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DARBA KĀRTĪBA
1.Par zemes iznomāšanu.
2.Par nomas tiesību izsoli.
3.Par pašvaldības dzīvokļu pārdošanu otrajā izsolē.
4.Par īpašuma sadali.
5.Par lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” atcelšanu.
6.Par zemes nomu Dekšāres pagastā.
7.Par Viļānu novada pašvaldības domes lēmuma Nr. 15 §2 no 10.11.2011.
grozīšanu .
8.Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un
nodošanu atsavināšanai.
9.Par zemes īpašuma „Ozoli 2” sadali.
10.Par Viļānu novada pašvaldības 2011.gada 10.novembra saistošos noteikumus
Nr. 40 „Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta kopsavilkumu
2011.gadam” izdošanu.
11.Par Viļānu novada pašvaldībā strādājošo amatu saraksta un mēnešalgu
apstiprināšanu.
12.Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
13.Par Latgales reģionālās televīzijas sadarbības piedāvājumu 2012.gadam.
14.Par naudas līzdekļu piešķiršanu Viļānu vidusskolai un Dekšāru pamatskolai
Ziemassvētku pasākuma organizēšanai.
15.Informācija par Viļānu novada pašvaldībā paveikto 11 mēnešos.
16.Par personu aprūpi mājās.
17.Par ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.
18.Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu.
19.Par transporta iedalīšanu Dekšāru pagasta iedzīvotājiem.
20.Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
21.Par personu iemitināšanu dzīvojamā platībā.
22.Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
23.Par nekustamā īpašuma aktualizāciju.
24.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā.
25.Par dalību projektā.
26.Par īpašumu Nākotnes ielā 6a, Viļānos.
27.Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
28.Informācija.
1

Sēdi vada
domes priekšsēdētājs Arnolds Pudulis
Piedalās
deputāti : Arnolds Pudulis, Jānis Stafeckis, Jevdokija Šlivka,Irina Šekšujeva,
Vasīlijs Arbidāns, Artūrs Ornicāns, Ivans Popovs, Juris Galerijs Vidiņš, Inta
Brence, Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova, Juris Tučs, Felicija Leščinska, Aivars
Strods, Konrāds Kalniņš.
Pašvaldības darbinieki- sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, jurists Guntars
Arbidāns,nekustamā īpašuma speciāliste Irina Klimanova, Dekšāru pagasta
pārvaldes vadītājs Jānis Benislavskis ,Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija
Veselova, galvenā grāmatvede Irēna Stafecka, finanšu ekonomiste Līvija
Krupnova, Viļānu vidusskolas direktors Pēteris Tretjuks, izpilddirektore Inga
Strūberga, pašvaldības policijas inspektors Ainārs Vaišvilis, novadpētniecības
muzeja vadītāja Margarita Skangale, projektu vadītāja Jolanta Ivanova,
projektu inženieris Edgars Sermais, attīstības, plānošanas un informācijas
nodaļas vadītāja Iveta Piziča, Viļānu pilsētas bibliotēkas vadītāja Zelma Tuče,
Dekšāru pagasta kultūras organizatore Nellija Strode un Radopoles pirmskolas
izglītības iestādes vadītāja Ārija Strupiša.
Piedalās korespondente Ilze Sondore un Dekšāru pagasta iedzīvotāja Vineta
Knipa.
Deputāte Inta Brence nokavējas.
Protokolē:
sekretāre Anna Strode.
Sēdi sāk plkst.15.00
Atklāti balso par darba kārtību un papildus iekļautajiem jautājumiem :
par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs ,Jānis Stafeckis,Irina
Šekšujeva,Felicija Leščinska,Aivars Strods), pret-2(Artūrs Ornicāns, Jevdokija
Šlivka),atturas- nav.
Deputāts Artūrs Ornicāns izsaka priekšlikumu:
Jautājumu par darba algām neskatīt šajā sēdē ,bet pārcelt uz ārkārtas sēdi.
Balsojums : par -2(Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret-12(Vasīlijs
Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova,Ivans
Popovs,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs ,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Felicija
Leščinska,Aivars Strods),atturas- nav.
Izmaiľas darba kārtībā netiek pieľemtas.
Deputāts Artūrs Ornicāns izsaka ieteikumu un pieprasa ierakstīt sēdes protokolā,
priekšsēdētājam publiski atvainoties Intai Brencei par to, ka viľš pēc sava darba laika
pārbauda Mūzikas un mākslas skolas direktores darbu, deputātei Jevdokijai Šlivkai un
Viļānu vidusskolas direktoram Pēterim Tretjukam.
Viļānu novada priekšēdētājs atbild, ka nav par ko atvainoties, jo viľš pieprasa godīgu
darbu.

2

1§
Par zemes iznomāšanu._________________________________________________
I.Klimanova A.Pudulis
1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu un 41.panta pirmās daļas
3.punktu , izskatot AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacijas” valdes locekles
Ingas Zundas 2011.gada 23.novembra iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.1.3-10/1345) par
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanu, konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980010321 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīga zeme, 2007.gada 30.novembrī starp Viļānu pagasta
pārvaldi un P.Sergejevu bija noslēgts nomas līgums par zemes gabala
izmantošanu līdz 2008.gada 1.jūnijam. Pašlaik zemes gabals nevienam nav
iznomāts.
 saskaľā ar MK 30.10.2007. Nr.735 „Noteikumiem par valsts vai pašvaldību
zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3 punktu nosakāma nomas maksa.
Atklāti
balsojot:par12(Vasīlijs
Arbidāns,Arnolds
Pudulis,Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva,
Jānis Stafeckis,Aivars Strods,Juris Tučs, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns ), pretnav,atturas- nav, deputāti Alla Stiuka un Konrāds Kalniľš nebalso ,sakarā ar
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1. Noslēgt nomas līgumu ar AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu staciju” par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980010321, 0,55ha platībā
iznomāšanu Viļānu pagasts, Viļānu novads uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu un 41.panta pirmās daļas
3.punktu un izskatot A/S „Lopkopības izmēģinājumu stacijas Latgale” valdes
priekšsēdētājas Valentīnas Sarkanes 2011.gada 23.novembra iesniegumu (iereģistrēts
ar Nr.1.3-10/1347.1) par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu
iznomāšanu, konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980090596 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīga zeme, 2010.gada 18.maijā starp Viļānu novada
pašvaldību un Pēteri Spali bija noslēgts nomas līgums par zemes gabala
izmantošanu līdz 2010.gada 31.decembrim. Pašlaik zemes gabals nevienam
nav iznomāts.
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980100407 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīga zeme, 2007.gada 30.novembrī starp Viļānu pagasta
pārvaldi un Viktoru Kondrateľu bija noslēgts nomas līgums par zemes gabala
izmantošanu līdz 2008.gada 1.decembrim. Pašlaik zemes gabals nevienam nav
iznomāts.
 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980100231 un 78980100232 ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīga zeme, pašlaik zemes gabali nevienam
nav iznomāti.
 saskaľā ar MK 30.10.2007. Nr.735 „Noteikumiem par valsts vai pašvaldību
zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3 punktu nosakāma nomas maksa.
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Juris Tučs,Ivans Popovs,Felicija
Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars Strods,Artūrs Ornicāns,
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Konrāds Kalniľš), pret- nav,atturas- nav, Jevdokija Šlivka nebalso ,sakarā ar
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.Noslēgt nomas līgumu ar AS „Lopkopības izmēģinājumu stacijas Latgale” par
zemes gabalu:
 78980090596, 2,0ha platībā;
 78980100407, 0,5ha platībā;
 78980100231, 0,4ha platībā;
 78980100232, 0,3ha platībā
iznomāšanu uz pieciem gadiem.
2.Noteikt nomas maksu gadā 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.
2§
Par nomas tiesību izsoli.________________________________________________
I.Klimanova A.Pudulis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
3.panta 1.daļas 2.punktu, sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78480060739 Dekšāres pagastā ir pieteikušies vairāki pretendenti,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns ,Konrāds
Kalniľš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1. Organizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480060739 nomas tiesību izsoli.
2. Apstiprināt zemes nomas tiesības izsoles noteikumus (pielikumā).
3. Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisijai
uzlikt par pienākumu organizēt zemes nomas tiesību izsoli un tās rezultātus virzīt uz
domi apstiprināšanai.
3§
Par pašvaldības dzīvokļu pārdošanu otrajā izsolē.__________________________
I.Klimanova A.Pudulis
1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un
likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu”3. panta 1.daļas 2.punktu un sakarā ar to, ka dzīvokļa īpašuma Celtnieku
iela 5 – 3, Viļānos pirmā izsole nebija veiksmīga,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns ,Konrāds
Kalniľš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1. Atsavināt nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr.3 Celtnieku ielā 5, Viļānos,
pārdodot to atklātā otrā izsolē un kā maksāšanas līdzekli noteikt latus.
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2. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Nr.3 Celtnieku iela 5,
Viļānos, nosacīto cenu LVL 2700,00 (divi tūkstoši septiľi simti lati 00 santīmu)
apmērā (samazinājums ar iepriekšējo cenu 10%);
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Nr.3 Celtnieku ielā 5,
Viļānos, izsoles noteikumus saskaľā ar 1.pielikumu.
4. Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašumu un zemes
komisijai organizēt un veikt nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Nr.3
Celtnieku ielā 5, Viļānos, izsoli.
5. Paredzēt iespēju iegādāties dzīvokļa īpašuma Nr.3 Celtnieku ielā 5, Viļānos uz
izmaksu ar maksimālo izmaksas laiku 3 (trīs) gadi.

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un
likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu”3. panta 1.daļas 2.punktu un sakarā ar to, ka dzīvokļa īpašuma
Celtnieku iela 5 – 3, Viļānos pirmā izsole nebija veiksmīga,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina
Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Artūrs
Ornicāns ,Konrāds Kalniľš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.Atsavināt nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr.25 Celtnieku ielā 6, Viļānos,
pārdodot to atklātā otrā izsolē un kā maksāšanas līdzekli noteikt latus.
2.Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Nr.25 Celtnieku iela 6, Viļānos,
nosacīto cenu LVL 3150,00 (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit lati 00 santīmu)
apmērā (samazinājums ar iepriekšējo cenu 10%);
3.Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Nr.25 Celtnieku ielā 6, Viļānos,
izsoles noteikumus saskaľā ar 1.pielikumu.
4.Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašumu un zemes komisijai
organizēt un veikt nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Nr.25 Celtnieku ielā 6,
Viļānos, izsoli.
5.Paredzēt iespēju iegādāties dzīvokļa īpašuma Nr.25 Celtnieku ielā 6, Viļānos uz
izmaksu ar maksimālo izmaksas laiku 3 (trīs) gadi.

4§
Par īpašuma sadali.____________________________________________________
I.Klimanova A.Pudulis
Pamatojoties uz īpašuma ar, kadastra Nr.78480060147 īpašnieka J. B.
pilnvarotās personas U. B. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5

78480060091 atdalīšanu no īpašuma B. un pievienošanu īpašumam G. Viļānu nov.,
pamatojoties uz 14.09.2006. „Zemes ierīcības likuma” 2.nodaļu un 12.04.2011. MK
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu” Nr.288, konstatēts, ka zemes īpašuma
sadalei zemes ierīcības projekta izstrāde nav nepieciešama,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns ,Konrāds
Kalniľš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.Atļaut sadalīt zemes īpašumu ar kadastra Nr. 78480060147, divos
īpašumos;
2.Atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480060091 piešķirt
nosaukumu G. ar turpmāko zemes gabala pievienošanu īpašumam G.
5§
Par lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” atcelšanu._____________
I.Klimanova A.Pudulis
1. Pamatojoties uz Valsts Zemes dienesta sniegto papildus informāciju (21.11.2011.
Nr.2-04-L/4103) par M.P. zemes lietojumu – zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78480060086 Dekšāres pagastā, konstatēts, ka VZD rīcībā ir 1996.gada 31.oktobra
Dekšāres pagasta zemes komisijas lēmums Nr.11 par zemes īpašuma tiesību atzīšanu
M. P. uz 4,4 ha platībā. Ľemot vērā iepriekš minēto,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns ,Konrāds
Kalniľš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Atcelt 2011.gada 25.septembra Viļānu novada pašvaldības domes sēdes Nr.12 dienas
kārtības vienpadsmitā jautājuma 25.punkta lēmumu par lietošanas tiesību izbeigšanu
M.P. Rīgā, uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480060086 4,4 ha platībā.
2. Saskaľā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un pamatojoties uz
Valsts Zemes dienesta sniegto papildus informāciju (13.12.2011. Nr.2-04-L/4425) par
T.R. zemes lietojumu – zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900040265 Sokolku
pagastā, konstatēts, ka VZD rīcībā ir 2004.gada 14.jūnija Centrālās zemes komisijas
lēmums Nr.3621 (277.protokols, 3.11) par zemes īpašuma tiesību atzīšanu T. R.vai uz
3,9 ha platībā. Ľemot vērā iepriekš minēto,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns ,Konrāds
Kalniľš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Atcelt 2011.gada 25.augusta Viļānu novada pašvaldības domes sēdes Nr.12 dienas
kārtības desmitā jautājuma 20.punkta lēmumu par lietošanas tiesību izbeigšanu T. R.
dzīv. Rīgā, uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900040265 3,9ha platībā.
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6§
Par zemes nomu Dekšāres pagastā._______________________________________
I.Klimanova J.Šlivka J.Stafeckis J.Vidiľš J.Benislavskis A.Pudulis
1.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu un 41.panta pirmās daļas
3.punktu,izskatot A.I. iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritības zemes
iznomāšanu, konstatēts, ka
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7848 0050168 –( lēmums Nr. 12.§11
no 25.08.2011.) un 78480010066( pašvaldības piekritīgā zeme no 2009.gada 27.janv.brīva), ir pašvaldībai piekritīgā zeme;
saskaľā ar MK 30.10.2007. Nr.735 “Noteikumiem par valsts vai pašvaldību
zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3 punktu nosakāma nomas maksa.
Ľemot vērā iepriekš minēto ,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Juris Tučs,Konrāds Kalniľš), pret- nav,atturas-1(Artūrs
Ornicāns),Jevdokija Šlivka –nebalso.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :


noslēgt nomas līgumu ar A.I. dzīvo Viļānu novads, Dekšāres pagasts
par 3.0 ha zemes vienību ar kadastra Nr.
7848 0050168 mantinieku
nav un par 1.9 ha zemes vienību ar kadastra Nr. 78480010066,
Viļānu novada Dekšāres pagastā iznomāšanu uz pieciem gadiem,



noteikt nomas maksu gadā 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu un 41.panta pirmās daļas
3.punktu un izskatot G. O. iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritības
zemes iznomāšanu, konstatēts, ka
- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7848 0060355(lēmums no 2009.gada
27.janvāra ) ir pašvaldībai piekritīgā zeme;
- saskaľā ar MK 30.10.2007. Nr.735 “Noteikumiem par valsts vai pašvaldību
zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3 punktu nosakāma nomas maksa.
Ľemot vērā iepriekš minēto,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniľš), pretnav,atturas- nav,Jevdokija Šlivka –nebalso,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
-

-

noslēgt nomas līgumu ar G.O.dzīvo Viļānu novads, Dekšāres pagasts, par 0.4
ha zemes vienību ar kadastra Nr.78480060355 Viļānu novada Dekšāres
pagastā iznomāšanu uz pieciem gadiem
noteikt nomas maksu gadā 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu un 41.panta pirmās daļas
3.punktu un izskatot P. S.dzīv. Viļānu novads,Dekšāres pagasts iesniegumu, par
Viļānu novada valsts rezerves fonda zemes iznomāšanu Dekšāres pagastā,
konstatēts, ka
- ar kadastra apzīmējumu 78480050085 ir valsts rezerves fonda zeme;
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saskaľā ar MK 30.102007.Nr.735 “Noteikumiem par valsts vai pašvaldību
zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.03 punktu nosakāma maksa.
Ľemot vērā iepriekš minēto,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns ,Konrāds
Kalniľš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
-

- noslēgt nomas līgumu ar P. S. dzīv. Viļānu novads, Dekšāres pagasts par 1.0 ha
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480050085 Viļānu novada Dekšāres
pagastā iznomāšanu uz vienu gadu,
- noteikt nomas maksu 1.5 % no kadastrālās vērtības gadā.

-

4. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu un 41.panta pirmās daļas
3.punktu un izskatot M. S. dzīv. Viļānu novads, Dekšāres pagasts iesniegumu, par
Viļānu novada zemes rezerves fonda zemes iznomāšanu Dekšāres pagastā,
konstatēts, ka
zeme ar kadastra apzīmējumu 78480030390; 78480030391; ir zemes rezerves
fonda zeme;
saskaľā ar MK 30.102007.Nr.735 “Noteikumiem par valsts vai pašvaldību
zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.03 punktu nosakāma maksa.
Ľemot vērā iepriekš minēto,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns ,Konrāds
Kalniľš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
- noslēgt nomas līgumu ar M. S. dzīv. Viļānu novads, Dekšāres pagasts par 0.8 ha
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480030390; par 0.3ha zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 78480030391 Viļānu novada Dekšāres pagastā iznomāšanu uz
vienu gadu.
- noteikt nomas maksu 1.5 % no kadastrālās vērtības gadā.
5 . Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu un 41.panta pirmās daļas
3.punktu un izskatot A.G. dzīv. Viļānu novads, Dekšāres pagasts iesniegumu, par
Viļānu novada rezerves fonda zemes iznomāšanu Dekšāres pagastā, konstatēts, ka
- ar kadastra apzīmējumu 78480060459 ir rezerves fonda zeme;
- saskaľā ar MK 30.102007.Nr.735 “Noteikumiem par valsts vai pašvaldību
zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.03 punktu nosakāma maksa.
Ľemot vērā iepriekš minēto,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns ,Konrāds
Kalniľš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
- noslēgt nomas līgumu ar A. G. dzīv. Viļānu novads, Dekšāres pagasts, par 0.4 ha
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480060459 Viļānu novada Dekšāres
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pagastā iznomāšanu uz vienu gadu.
- noteikt nomas maksu 1.5 % no kadastrālās vērtības gadā.

-

6. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu un 41.panta pirmās daļas
3.punktu un izskatot A.T. dzīv. Viļānu novads, Dekšāres pagasts,
iesniegumu, par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu
Dekšāres pagasta, konstatēts, ka
ar kadastra apzīmējumu 78480060068 ir pašvaldībai piekritīgā zeme;
saskaľā ar MK 30.102007.Nr.735 “Noteikumiem par valsts vai pašvaldību
zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.03 punktu nosakāma maksa.
Ľemot
vērā
iepriekš
minēto,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns ,Konrāds
Kalniľš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
- noslēgt nomas līgumu ar A. T. dzīv. Viļānu novads, Dekšāres pagasts par 10.0 ha
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480060068 Viļānu novada Dekšāres pagastā
iznomāšanu uz pieciem gadiem
- noteikt nomas maksu 1.5 % no kadastrālās vērtības gadā.

-

7. Pamatojoties uz I. S.dzīv. Kuldīga, iesniegumu, par Viļānu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes iznomāšanu Dekšāres pagasta, konstatēts, ka
ar kadastra apzīmējumu 78480060408 ir pašvaldībai piekritīgā zeme( lēmums
Nr. 12§11 no 25.08.2011);
saskaľā ar MK 30.102007.Nr.735 “Noteikumiem par valsts vai pašvaldību
zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.03 punktu nosakāma maksa.
Ľemot vērā iepriekš minēto,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns ,Konrāds
Kalniľš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
- noslēgt nomas līgumu ar I.S. dzīv. Kuldīga par 2.6 ha zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 78480060408 Viļānu novada Dekšāres pagastā iznomāšanu uz pieciem
gadiem
- noteikt nomas maksu 1.5 % no kadastrālās vērtības gadā.
8. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu un 41.panta pirmās daļas
3.punktu, MK noteikumu Nr.735 un izskatot z/s īpašnieces L.Z. iesniegumu par
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78480060306 iznomāšanu, konstatēts, ka
- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480060306 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme uz zemes gabala atrodas z/s tiesiskā valdījumā
esošā būve, kura bija iegādāta no kolhoza „Vienība” par pajām.
- saskaľā ar MK 30.10.2007. Nr.735 “Noteikumiem par valsts vai pašvaldību
zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3 punktu nosakāma nomas maksa.
Ľemot vērā iepriekš minēto,
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Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Konrāds Kalniľš), pretnav,atturas- 1(Artūrs Ornicāns ),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
-

-

noslēgt nomas līgumu ar z/s īpašnieci L.Z. par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 78480060306 0,5 ha platībā Viļānu novada Dekšāres pagastā
iznomāšanu uz pieciem gadiem.
noteikt nomas maksu gadā 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.

7§
Par Viļānu novada pašvaldības domes lēmuma Nr. 15 §2 no 10.11.2011.
grozīšanu .___________________________________________________________
I.Klimanova A.Pudulis
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns ,Konrāds
Kalniľš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Grozīt Viļānu novada pašvaldības sēdes Nr. 15 §2 lēmuma „Par zemes īpašuma
„Ivuška” sadali punktu Nr.1 izteikt šādā redakcijā:
„1.Īpašums „Ivuška”, kas sastāvēs no divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 7898 010 0233, platība 1.0 ha un 7898 010 0235, platība 2.0 ha”.
8§
Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu
atsavināšanai._________________________________________________________
I.Klimanova A.Pudulis
1. Pamatojoties uz Ļ. C. pilnvarotās personas P. G. iesniegumu par zemesgabala ar
kadastra apzīmējumu 78900040062 atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada domes konstatēja:
1. Ļ.C.saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas
atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas trešo punktu ir persona, kura var
ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu
2. Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska,
Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Juris
Tučs,Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniľš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78900040062 zemesgrāmatā uz
Viļānu novada pašvaldības vārda;
2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78900040062 atsavināšanai,
pārdodot to par brīvu cenu.
Ierodas deputāte Inta Brence
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9§
Par zemes īpašuma „Ozoli 2”sadali.______________________________________
I.Klimanova A.Pudulis
Pamatojoties uz J.U. iesniegumu par zemes īpašuma „Ozoli 2”, 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 12.04.2011. MK „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu” Nr.288
9.2.punktu,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans Popovs,Inta Brence,Felicija Leščinska, Irina
Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars Strods,Juris Tučs,Konrāds Kalniľš), pretnav,atturas-2(, Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Ozoli 2”, kadastra
apzīmējums 78480050033, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov., īpašuma ar kadastra
Nr. 78480050033, Dekšāru pag. ar kopējo platību 5,0 ha sadalei divos īpašumos:
 Īpašums „Ozoli 2”, kadastra numurs 78480060033, platība – ne mazāk, kā
2ha.
 Atdalāmajam zemes īpašumam piešķirt jaunu nosaukumu „U” un kadastra
numuru, platība – 3,0ha.
 Sadali veikt uz zemes īpašuma „Ozoli 2” izgatavotā zemes robežu plāna
pamata M 1:10000.
 Zemes ierīcības projektā jāievēro noteiktie apgrūtinājumi.
 Zemes ierīcības projektu saskaľot ar Viļānu novada pašvaldības
priekšsēdētāju.
10§
Par Viļānu novada pašvaldības 2011.gada 10.novembra saistošos noteikumus Nr.
40 „Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Viļānu
novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta kopsavilkumu
2011.gadam”izdošanu._________________________________________________
L.Krupnova J.Šlivka I.Brence A.Pudulis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,likuma
„Par pašvaldību budžetiem”37. pantu un 38.pantu ,
Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Inta Brence, Juris Tučs,Artūrs Ornicāns,
Konrāds Kalniľš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Izdot Viļānu novada pašvaldības 2011.gada 22.decembra saistošos noteikumus Nr. 40
„Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Viļānu novada
pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta kopsavilkumu 2011.gadam”.
Pielikumā :grozījumi saistošajos noteikumos uz 9 lapām.
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11§
Par Viļānu novada pašvaldībā strādājošo amatu saraksta un mēnešalgu
apstiprināšanu._______________________________________________________
J.Ivanova J.Vidiľš J.Šlivka A.Ornicāns I.Brence A.Stiuka A.Strods J.Stafeckis
I.Šekšujeva A.Pudulis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu ,Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7´ panta pirmo daļu

apstiprināt pašvaldības amatpersonu un darbinieku izmaiľas darba samaksā
pašvaldībā strādājošajiem pēc Viļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumā 11.pantā paredzētās darba samaksas komisijas izvērtējuma.
Darba alga tiek palielināta ievērojot Viļānu novada pašvaldības ,attiecīgai mēnešalgu
grupai noteiktās robežās.
Ziľotāja J.Ivanova ierosina darba algas apstiprināt par struktūru sadaļām- balsojot un
izsakot savus ierosinājumus vai priekšlikumus ,kam deputāti piekrīt.
1.Apstiprinot novada administrācijas darba algas likmes un samaksu pēc darba
samaksas komisijas izvērtējuma , priekšlikumu nav-atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs
Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova,Jānis Stafeckis,Ivans
Popovs,Konrāds Kalniľš, Felicija Leščinska,Inta Brence, Juris Tučs, Juris Galerijs
Vidiľš,Aivars Strods, Irina Šekšujeva), pret- 2(Jevdokija Šlivka ,Artūrs Ornicāns),
atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt novada administrācijas darba algu un algu likmes pēc darba samaksas
komisijas ieteikuma un finanšu komitejas atzinuma no 2012.gada 01.janvāra.
2.Apstiprinot ekonomikas un grāmatvedības nodaļai darba algas likmes un samaksu
pēc darba samaksas komisijas izvērtējuma- priekšlikumu nav-atklāti balsojot:par13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Jānis
Stafeckis,Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš, Felicija Leščinska,Inta Brence, Juris Tučs,
Juris Galerijs Vidiľš,Aivars Strods, Irina Šekšujeva), pret- 2(Jevdokija Šlivka ,Artūrs
Ornicāns), atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt ekonomikas un grāmatvedības nodaļas darba algu un algu likmes pēc
darba samaksas komisijas ieteikuma un finanšu komitejas atzinuma no 2012.gada
01.janvāra.
3.Apstiprinot attīstības, plānošanas un informācijas nodaļai darba algas likmes un
samaksu pēc darba samaksas komisijas izvērtējuma-priekšlikumu nav, atklāti
balsojot: par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Jānis Stafeckis,Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš, Felicija Leščinska,Inta
Brence, Juris Tučs, Juris Galerijs Vidiľš,Aivars Strods, Irina Šekšujeva), pret2(Jevdokija Šlivka ,Artūrs Ornicāns), atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt attīstības,plānošanas un informācijas nodaļas darbinieku darba algu un
algu likmes pēc darba samaksas komisijas ieteikuma no 2012.gada 01.janvāra.
4.Apstiprinot novada domes speciālistu darba algu likmes un samaksu pēc darba
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samaksas komisijas izvērtējuma , tiek izteikts priekšlikums -par darba aizsardzības
speciālistes darba algas palielinājumu par 5%, atklāti balsojot: par- 11(Vasīlijs
Arbidāns,Arnolds Pudulis, Jekaterina Ivanova,Jānis Stafeckis,Ivans Popovs, Felicija
Leščinska,Inta Brence, Juris Tučs, Juris Galerijs Vidiľš,Aivars Strods, Irina
Šekšujeva), pret- 2(Jevdokija Šlivka ,Artūrs Ornicāns), atturas- 2 ( Alla Stiuka,
Konrāds Kalniľš),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Darba aizsardzības speciālistei no 2012.gada 01.janvāra apstiprināt darba algu Ls
315.-mēnesī.
Priekšlikums tiek saľemts – juristam darba algu Ls 450.- par to- atklāti balsojot:
par-3(Jevdokija Šlivka ,Inta Brence,Artūrs Ornicāns) , pret- 12(Vasīlijs
Arbidāns,Arnolds Pudulis, Jekaterina Ivanova,Jānis Stafeckis,Ivans Popovs,Alla
Stiuka,Konrāds Kalniľš, Felicija Leščinska,Juris Tučs, Juris Galerijs
Vidiľš,Aivars Strods, Irina Šekšujeva), atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Priekšlikums nav pieľemts.
Apstiprinot kopējo novada domes speciālistu darba algu un algu likmes pēc darba
samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot: par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds
Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova,Jānis Stafeckis,Ivans Popovs,Konrāds
Kalniľš, Felicija Leščinska,Inta Brence, Juris Tučs, Juris Galerijs Vidiľš,Aivars
Strods, Irina Šekšujeva), pret- 1(Artūrs Ornicāns), atturas- 1(Jevdokija Šlivka),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt novada domes speciālistu darba algu un algu likmes pēc darba samaksas
komisijas izvērtējuma un finanšu komitejas atzinuma no 2012.gada 01.janvāra .
5.Apstiprinot saimnieciskās nodaļas darbinieku darba algas likmes un samaksu pēc
darba samaksas komisijas izvērtējuma – tiek izteikts priekšlikums par datorsistēmu un
datortīklu administratora štatu vienības likvidēšanu un V.Soloveiko pārcelšanu uz
pilnas slodzes par elektriķi ,atklāti balsojot: par-2(Jevdokija Šlivka ,Artūrs Ornicāns) ,
pret- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Jekaterina Ivanova,Jānis Stafeckis,Ivans
Popovs,Alla Stiuka,Konrāds Kalniľš, Felicija Leščinska,Inta Brence, Juris Tučs, Juris
Galerijs Vidiľš,Aivars Strods, Irina Šekšujeva), atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Priekšlikums netiek pieľemts.
Apstiprinot kopējo saimnieciskās nodaļas darbinieku darba algu likmes un samaksu
pēc darba samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot: par- 13(Vasīlijs
Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova,Jānis Stafeckis,Ivans
Popovs,Konrāds Kalniľš, Felicija Leščinska,Inta Brence, Juris Tučs, Juris Galerijs
Vidiľš,Aivars Strods, Irina Šekšujeva), pret- 1(Artūrs Ornicāns), atturas- 1(Jevdokija
Šlivka),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt saimnieciskās nodaļas darbinieku darba algu un algu likmes pēc darba
samaksas komisijas izvērtējuma no 2012.gada 01.janvāra ar vienu papildus štata
vienību -labiekārtošanas strādnieks un apkopējām- no 0,75 uz 1 slodzi.
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6.Apstiprinot sociālā dienesta darbinieku darba algu likmes un samaksu pēc darba
samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot:par-15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds
Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš, Felicija
Leščinska,Jevdokija Šlivka ,Aivars Strods,Artūrs Ornicāns,Jānis Stafeckis, Irina
Šekšujeva,Inta Brence,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiľš), pret-nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt sociālā dienesta darbinieku darba algu un algu likmes pēc darba
samaksas komisijas izvērtējuma un finanšu komitejas atzinuma no 2012.gada
01.janvāra .
7.Apstiprinot sociālās palīdzības centra „Cerība“ darbinieku darba algu likmes un
samaksu pēc darba samaksas komisijas izvērtējuma- tiek saľemts priekšlikums
iestādes vadītājai apstiprināt darba algu mēnesī Ls 385,- atklāti balsojot: par15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina Ivanova,Ivans
Popovs,Konrāds Kalniľš, Felicija Leščinska,Jevdokija Šlivka ,Aivars Strods,Artūrs
Ornicāns,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Inta Brence,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiľš),
pret-nav,atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt sociālās palīdzības centra „Cerība“ darbinieku darba algu un algu likmes
pēc darba samaksas komisijas izvērtējuma un sociālais darbinieks darbam ar personualga Ls 385,- mēnesī no 2012.gada 01.janvāra.
8.Apstiprinot labiekārtošanas nodaļas darbinieku darba algu likmes un samaksu pēc
darba samaksas komisijas izvērtējuma,tiek izteikts priekšlikums –traktora vadītājiem
apstiprināt darba algu Ls 270 ,- mēnesī, atklāti balsojot par-10(Vasīlijs
Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds
Kalniľš, Felicija Leščinska, Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Juris Tučs), pret-4( Artūrs
Ornicāns ,Jevdokija Šlivka ,Inta Brence,Juris Galerijs Vidiľš),atturas-1( Jānis
Stafeckis),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt traktoristu darba algu mēnesī Ls 270,- no 01.janvāra 2012.gada .
Apstiprinot kopējo labiekārtošanas nodaļas darbinieku darba algu likmes un samaksu
atklāti balsojot: par-13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina
Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš, Felicija Leščinska,Aivars Strods,Jānis
Stafeckis, Irina Šekšujeva,Inta Brence,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiľš), pret2(,Jevdokija Šlivka ,Artūras Ornicāns), atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt labiekārtošanas nodaļas darbinieku darba algas un algu likmes
no 2012.gada 01.janvāra.
9.Apstiprinot Viļānu vidusskolas darbinieku darba algu likmes un samaksu pēc
darba samaksas komisijas izvērtējuma ,tiek izteikts priekšlikums –remontstrādniekam,
elektriķim un santehniķim palielināt darba algu līdz Ls 250,- mēnesī, ar balsu
vairākumu- atklāti balsojot,
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt Viļānu vidusskolas darbinieku darba algu un algu likmes no 2012.gada
01.janvāra, palielinot santehniķim, elektriķim un remontstrādniekam darba algu
Ls 250,- mēnesī.
10.Apstiprinot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas darbinieku darba algu likmes un
samaksu pēc darba samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot: par-15(Vasīlijs
Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds
Kalniľš, Felicija Leščinska,Jevdokija Šlivka ,Aivars Strods,Artūrs Ornicāns,Jānis
Stafeckis, Irina Šekšujeva,Inta Brence,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiľš), pret-nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt Viļānu Mūzikas un mākslas skolas darbinieku darba algu un algu likmes
pēc darba samaksas komisijas ieteikuma un finanšu komitejas atzinuma no
2012.gada 01.janvāra.
11.Apstiprinot administratīvās struktūrvienības vadītājas (dzimtsarakstu nodaļa )
darba algu likmi un samaksu pēc darba samaksas komisijas izvērtējuma atklāti
balsojot:par-13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina
Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš, Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva,Inta
Brence, Jānis Stafeckis,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiľš,Aivars Strods ), pret2(Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns), atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt administratīvās struktūrvienības darbinieka darba algu un algas likmi
pēc darba samaksas komisijas ieteikuma un finanšu komitejas atzinuma no 2012.gada
01.janvāra.
12.Apstiprinot bāriľtiesas darba algu likmes un samaksu pēc darba samaksas
komisijas izvērtējuma atklāti balsojot: :par-13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,
Alla Stiuka,Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš, Felicija Leščinska,
Irina Šekšujeva,Inta Brence, Jānis Stafeckis,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiľš,Aivars
Strods ), pret-2(Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), atturasnav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt bāriľtiesas darbinieku darba algu un algas likmes pēc darba samaksas
komisijas ieteikuma un finanšu komitejas atzinuma no 2012.gada 01.janvāra.
13.Apstiprinot sabiedriskās kārtības darbinieka darba algas likmi un samaksu pēc
darba samaksas komisijas izvērtējuma,tiek izteikts priekšlikums –darba algu mēnesī
samazināt līdz Ls 300,- (jo slikti darba rezultāti).Pēc darba samaksas komisijas
izvērtējuma un finanšu komitejas atzinuma darba alga Ls 360,- mēnesī ,atklāti
balsojot: par-13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina
Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš, Felicija Leščinska,Irina Šekšujeva,Inta
Brence, Jānis Stafeckis,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiľš,Aivars
Strods ), pret-2(Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns – par Ls 300,-), atturasnav,
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt sabiedriskās kārtības darbinieka darba algu un algu likmi pēc darba
samaksas komisijas ieteikuma un finanšu komitejas atzinuma Ls 360,-no 2012.gada
01.janvāra.
14.Apstiprinot Sokolku pagasta pārvaldes darbinieku darba algas likmes un samaksu
pēc darba samaksas komisijas izvērtējuma- tiek saľemts priekšlikums-sociālajam
darbiniekam palielināt darba algu līdz Ls 385,- mēnesī, atklāti balsojot ar balsu
vairākumu,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt Sokolku pagasta pārvaldes darbinieku darba algu un algu likmes pēc
darba samaksas komisijas ieteikuma ar izmaiľām socialajam darbiniekam no
2012.gada 01.janvāra.
15.Apstiprinot Dekšāres pagasta pārvaldes darbinieku darba algu likmes un
samaksu pēc darba samaksas komisijas izvērtējuma-tiek saľemti vairāki priekšlikumi:
Priekšlikumi: par Dekšāres pagasta pārvaldnieka darba algu Ls 500,-mēnesī ,negūst
balsu vairākumu un tiek noraidīts ;par pūtēju orķestra vadītāja darba algu Ls 200,mēnesī , negūst balsu vairākumu un tiek noraidīts; par saksafonu kvarteta vadītāja un
folkloras kopas vadītāja darba algu Ls 70,- mēnesī, , negūst balsu vairākumu un tiek
noraidīts.
Par kopējo Dekšāres pagasta pārvaldes darbinieku darba algu likmes un samaksu pēc
darba samaksas komisijas izvērtējuma un finanšu komitejas atzinuma ,atklāti
balsojot: par-13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina
Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš, Felicija Leščinska,Irina Šekšujeva,Inta
Brence, Jānis Stafeckis,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiľš,Aivars
Strods ), pret-2(Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt Dekšāres pagasta pārvaldes darbinieku darba algu un algu likmes
pēc darba samaksas komisijas ieteikuma no 2012.gada 01.janvāra ar papildus štata
vienības ieviešanu –palīgstrādnieks (kultūras pasākumu organizatoram).
16.Apstiprinot Dekšāres pamatskolas darbinieku darba algu likmes un samaksu pēc
darba samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot: par-15(Vasīlijs
Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds
Kalniľš, Felicija Leščinska,Jevdokija Šlivka ,Aivars Strods,Artūrs Ornicāns,Jānis
Stafeckis, Irina Šekšujeva,Inta Brence,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiľš), pret-nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt Dekšāres pamatskolas darbinieku darba algu un algu likmes
pēc darba samaksas komisijas ieteikuma un finanšu komitejas atzinuma no
2012.gada 01.janvāra.
17.Apstiprinot kultūras nama darbinieku darba algu likmes un samaksu pēc
darba samaksas komisijas izvērtējuma,tiek saľemts priekšlikums kultūras nama
direktorei darba algu Ls 400,- mēnesī, atklāti balsojot:par-10 ,pret-2, atturas-3,
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt kutūras nama vadītājai darba algu Ls 400,- mēnesī.
Apstiprinot kultūras nama darbinieku darba algas likmes un samaksu atklāti balsojot:
par-15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina Ivanova,Ivans
Popovs,Konrāds Kalniľš, Felicija Leščinska,Jevdokija Šlivka ,Aivars Strods,Artūrs
Ornicāns,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Inta Brence,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiľš),
pret-nav,atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt kultūras nama darbinieku darba algu un algu likmes no 2012.gada
01.janvāra.
18.Apstiprinot kultūras nama kolektīvu vadītāju darba samaksu pēc
darba samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot: par-15(Vasīlijs
Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds
Kalniľš, Felicija Leščinska,Jevdokija Šlivka ,Aivars Strods,Artūrs Ornicāns,Jānis
Stafeckis, Irina Šekšujeva,Inta Brence,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiľš),
pret-nav,atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt kultūras nama kolektīvu vadītāju darba algu pēc darba samaksas
komisijas ieteikuma un finanšu komitejas atzinuma no 2012.gada 01.janvāra.
19.Apstiprinot Viļānu pirmsskolas izglītības iestādes tehnisko darbinieku darba algu
likmes un samaksu pēc darba samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot: par15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina Ivanova,Ivans
Popovs,Konrāds Kalniľš, Felicija Leščinska,Jevdokija Šlivka ,Aivars Strods,Artūrs
Ornicāns,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Inta Brence,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiľš),
pret-nav,atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt Viļānu pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku darba algu un algu
likmes pēc darba samaksas komisijas ieteikuma un finanšu komitejas atzinuma no
2012.gada 01.janvāra, papildus ieviešot vēl 0,25 likmes logopēda .
20.Apstiprinot pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte“ tehnisko darbinieku darba algu
likmes un samaksu pēc darba samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot: par15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina Ivanova,Ivans
Popovs,Konrāds Kalniľš, Felicija Leščinska,Jevdokija Šlivka ,Aivars Strods,Artūrs
Ornicāns,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Inta Brence,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiľš),
pret-nav,atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes“ Bitīte“ darbinieku darba algu un algu
likmes pēc darba samaksas komisijas ieteikuma un finanšu komitejas atzinuma no
2012.gada 01.janvāra, papildus ieviešot 0,15 logopēda likmes.
21.Apstiprinot Viļānu bibliotēkas darbinieku darba algu likmes un samaksu pēc darba
samaksas komisijas izvērtējuma tiek izteikts priekšlikums ,vecākajām bibliotekārēm
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un bibliogrāfei alga Ls 290,- mēnesī un atklāti balsojot: par-15(Vasīlijs
Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds
Kalniľš, Felicija Leščinska,Jevdokija Šlivka ,Aivars Strods,Artūrs Ornicāns,Jānis
Stafeckis, Irina Šekšujeva,Inta Brence,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiľš),
pret-nav,atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt Viļānu bibliotēkas darbinieku darba algu un algu likmes no 2012.gada
01.janvāra.
22.Apstiprinot Radopoles bibliotēkas vadītājas darba algas likmi un samaksu pēc
darba samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot: par-15(Vasīlijs
Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds
Kalniľš, Felicija Leščinska,Jevdokija Šlivka ,Aivars Strods,Artūrs Ornicāns,Jānis
Stafeckis, Irina Šekšujeva,Inta Brence,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiľš)
nav,atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt Radopoles bibliotēkas vadītājas darba algu un algas likmi pēc darba
samaksas komisijas ieteikuma un finanšu komitejas atzinuma no 2012.gada 01.janvāra.
23.Apstiprinot muzeja vadītājas darba algas likmi un samaksu pēc darba samaksas
komisijas izvērtējuma, tiek saľemts priekšlikums vadītājai darba algu apstiprināt Ls
320,- atklāti balsojot ar balsu vairākumu ,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt muzeja vadītājas darba algu un algas likmi no 2012.gada 01.janvāra.
24.Apstiprinot komisiju locekļu un deputātu darba samaksu atklāti balsojot: par15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina Ivanova,Ivans
Popovs,Konrāds Kalniľš, Felicija Leščinska,Jevdokija Šlivka ,Aivars Strods,Artūrs
Ornicāns,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Inta Brence,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiľš)
nav,atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt komisiju locekļu darba samaksu pēc darba samaksas komisijas
ieteikuma no 2012.gada 01.janvāra.
25.Apstiprinot aprūpētāju atalgojumu atklāti balsojot: par-15(Vasīlijs
Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina Ivanova,Ivans
Popovs,Konrāds Kalniľš, Felicija Leščinska,Jevdokija Šlivka ,Aivars Strods,Artūrs
Ornicāns,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Inta Brence,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiľš)
nav,atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Apstiprināt aprūpētāju tarifa likmi Ls 1.189 stundā no 2012.gada 01.janvāra.
Pielikumā: amatu likmes un štatu saraksts uz 01.01.2012.uz 8 lapām.
12§
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Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.________________________________________
I.Strūberga J.Šlivka A.Pudulis

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Inta Brence,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns,
Konrāds Kalniľš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Sakarā ar pamatlīdzekļu nolietošanos un sabojāšanos, norakstīt sekojošus pamatlīdzekļus:
1. Rakstāmgalds, iegādes gads 2006.- bilances vērtība Ls 30.00, nolietojuma summa Ls
30.00, inv. Nr. 431;
2. Zāles pļāvējs, iegādes gads 2005.- bilances vērtība Ls 179.00, nolietojuma summa Ls
179.00, inv. Nr. 288;
3. Guļamistabas iekārta (dīvāns), iegādes gads 2006.- bilances vērtība Ls 30.00,
nolietojuma summa Ls 30.00, inv. Nr. 498;
4. Magnetola Thomson, iegādes gads 2004.- bilances vērtība Ls 17.00, nolietojuma
summa Ls 17.00, inv. Nr. 282;
5. Sekcija, iegādes gads 1996.- bilances vērtība Ls 100.00, nolietojuma summa Ls
100.00, inv. Nr. 164;
6. Monitors 17”CTX, iegādes gads 2004.- bilances vērtība Ls 152.17, nolietojuma
summa Ls 152.17, inv. Nr. 276;
7. Dators Cerelon, iegādes gads 2006.- bilances vērtība Ls 100.00, nolietojuma summa
Ls 100.00, inv. Nr. 395;
8. Monitors, iegādes gads 2006.-bilances vērtība Ls 135.70, nolietojuma summa Ls
135.70, inv. Nr. 1238037
9. Dators Cerelon, iegādes gads 2006.- bilances vērtība Ls 30.00, nolietojuma summa Ls
30.00, inv. Nr. 480;
10. Lāzerprinteris Samsyng ML 1710, iegādes gads 2004.- bilances vērtība Ls 99.10,
nolietojuma summa Ls 99.10, inv. Nr. 279;
11. Monitors 15” 1MB, iegādes gads 2006.- bilances vērtība Ls 10.00, nolietojuma
summa Ls 10.00, inv. Nr. 490;
12. Lokālais tīkls, iegādes gads 2008.- bilances vērtība Ls 184.06, nolietojuma summa Ls,
128.15, atlikusī vērtība Ls 55.91, inv. Nr. 1238015;
13. Monitors HP 1502 dators, iegādes gads 2005.- bilances vērtība Ls 377.15,
nolietojuma summa Ls 377.15, inv. Nr. 1238032;
14. Portatīvais dators, iegādes gads 2007.- bilances vērtība Ls 465.00, nolietojuma
summa Ls 465.00, inv. Nr. 1238002;
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15. Monitors 19 LCD HANSS, iegādes gads 2007.- bilances vērtība Ls 179.36, nolietojuma
summa Ls 179.36, inv. Nr. 1238280;
16. Krēsls Logika, iegādes gads 2006.- bilances vērtība Ls 16.15, nolietojuma summa Ls
7.15, atlikusī vērtība Ls 7.15, inv. Nr. 469;
17. Rakstāmgalds, iegādes gads 1996.- bilances vērtība Ls 60.00, nolietojuma summa Ls
60.00, inv. Nr. 161;
18. Krēsls Prestige 50, iegādes gads 2006.- bilances vērtība Ls 27.71, nolietojuma summa
Ls 27.71, inv. Nr. 42;
19. Krēsls Prestige 50, iegādes gads 2006.- bilances vērtība Ls 27.71, nolietojuma summa
Ls 27.71, inv. Nr. 41;
20. Krēsls Comfort, iegādes gads 2006.- bilances vērtība Ls 28.53, nolietojuma summa Ls
21.60, atlikusī vērtība Ls 6.93 inv. Nr. 410;
21. Paklājs, iegādes gads 2001.- bilances vērtība Ls 112.63, nolietojuma summa Ls
112.63, inv. Nr. 0029;
22. Paklājs, iegādes gads 2001.- bilances vērtība Ls 77.35, nolietojuma summa Ls 77.35,
inv. Nr. 0028;
23. Kopētājs Canon, iegādes gads 2004.- bilances vērtība Ls 188.00, nolietojuma summa
Ls 188.00, inv. Nr. 0078;
24. Printeris HP Laserjet , iegādes gads 2005.- bilances vērtība Ls 100.00, nolietojuma
summa Ls 100.00, inv. Nr. 294;
25. Lāzerprinteris Aficio, iegādes gads 2005.- bilances vērtība Ls 668.00, nolietojuma
summa Ls 668.00, inv. Nr. 292;
26. Dators , iegādes gads 2004.- bilances vērtība Ls 350.00, nolietojuma summa Ls
350.00, inv. Nr. 1238019;
27. Dators Intel, iegādes gads 2010.- bilances vērtība Ls 550.01, nolietojuma summa Ls
155.89, atlikusī vērtība Ls 394.12, inv. Nr. 12384433;
28. Zāles pļāvējs, iegādes gads 2007.- bilances vērtība Ls 169.00, nolietojuma summa Ls
155.10, atlikusī vērtība Ls 13.90, inv. Nr. 1232237;
29. Zāles pļāvējs, iegādes gads 2007.- bilances vērtība Ls 169.00, nolietojuma summa Ls
155.10, atlikusī vērtība Ls 13.90, inv. Nr. 1232236;
30. Zāles pļāvējs, iegādes gads 2008.- bilances vērtība Ls 245.00, nolietojuma summa Ls
245.00, inv. Nr. 1239411;
31. Zāles pļāvējs, iegādes gads 2006.- bilances vērtība Ls 292.00, nolietojuma summa Ls
292.00, inv. Nr. 1239090;
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32. Zāles pļāvējs, iegādes gads 1997.g .- bilances vērtība Ls 150.00, nolietojuma summa
Ls 150.00, inv. Nr. 193;
33. Zāles pļāvējs, iegādes gads 1993.g. .- bilances vērtība Ls 130.00, nolietojuma summa
Ls 130.00, inv. Nr. 163;
34. Zāles pļāvējs, iegādes gads 2006.g. .- bilances vērtība Ls 255.00, nolietojuma summa
Ls 142.71, atlikusī vērtība Ls 112.29, inv. Nr. 349;
35. Fotoaparāts Canon ,iegādes gads 2005.g.-bilances vērtība Ls 159.00,nolietojuma
summa Ls 159.00,inv.Nr. 1239148 .

13§
Par Latgales reģionālās televīzijas sadarbības piedāvājumu 2012.gadam._____
I.Strūberga A.Pudulis
Izskatot Latgales reģionālās televīzijas piedāvājumu Viļānu novada pašvaldībai
2012.gadā -turpināt jau uzsākto sadarbību informēšanas jomā,
Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Inta Brence,Artūrs Ornicāns
,Konrāds Kalniľš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta12.pantu un 27.pantu un ľemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu turpināt sadarbību ar Latgales reģionālo televīziju
pārskaitot mēnesī Ls 137,-(viens simts trīsdesmit septiľi lati 00 santīmi) par
veiktajiem pakalpojumiem.
14§
Par naudas līzdekļu piešķiršanu Viļānu vidusskolai un Dekšāru pamatskolai
Ziemassvētku pasākuma organizēšanai.__________________________________
J.Ivanova P.Tretjuks A.Strods A.Pudulis
Izskatot Viļānu vidusskolas direktora P.Tretjuka 2011.gada 24.novembra iesniegumu
un uzklausot sociālo, izglītības un kultūras komitejas un finanšu komitejas ieteikto un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“15.panta 1.daļas 5.punktu,
Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Inta Brence,Artūrs Ornicāns,
Konrāds Kalniľš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.Piešķirt naudas līdzekļus Viļānu vidusskolai Ziemassvētku pasākuma organizēšanai:
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Teicamnieku apbalvošanai- 100 skolēniem, konfekšu kastes –Ls 200,Labinieku apbalvošanai- 50 skolēniem ,šokolādes –Ls 50,Konfektes Ziemassvētku pasākumam 1.-4.kl.-Ls 30,Ziemassvētku vecīša tērps-Ls 30,Ziemassvētku pasākuma muzikālajam noformējumam –Ls 60,Ziemassvētku pasākuma priekšnesumu apbalvošanai –Ls 50,-.

Kopā par summu Ls 420,- (pieci simti divdesmit lati 00 santīmi) no budžeta
līdzekļiem citur neklasificētā kultūra.

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis
Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Inta Brence,Artūrs Ornicāns,
Konrāds Kalniľš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
2..Piešķirt naudas līdzekļus Dekšāru pamatskolai Ziemassvētku pasākuma
organizēšanai:



Teicamnieku apbalvošanai- 5 skolēniem, konfekšu kastes –Ls 10,Labinieku apbalvošanai- 34 skolēniem ,šokolādes –Ls 34,Kopā par summu Ls 44,- (četrdesmit četri lati 00 santīmi) no budžeta
līdzekļiem citur neklasificētā kultūra.

15§
Informācija par Viļānu novada pašvaldībā paveikto 11 mēnešos.______________
I.Strūberga J.Šlivka I.Brence A.Pudulis
Pamatojoties uz saistošo neteikumu Nr. 1”Viļānu novada pašvaldības nolikums”15.9
punktu, informāciju par Viļānu novada pašvaldībā paveikto 11 mēnešos pieľemt
zināšanai.
Novada domes sēdi atstāj deputāts Juris Galerijs Vidiľš.
16§
Par personu aprūpi mājās.______________________________________________
D.Strupiša A.Pudulis
Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.13-20/67 no 02.12.2011.Saskaľā ar
„Sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības likuma „23.punkta 3.d., pamatojoties uz
„Viļānu novada domes 2009.gada 5.augusta apstiprinātajiem saistošajiem
noteikumiem Nr.11” „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma
saľemšanas kārtību Viļānu novadā”,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars
Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Inta Brence,Artūrs Ornicāns, Konrāds Kalniľš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.Piešķirt J. G. dzīv.Viļānu novads Dekšāres pagasta, Atspukā 4-1, aprūpi mājās
4.līmeni.
1.1.Apstiprināt vēl vienu aprūpētāja štata vienību ar 2012.gada 01.janvāri.
17§
Par ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.___________________________
D.Strupiša A.Pudulis
Izskatot sociālā dienesta lēmumus Nr. 1.13-20/71 un 72 un ľemot vērā izglītības,
kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
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Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars
Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Inta Brence,Artūrs Ornicāns, Konrāds Kalniľš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.1. Ievietot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē pensionāri
V.I. dzīvo Viļāni, Viļānu novadā.
1.2. Lūgt Varakļānu novada domes sociālās aprūpes iestādi rast iespēju ievietot V.
I. sociālās aprūpes centrā.
2. Apmaksāt V. I. uzturēšanos Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā.
2.Pamatojoties uz konstatēto un saskaľā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma” 28.panta 1d.2.punktu:
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars
Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Inta Brence,Artūrs Ornicāns, Konrāds Kalniľš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
2.1.Ievietot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē pensionāri
M. L.dzīvo Viļāni, Viļānu novads.
2.2.Lūgt Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes nodaļu rast iespēju ievietot
M. L. Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā.
2.3. Apmaksāt M. L. uzturēšanos Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā.
18§
Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu.____________________________________
D.Strupiša A.Pudulis
Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.13-12/138 un ľemot vērā izglītības,
kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars
Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Inta Brence,Artūrs Ornicāns, Konrāds Kalniľš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1. Atcelt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Mehanizatoru ielā 15 dz. 24;
2. Piešķirt šo trīs istabu dzīvokli kādai no ģimenēm, kuras pretendē pašvaldībā uz
dzīvojamo platību.
19§
Par transporta iedalīšanu Dekšāru un Sokolku pagastu iedzīvotājiem._________
A.Stiuka J.Stafeckis A.Strods J.Šlivka J.Benislavskis L.Veselova A.Pudulis
Ľemot vērā izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”12.pantu ,
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Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars
Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Inta Brence,Artūrs Ornicāns, Konrāds Kalniľš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Sakarā ar Dekšāru pagasta iedzīvotāju lūgumiem nodrošināt ar transportu Dekšāres
iedzīvotāju nokļūšanu uz Viļānu novada domi vismaz reizi nedēļā ar iebraukšanu
Varakļānu pilsētā bez apmaksas, dokumentācijas kārtošanai.
20§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu._____________________________________
A.Stiuka A.Pudulis
1.Izskatot N.B. dzīvesvieta deklarēta Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
N. B. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu, jo dzīvojamā māja, kur viľš ir deklarēts, un kādreiz
dzīvoja, pavisam sabruka un nav atjaunojama. Pēdējo laiku, jau gandrīz 10 gadus, īrē
dzīvojamo platību.
N.B. ir deklarēts Sokolku pag., Viļānu nov., bet tur nedzīvo, jo dzīvojamā māja ir
pilnīgi sabrukusi. No mājas ir palicis tikai skurstenis. Vasarā N.B. ir dzīvojis šķūnī,
pašreiz viľš dzīvo pie māsas T. R., kura aiz žēlastības pa ziemu ir ielaidusi padzīvot.
N. B.ir 64 gadi, taču pensiju nesaľem, jo nav darba stāža, saľem pašvaldības maksāto
garantētā minimālā ienākuma pabalstu, ir noteikts trūcīgās personas statuss (Viļānu
novada pašvaldības sociālās darbinieces I. Repšas 09.12.2011. apsekošanas akts) .
Ľemot vērā esošo situāciju, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1.punktu,
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta 2.daļu, Viļānu novada domes saistošiem
noteikumiem „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.2. punktu,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars
Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Inta Brence,Artūrs Ornicāns, Konrāds Kalniľš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1. reģistrēt N.B. Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvojamās platības
saľemšanai pirmām kārtām;
2. sniegt N.B. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu – vienu istabu kopējā dzīvoklī pēc adreses māja „2” , dz.2,
Strupļi, Sokolku pag., (istabu skaits-1, kopējā platība – 9,2 m2 );
3. Sokolku pagasta pārvaldei noslēgt īres līgumu uz noteiktu laiku – vienu gadu.
Līguma noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma pieľemšanas;
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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.
21§
Par personu iemitināšanu dzīvojamā platībā.______________________________
A.Stiuka A.Pudulis
1.Izskatot B. Z. dzīv. Viļānos, iesniegumu ar lūgumu iemitināt dzīvojamā telpā un
iekļaut īres līgumā meitu I. B. un mazmeitas, I.B.iesniegumu ar lūguma iemitināt viľu
ar bērniem dzīvojamā telpā Viļānos un iekļaut īres līgumā, Viļānu novada
pašvaldības dome
konstatē:
B. Z. lūdz atļaut iemitināt viľas pašlaik īrētajā dzīvoklī Centrālā ielā, Viļānos un
iekļaut īres līgumā meitu I. B. un mazmeitas - D. un L.
Meita I. B. lūdz atļaut iekļaut viľu ar bērniem īres līgumā un iemitināt dzīvoklī ,
Centrālā ielā , Viļānos.
B. Z.ir īrniece dzīvokļa Centrālā ielā ,Viļānos (2003.gada 21. marta dzīvojamas
telpas īres līguma 1948). Laulātais E. Z. un meita D. Z. piekrīt tam, ka I.B. ar bērniem
tiks iemitināta dzīvoklī Centrālā ielā ,Viļānos.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta piektās daļas noteikumi pieļauj īrnieka
tiesības iemitināt viľa 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 pieľemt labvēlīgu administratīvu aktu.
Pamatojoties likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta piekto daļu,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars
Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Inta Brence,Artūrs Ornicāns, Konrāds Kalniľš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
atļaut B.Z. iemitināt dzīvojamā telpā dzīvoklī Centrālā ielā , Viļānos meitu I.B.
mazmeitas: D. un L. un iekļaut viľas 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.
22§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.____________________________________
A.Stiuka A.Pudulis
1.Izskatot I. L. dzīv.Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par deklarētās
dzīvesvietas ziľu anulēšanu D. L. Viļānu novada pašvaldības dome
k o n s t a t ē:
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I. L. lūdz anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu mājā Strupļi, Sokolku pag., Viļānu
nov., D.L., jo viľš ir īpašnieks augstāk minētā nekustamajā īpašuma un nevēlas, lai
D.L. būtu tur deklarēts. D.L. deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo no 04.07.2011.
2009.gada 12.martā D.L. ir deklarējis dzīvesvietu mājā Sokolku pag., Viļānu nov.
Saskaľā ar VZD Kadastra reģistra datiem nekustamā īpašuma Sokolku pag., Viļānu
nov. tiesiskais valdītājs ir I. L.
D. L uz aicinājumu ierasties Viļānu novada pašvaldībā, lai sniegtu ziľas par savu
dzīvesvietu, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā, nav ieradies, līdz ar to nav apstiprinājis tiesisko pamatu savas
dzīvesvietas deklarēšanai pēc adreses Sokolku pag., Viļānu nov.
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 23.punktu, „ Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 12. panta 1. daļas 2. punktu
un 3.daļu, LR MK 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas
ziľas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars
Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Inta Brence,Artūrs Ornicāns, Konrāds Kalniľš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
D.L. anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu Sokolku pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
23§
Par nekustamā īpašuma aktualizāciju.____________________________________
I.Stafecka J.Šlivka A.Pudulis
1.Sakarā ar aktualizācijas datiem uz 31.10.2011 starp Viļānu novada
pašvaldību un Valsts zemes dienestu ,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars
Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Inta Brence,Artūrs Ornicāns, Konrāds Kalniľš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1)
ľemt grāmatvedības uzskaitē 1.0727 ha zemes par kopējo summu
LVL 4599.00 ( četri tūkstoši pieci simti deviņdesmit deviņi lati
00 santīmi ). Tabula Pielikumā Nr. 1 .
2.Sakarā ar aktualizācijas datiem uz 31.10.2011 starp Viļānu novada
pašvaldību un Valsts zemes dienestu,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars
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Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Inta Brence,Artūrs Ornicāns, Konrāds Kalniľš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1)
Izslēgt no bilances 5.1709 ha zemes par kopējo summu LVL
7006.00 (septiņi tūkstoši seši lati ). Tabula pielikumā Nr.2. uz 2
lpp.
3.Sakarā ar aktualizācijas datiem uz 31.10.2011 starp Viļānu novada
pašvaldību un Valsts zemes dienestu,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars
Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Inta Brence,Artūrs Ornicāns, Konrāds Kalniľš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1)Izslēgt no bilances dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas un būves par
kopējo summu LVL 4497.28 ( četri tūkstoši četri simti deviņdesmit septiņi
lati 28 santīmi ). Tabula Pielikumā Nr. 3 uz 1 lpp.
24§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā._____________________________________________________
G.Arbidāns J.Šlivka A.Pudulis
1.Izskatot Viļānu novada pašvaldības nodokļu administratores I.Rubas informāciju
par nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7898 003 0176 īpašnieka I.Š. nekustamā
īpašuma nodokļa Ls 460.60 parādu Viļānu novada pašvaldībai
konstatēja:
I.Š.pieder nekustamais īpašums ar kadastra 7898 003 0176 – Viļānu novads, par ko
saskaľā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta pirmo daļu, 2.panta
pirmo daļu maksājams nekustamā īpašuma nodoklis.
I.Š.nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds par laika periodu no 2005.gada
01.janvāra līdz 2011.gada 28.oktobrim sastāda Ls 484.87, tai skaitā nokavējuma
nauda Ls 220.32.
2011.gada 28.oktobrī I.Š. ierakstītas vēstules veidā tika nosūtīts brīdinājums par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomaksu un paredzamo parāda piedziľu, taču
parāds joprojām nav nomaksāts.
Kā arī I.Š.2011.gada 30.novembrī tika aicināts uz Viļānu novada pašvaldību
paskaidrojuma sniegšanai saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta
noteikumiem. I. Š. neieradās un paskaidrojums netika iesniegts.
Tādējādi, ievērojot pašvaldības iedzīvotāju intereses, lai nepieļautu būtisku
iedzīvotāju interešu aizskārumu, ir pamats nelabvēlīga administratīva akta
pieľemšanai.
Šis administratīvais akts tiek pieľemts, ievērojot Administratīvā procesa likuma
4.pantā noteiktos administratīvā procesa principus, kā arī ietverot lietderības
apsvērumus, ievērojot Administratīvā procesa likuma 65.pantu un 66.pantu. Šajā
gadījumā ir lietderīgi izdot nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šāda administratīvā
akta izdošana nepieciešama, lai sasniegtu tiesisku mērķi un izdodamais nelabvēlīgais
27

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.
Ľemot vērā minēto, saskaľā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
4.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu,
20.panta 3.punktu, 26.pantu, 26.1 pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta pirmo daļu, 2.panta pirmo daļu, 6.panta pirmo daļu, pirmo prim daļu, 9.panta
pirmo daļu, otro daļu, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 4.pantu,
5.pantu, 12.pantu, 13.pantu, 62.pantu, 65.pantu, 66.pantu, 67.pantu,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars
Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Inta Brence,Artūrs Ornicāns, Konrāds Kalniľš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1. piedzīt bezstrīdus kārtībā no I. Š. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par

laika periodu no 2005.gada 01.janvāra līdz 2011.gada 28.oktobrim, kurš
sastāda Ls 484.87, tai skaitā nokavējuma nauda Ls 220.32 par nekustamo
īpašumu Viļānu novads ar kadastra Nr.7898 003 0176, piedziľu vēršot uz
I.Š. naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu;
2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Viļānu novada pašvaldības
izpilddirektorei Ingai Strūbergai;
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena
mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
2.Izskatot Viļānu novada pašvaldības nodokļu administratores I.Rubas informāciju
par nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7848 003 0072 īpašnieka P. G. nekustamā
īpašuma nodokļa Ls 1214.54 parādu Viļānu novada pašvaldībai
konstatēja:
P.G.pieder nekustamais īpašums ar kadastra 7848 003 0072 – Dekšāres pagasts,
Viļānu novads, par ko saskaľā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta
pirmo daļu un 2.panta pirmo daļu maksājams nekustamā īpašuma nodoklis.
P.G.nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds par laika periodu no 2005.gada
01.janvāra līdz 2011.gada 28.oktobrim sastāda Ls 1214.54, tai skaitā nokavējuma
nauda Ls 623.69.
2011.gada 28.oktobrī P.G.ierakstītas vēstules veidā tika nosūtīts brīdinājums par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomaksu un paredzamo parāda piedziľu, taču
parāds joprojām nav nomaksāts.
Kā arī P. G. 2011.gada 30.novembrī tika aicināts uz Viļānu novada pašvaldību
paskaidrojuma sniegšanai saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta
noteikumiem. P. G. neieradās un paskaidrojums netika iesniegts.
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Tādējādi, ievērojot pašvaldības iedzīvotāju intereses, lai nepieļautu būtisku
iedzīvotāju interešu aizskārumu, ir pamats nelabvēlīga administratīva akta
pieľemšanai.
Šis administratīvais akts tiek pieľemts, ievērojot Administratīvā procesa likuma
4.pantā noteiktos administratīvā procesa principus, kā arī ietverot lietderības
apsvērumus, ievērojot Administratīvā procesa likuma 65.pantu un 66.pantu. Šajā
gadījumā ir lietderīgi izdot nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šāda 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.
Ľemot vērā minēto, saskaľā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
4.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu,
20.panta 3.punktu, 26.pantu, 26.1 pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta pirmo daļu, 2.panta pirmo daļu, 6.panta pirmo daļu, pirmo prim daļu, 9.panta
pirmo daļu, otro daļu, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 4.pantu,
5.pantu, 12.pantu, 13.pantu, 62.pantu, 65.pantu, 66.pantu, 67.pantu,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars
Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Inta Brence,Artūrs Ornicāns, Konrāds Kalniľš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1. piedzīt bezstrīdus kārtībā no P.G. nekustamā īpašuma nodokļa parādu

par laika periodu no 2005.gada 01.janvāra līdz 2011.gada 28.oktobrim
sastāda Ls 1214.54, tai skaitā nokavējuma nauda Ls 623.69 par
nekustamo īpašumu Dekšāres pagasts, Viļānu novads ar kadastra
Nr.7848 003 0072, piedziľu vēršot uz P. G. naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu;
2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Viļānu novada pašvaldības
izpilddirektorei Ingai Strūbergai;
1. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena
mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā
(Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
3.Izskatot Viļānu novada pašvaldības nodokļu administratores I.Rubas informāciju
par nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7890 002 0007 īpašnieka A.B. nekustamā
īpašuma nodokļa Ls 899.81 parādu Viļānu novada pašvaldībai
konstatēja:
A.B pieder nekustamais īpašums ar kadastra 7890 002 0007 – Sokolku pagasts,
Viļānu novads, par ko saskaľā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta
pirmo daļu un 2.panta pirmo daļu maksājams nekustamā īpašuma nodoklis.
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A.B.nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds par laika periodu no 2008. gada
01.janvāra līdz 2011.gada 28.oktobrim sastāda Ls 899.81, tai skaitā nokavējuma
nauda Ls 396.87.
2011.gada 28.oktobrī A. B. ierakstītas vēstules veidā tika nosūtīts brīdinājums par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomaksu un paredzamo parāda piedziľu, taču
parāds joprojām nav nomaksāts.
Kā arī A.B.2011.gada 30.novembrī tika aicināti uz Viļānu novada pašvaldību
paskaidrojuma sniegšanai saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta
noteikumiem. A. B. neieradās un paskaidrojums netika iesniegts.
Tādējādi, ievērojot pašvaldības iedzīvotāju intereses, lai nepieļautu būtisku
iedzīvotāju interešu aizskārumu, ir pamats nelabvēlīga administratīva akta
pieľemšanai.
Šis administratīvais akts tiek pieľemts, ievērojot Administratīvā procesa likuma
4.pantā noteiktos administratīvā procesa principus, kā arī ietverot lietderības
apsvērumus, ievērojot Administratīvā procesa likuma 65.pantu un 66.pantu. Šajā
gadījumā ir lietderīgi izdot nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šāda 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.
Ľemot vērā minēto, saskaľā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
4.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu,
20.panta 3.punktu, 26.pantu, 26.1 pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta pirmo daļu, 2.panta pirmo daļu, 6.panta pirmo daļu, pirmo prim daļu, 9.panta
pirmo daļu, otro daļu, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 4.pantu,
5.pantu, 12.pantu, 13.pantu, 62.pantu, 65.pantu, 66.pantu, 67.pantu,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars
Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Inta Brence,Artūrs Ornicāns, Konrāds Kalniľš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1. piedzīt bezstrīdus kārtībā no A.B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par

laika periodu no 2008. gada 01.janvāra līdz 2011.gada 28.oktobrim,kurš
sastāda Ls 899.81, tai skaitā nokavējuma nauda Ls 396.87 par nekustamo
īpašumu Sokolku pagasts, Viļānu novads ar kadastra Nr.7890 002 0007,
piedziľu vēršot uz A.B.naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu;
2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Viļānu novada pašvaldības izpilddirektorei
Ingai Strūbergai;
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša
laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
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4.Izskatot Viļānu novada pašvaldības nodokļu administratores I.Rubas informāciju
par nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7848 001 0611 īpašnieka F. B. nekustamā
īpašuma nodokļa Ls 599.39 parādu Viļānu novada pašvaldībai
konstatēja:
F.B. pieder nekustamais īpašums ar kadastra 7848 001 0611 – Dekšāres pagasts,
Viļānu novads, par ko saskaľā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta
pirmo daļu un 2.panta pirmo daļu maksājams nekustamā īpašuma nodoklis.
F.B. nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds par laika periodu no 2005.gada
01.janvāra līdz 2011.gada 28.oktobrim sastāda Ls 599.39, tai skaitā nokavējuma
nauda Ls 169.07.
2011.gada 28.oktobrī F.B.ierakstītas vēstules veidā tika nosūtīts brīdinājums par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomaksu un paredzamo parāda piedziľu, taču
parāds joprojām nav nomaksāts.
Kā arī F. B. 2011.gada 30.novembrī tika aicināti uz Viļānu novada pašvaldību
paskaidrojuma sniegšanai saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta
noteikumiem. F. B. neieradās un paskaidrojums netika iesniegts.
Tādējādi, ievērojot pašvaldības iedzīvotāju intereses, lai nepieļautu būtisku
iedzīvotāju interešu aizskārumu, ir pamats nelabvēlīga administratīva akta
pieľemšanai.
Šis administratīvais akts tiek pieľemts, ievērojot Administratīvā procesa likuma
4.pantā noteiktos administratīvā procesa principus, kā arī ietverot lietderības
apsvērumus, ievērojot Administratīvā procesa likuma 65.pantu un 66.pantu. Šajā
gadījumā ir lietderīgi izdot nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šāda 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.
Ľemot vērā minēto, saskaľā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
4.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu,
20.panta 3.punktu, 26.pantu, 26.1 pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta pirmo daļu, 2.panta pirmo daļu, 6.panta pirmo daļu, pirmo prim daļu, 9.panta
pirmo daļu, otro daļu, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 4.pantu,
5.pantu, 12.pantu, 13.pantu, 62.pantu, 65.pantu, 66.pantu, 67.pantu,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars
Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Inta Brence,Artūrs Ornicāns, Konrāds Kalniľš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1. piedzīt bezstrīdus kārtībā no F. B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par
laika periodu no 2005.gada 01.janvāra līdz 2011.gada 28.oktobrim,kurš
sastāda Ls 599.39, tai skaitā nokavējuma nauda Ls 169.07 par nekustamo
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īpašumu Dekšāres pagasts, Viļānu novads ar kadastra Nr.7848 001 0611,
piedziľu vēršot uz F.B. naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu;
2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Viļānu novada pašvaldības izpilddirektorei
Ingai Strūbergai;
3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša
laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
5.Izskatot Viļānu novada pašvaldības nodokļu administratores I.Rubas informāciju
par nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7817 502 0108 īpašnieka SIA „A”, nekustamā
īpašuma nodokļa Ls 449.74 parādu Viļānu novada pašvaldībai
konstatēja:
SIA „A”, reg.Nr.42401006362 pieder nekustamais īpašums ar kadastra 7817 502
0108 – Viļānu novads, par ko saskaľā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta pirmo daļu un 2.panta pirmo daļu maksājams nekustamā īpašuma nodoklis.
SIA „A” nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds par 2007.gada 01.janvāra līdz
2011.gada 28.oktobrim sastāda Ls 449.74, tai skaitā nokavējuma nauda Ls 159.60.
2011.gada 28.oktobrī SIA „A”, ierakstītas vēstules veidā tika nosūtīts brīdinājums par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomaksu un paredzamo parāda piedziľu, taču
parāds joprojām nav nomaksāts.
Kā arī SIA „A” pārstāvji 2011.gada 30.novembrī tika aicināti uz Viļānu novada
pašvaldību paskaidrojuma sniegšanai saskaľā ar Administratīvā procesa likuma
62.panta noteikumiem. SIA „A” pārstāvji neieradās un paskaidrojums netika
iesniegts.
Tādējādi, ievērojot pašvaldības iedzīvotāju intereses, lai nepieļautu būtisku
iedzīvotāju interešu aizskārumu, ir pamats nelabvēlīga administratīva akta
pieľemšanai.
Šis administratīvais akts tiek pieľemts, ievērojot Administratīvā procesa likuma
4.pantā noteiktos administratīvā procesa principus, kā arī ietverot lietderības
apsvērumus, ievērojot Administratīvā procesa likuma 65.pantu un 66.pantu. Šajā
gadījumā ir lietderīgi izdot nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šāda 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.
Ľemot vērā minēto, saskaľā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
4.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu,
20.panta 3.punktu, 26.pantu, 26.1 pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta pirmo daļu, 2.panta pirmo daļu, 6.panta pirmo daļu, pirmo prim daļu, 9.panta
pirmo daļu, otro daļu, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 4.pantu,
5.pantu, 12.pantu, 13.pantu, 62.pantu, 65.pantu, 66.pantu, 67.pantu,
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Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Ivans
Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija
Šlivka,Juris Tučs,Inta Brence,Artūrs Ornicāns, Konrāds Kalniľš), pret- nav,atturas1(Jekaterina Ivanova),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „A”, reg.Nr.42401006362 nekustamā īpašuma
nodokļa parādu no 2007.gada 01.janvāra līdz 2011.gada 28.oktobrim, kurš sastāda Ls
449.74, tai skaitā nokavējuma nauda Ls 159.60 par nekustamo īpašumu Viļāni, Viļānu
novads ar kadastra Nr.7817 502 0108,
piedziľu vēršot uz SIA „A”,
reg.Nr.42401006362 naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu;
2.kontroli par lēmuma izpildi uzdot Viļānu novada pašvaldības izpilddirektorei Ingai
Strūbergai;
3.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88,
LV-4601).
25§
Par dalību projektā.
________________________________________________
I.Piziča J.Šlivka A.Pudulis
Izskatot valsts reģionālās attīstības aģentūras 16.12.2011.vēstuli Nr. 18.1-/3894 un
uzklausot Attīstības ,plānošanas un informācijas nodaļas vadītājas Ivetas Pizičas
skaidrojumu,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars
Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Inta Brence,Artūrs Ornicāns, Konrāds Kalniľš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Piedalīties Valsts reģionālās attīstības aģentūras projekta „Publisko interneta pieejas
punktu attīstība” īstenošanā kā partneris.
26§
Par īpašumu Nākotnes ielā 6a, Viļānos.__________________________________
I.Stafecka J.Šlivka J.Tučs A.Pudulis
Ľemot vērā to, ka zemes dienestā īpašums Katlu ēka Nākotnes 6a,Viļānos ,kadastra
Nr. 7817 0040523 002 skaitās uz Viļānu novada pašvaldības vārda un atrodas domes
bilancē, vienlaicīgi minētais īpašums atrodas Sia „Viļānu siltums” bilancē, kas nav
pieļaujams,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars
Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Inta Brence,Artūrs Ornicāns, Konrāds Kalniľš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
1.Izslēgt no SIA „Viļānu siltums” īpašumu Katlu ēka Nākotnes 6a,Viļānos kadastra
Nr. 78170040523002.
2.Pieaicināt nekustamā īpašuma vērtētāju īpašuma Katlu ēka Nākotnes ielā
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6a,Viļānos,kadastra Nr. 78170040523002 novērtēšanai un gatavot dokumentāciju
mantiskā ieguldījuma veikšanai SIA „Viļānu siltums”
27§
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.______________________________________
I.Klimanova A.Pudulis
Pamatojoties uz 2002.gada 31.oktobra „Publisko prsonu mantas atsavināšanas
likumu”un Viļānu novada domes 2011.gada 10.novembra sēdes Nr.15 dienas kārtības
12.jautājuma lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas ,pašvaldības īpašuma
un zemes komisija veica nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 78480060397, Dekšāres
pagasts,Viļānu novads-izsoli.
Viļānu novada pašvaldība konstatē:
19.decembrī ir saľemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikums no Vinetas
Knipas (ir noslēgts nomas līgums 2009.gada 27.augustā,kurai ir pirmpirkuma tiesības
un kura nav minēta „Publisko personu mantas atsavināšanas likuma”4 panta ceturtajā
daļā un kura var iegūt doto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu.
Izsoles noteikumos paredzētajam termiľam t.i. līdz 2011.gada 19.decembrim netika
saľemts neviens pieteikums dalībai izsolē.
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Ivans Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars
Strods, Jevdokija Šlivka,Juris Tučs,Inta Brence,Artūrs Ornicāns, Konrāds Kalniľš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :
Piedāvāt V. K. iegādāties nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu 7848 006 0397
par izsoles sākumcenu t.i.par LVL 630,-(seši simti trīsdesmit lati 00 santīmi).
28§
Informācija.__________________________________________________________
Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2012. gada 19.janvārī plkst.15.00.
Finanšu komitejas sēde notiks 2012.gada 12.janvārī plkst 15.00.
Sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2012.gada 11.janvārī
plkst.15.00.
Sēdi slēdza plkst.19.00
Sēdi vadīja

Arnolds Pudulis

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Parakstīja 2011.gada 30.decembrī
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