL (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši trīsdesmit seši lati 91 santīms)
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apmērā līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai ņemot aizņēmumu Valsts kasē
un 161823,35 LVL (viens simts sešdesmit viens tūkstotis astoņi simti divdesmit trīs
lati 35 santīmi) apmērā līdzfinansējums neattiecināmo izmaksu segšana ņemot
aizņēmumu Valsts kasē.
Nepieciešamo kredīta summu garantēt ar pašvaldības budžetu.
36§
Informācija._________________________________________________________
Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2011. gada 07.aprīlī plkst.15.00.
Finanšu komitejas sēde notiks 2011.gada 31.martā plkst 15.00.
Sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2011.gada 30.martā
plkst.15.00.
Sēdi slēdza plkst.18.00
Sēdi vadīja

Arnolds Pudulis

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Parakstīja 2011.gada 24.martā

