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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 
 

SĒDES PROTOKOLS 

 

Viļānu novadā                                     Nr.18                        2010.gada 21.oktobrī 

 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1.Par grozījumiem pamatbudžetā 2010.gadam. 

2.Par naudas līdzekļu pārskaitīšanu no novada pamatbudžeta uz pašvaldības  

    speciālā budžeta kontu. 

3.Par naudas līdzekļu piešķiršanu skolotāju dienas pasākumam. 
4.Par izpilddirektores iesnieguma izskatīšanu. 

5.Par ziedojuma pieņemšanu Viļānu vidusskolai. 

6.Par atļaujas izsniegšanu koku nozāģēšanai. 

7.Par adreses piešķiršanu ceļa posmam Varakļāni-Viļāni. 

8.Par līdzfinansējumu projektam. 

9.Par robežzīmju uzstādīšanu . 

10.Par naudas līdzekļu piešķiršanu Lagonu kapu vārtu remontam. 

11.Informācija par apkuri SIA „Viļānu siltums”. 

12.Par finansiālu atbalstu braucienam uz pasaules čempionātu. 

13.Par atbalsta sniegšanu  dalībai Latvijas kausa īzcīņai svarbumbu celšanā. 

14.Par telekomunikāciju izdevumu apmaksu. 

15.Par naudas līdzekļu piešķiršanu Valsts svētku un Zemnieku vakara  

    pasākumu organizēšanai. 

16.Par ēdināšanas maksas aprēķināšanas metodikas apstiprināšanu Viļānu  

     pilsētas PII. 

17.Par pabalsta piešķiršanu ārkārtas situācijā. 

18.Par personu aprūpi mājās. 

19.Par dzīvojamās platības piešķiršanu. 

20.Par īres līguma pārslēgšanu. 

21.Par zemes īpašuma „Korkliņi” sadali. 

22.Par zemes īpašuma „Avenes” sadali. 

23.Par ziedojuma pieņemšanu Viļānu novadpētniecības muzejam. 

24.Par pašvaldībai piekritīgās zemes ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu  

    atsavināšanai. 

25.Par Viļānu vidusskolas ēkas vērtības palielināšanu. 

26.Par valsts reģionālā autoceļa P 59 Viļāni-Ružina-Malta posma no 1.100 km  

     līdz 1.624 km (Ceriņu iela) ar kopējo kopgarumu 0.524 km, pārņemšanu  

     Viļānu novada pašvaldības pārvaldīšanā un uzturēšanā no VAS „Latvijas  

     Valsts ceļi”. 

27.Par projekta „Kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošana Viļānu novadā”  

     apstiprināšanu un iesniegšanu. 

28.Par dalību projektā LLIII-116 „Animalterapijas izmantošana Latvijas- 

     Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai”/ČURED BY  
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     ANIMALS”.  

29.Informācija. 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētājs Arnolds Pudulis 

Piedalās 

deputāti : Arnolds Pudulis, Jānis Stafeckis, Jevdokija Šlivka,Irina Šekšujeva, 

Vasīlijs Arbidāns, Artūrs Ornicāns,Ivans Popovs, Juris Galerijs Vidiņš, Felicija 

Leščinska, Inta Brence,Juris Tučs, Alla Stiuka. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki- Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija 

Veselova, korespondente Ilze Sondore, finanšu ekonomiste Līvija Krupnova, 

sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, jurists Guntars Arbidāns,Viļānu 

kultūras nama direktore Margarita Cakula. 

Pieaicinātie: SIA „Viļānu siltums”valdes locekle Marija Gritāne. 

Nav ieradušies deputāti: 

Jekaterina Ivanova ,Konrāds Kalniņs– komandējumā. 

Aivars Strods-slimības dēļ. 

Nokavē- Artūrs Ornicāns, Ivans Popovs. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00 

Atklāti balso par darba kārtību un papildus darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem: 

par- 10(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Irina Šekšujeva,Jānis 

Stafeckis,Felicija Leščinska,Juris Galerijs Vidiņš,Juris Tučs,Alla Stiuka, Inta Brence), 

pret- nav,atturas- nav. 

1§ 
 

Par grozījumiem pamatbudžetā 2010.gadam.______________________________ 

J.Šlivka I.Brence J.Vidiņš J.Tučs A.Pudulis 

Deputāti pārrunā ārkārtas finanšu sēdē izskatītos jautājumus par iestāţu pieprasīju 

iesniegšanu līdzekļiem , kad iztērēti finanšu līdzekļi ,kas plānoti tāmēs.Deputāti 

iesaka ,katru pieprasījumu izvērtēt priekšsēdētājam un izpilddirektorei  un pēc tam 

informēt deputātus. 

Atklāti balsojot:par- 9(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka,Irina 

Šekšujeva,Jānis Stafeckis, Felicija Leščinska,Alla Stiuka,Juris Tučs,Juris Galerijs 

Vidiņš), pret-1 (Inta Brence) nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt grozījumus Viļānu novada pašvaldības  2010.gada saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Par pamatbudţetu 2010.gadam”. 

 

Pielikumā : grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1uz 2 lapām  . 
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Ierodas deputāts Artūrs Ornicāns. 

2§ 

Par naudas līdzekļu pārskaitīšanu no novada pamatbudžeta uz pašvaldības 

speciālā budžeta kontu._________________________________________________ 

A.Pudulis 

Sakarā ar to , ka saskaņā ar apstiprināto Viļānu novada pašvaldības speciālo budţetu 

2009.un 2010.gadam no līdzekļiem autoceļu (ielu) fonds tika pārskaitīti kredītprocenti  

Līzingam-Traktors Belarus 320 MK, bet saskaņā ar MK noteikumu Nr. 173”Valsts 

pamatbudţeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas 

kārtību”23.9punktu mērķdotāciju var izlietot tikai pamatsummas atmaksai,  

        Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija     

        Šlivka, Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska,  

        Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
 

No pamatbudţeta līdzekļiem atgriezt pašvaldības speciālajā budţetā pārskaitītās 

līzinga procenta summas par laika periodu 01.01.2009.-30.09.2010. par kopējo 

summu LVL 2087,72( divi tūkstoši astoņdesmit septiņi lati 72 santīmi) . 

 

 

3§ 
 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu skolotāju dienas pasākumam.________________ 

A.Pudulis 

        Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija     

        Šlivka, Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska,  

        Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
 

Piešķirt naudas līdzekļus Ls 121,-(viens simts divdesmit viens lats 00 santīmi) 

skolotāju dienas pasākuma organizēšanai Lūznavā. Naudas līzdekļus pārskaitīt 

Rēzeknes novada pašvaldībai no budţeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra. 

 

4§ 
 

Par izpilddirektores iesnieguma izskatīšanu._______________________________ 

I.Strūberga A.Pudulis  

        Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija     

        Šlivka, Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska,  

        Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
 

Pamatojoties uz saimniecisko nepieciešamību ikmēneša tirgus dienā noslēgt 

uzņēmuma līgumu par konkrēta darba viekšanu (naudas iekasēšana ).Apmaksu veikt 

pēc apstiprinātās tarifa likmes Ls 3,- (trīs lati) stundā. 

 

 

5§ 
 

Par ziedojuma pieņemšanu Viļānu vidusskolai._____________________________ 
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J.Šlivka A.Pudulis 

        Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija     

        Šlivka, Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska,  

        Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
 

Pieņemt ziedojumu ,ko sniedz Viļānu vidusskolai  no SIA „Alba-LTD” Reģ.Nr. 

42403004934 (datorgalds,krēsls,dators un printeris). Ziedojuma summa Ls 154.13( 

viens simti piecdesmit četri lati 13 santīmi). 

 

6§ 
Par atļaujas izsniegšanu koku nozāģēšanai.________________________________ 

A.Pudulis 

Izskatot Lindas Marijas Kundzišas  iesniegumu un apzaļumošanas speciālistes 

Marijas Indānes atzinumu ,apskatot dabā, 

        Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija     

        Šlivka, Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska,  

        Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
 

Atļaut  nozāģēt 12 papeles pēc adreses Viļāni, Teveņānu ielā 7 a. 

 

7§ 
Par adreses piešķiršanu ceļa posmam Varakļāni-Viļāni._____________________ 

A.Pudulis 

Sakarā ar nepieciešamību veikt kadastrālo uzmērīšanu  un reģistrāciju NIVKIS ēkai 

ceļa posmā Varakļāni- Viļāni, zemes kadastra Nr. 7848 006 0439 un izskatot SIA 

„Belam-Rīga” reģ.Nr. 40003171311- 2010.gada 12.oktobra  iesniegumu , 

        Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija     

        Šlivka, Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska,  

        Artūrs Ornicāns,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiņš), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
 

Piešķirt ēkas adresi:  Viļānu novads ,ceļa posms Varakļāni- Viļāni, „193,227 km”. 

 

 

Ierodas deputāts Ivans Popovs. 

8§ 

Par līdzfinansējumu projektiem._________________________________________ 

A.Pudulis 

1. Viļānu labdarības biedrība „Atbalsts” turpina pieminekļu aizsardzības teritorijas ap  

   baznīcu labiekārtošanas  un iedzīvotājiem svarīgas teritorijas sakārtošanas darbus.  

   Projekts Rēzeknes kopienu partnerības- mājas rekonstrukcija- namiņam „Atbalsts” .    

   Projekta kopējais finansējums paredzēts  7500LVL .Pamatojoties uz likuma „Par     

   pašvaldībām” 15.panta 5 daļu  un finanšu komitejas ieteikumu , 

        Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija     

        Šlivka, Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Ivans Popovs,Inta Brence, Felicija  

         Leščinska, Artūrs Ornicāns,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiņš), pret-  

         nav,atturas- nav,  Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
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Viļānu novada pašvaldība atbalsta projektu par mājas rekonstrukciju –jumta seguma 

nomaiņu,ārsienu restaurāciju un kanalizācijas pieslēgšanu  ar līdzfinansējumu Ls 

200,-(divi simti  lati) apjomā.Naudas līdzekļus pārskaitīt labdarības biedrības 

„Atbalsts”kontā.  

 

2.Projekta ietvaros  „Biedrības „Odziņa”izveide” plānots izremontēt no pašvaldības  

   nomātās telpas 34.8 m² platībā, kā arī mēbeļu iegāde. 
        Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija     

        Šlivka, Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska,  

        Artūrs Ornicāns,Juris Tučs,Ivans Popovs,Juris Galerijs Vidiņš), pret-  

        nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
 

Viļānu novada pašvaldība atbalsta biedrības „Odziņa” projektu ar līdzfinansējumu  

10% no pieprasītās summas. 

 

9§ 
Par robežzīmju uzstādīšanu .____________________________________________ 

V.Arbidāns A.Pudulis  

Sakarā ar to, ka tika izveidots Viļānu novads un ir radusies nepieciešamība 

robeţzīmju uzstādīšanai , 

        Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija     

        Šlivka, Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska,  

        Artūrs Ornicāns,Juris Tučs,Ivans Popovs,Juris Galerijs Vidiņš), pret-  

        nav,atturas- nav, Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Pasūtīt 6 (sešas) robeţzīmes  un apmaksu veikt pēc piestādītā rēkina. 

 

10§ 
Par naudas līdzekļu piešķiršanu Lagonu kapu vārtu remontam.______________ 

A.Pudulis 

Sakarā ar nepieciešamību veikt Lagonu kapu vārtu remontu, 

        Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija     

        Šlivka, Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska,  

        Artūrs Ornicāns,Juris Tučs,Ivans Popovs,Juris Galerijs Vidiņš), pret-  

        nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
 

Pieškirt naudas līdzekļus Ls 30,-(trīsdesmit lati) Lagonu kapu vārtu remontam.Naudas 

līdzekļus izmaksāt kapu vecākajam Arvīdam Indrānam. 

 

11§ 
 

Informācija par apkuri SIA „Viļānu siltums”._____________________________ 

J.Šlivka J.Vidiņš M.Gritāne A.Pudulis 

Tā kā Viļānu novada pašvaldība ir Viļānu neprivatizētā dzīvojamā fonda īpašnieks  

SIA „Viļānu siltums” valdes locekle M.Gritānes lūdz palīdzēt atvieglot maksas 

iekasēšanu par sniegtajiem pakalpojumiem  viecot sekojošus ieteikumus: 

 uzaicināt parādniekus uz domes sēdēm; 
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 nepiešķirt dzīvokļus iepriekš neizvētējot dzīvokļu rindā stāvošā cilvēka 

maksātspēju; 

 rast iespēju palielināt pabalstus; 

 informēt SIA „Viļānu siltums”par īrnieku maiņu dzīvokļos; 

 atgādināt strādājošiem stipendiātiem , par parādu nomaksu. 

        Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija     

        Šlivka, Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska,  

        Artūrs Ornicāns,Juris Tučs,Ivans Popovs,Juris Galerijs Vidiņš), pret-  

        nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
 

Nākošai sēdei izstrādāt lēmuma projektus ,kā uz nemaksātāju dzīvokļu bāzes veidot 

sociālos dzīvokļus  vai izlikšanu no dzīvokļiem. 

 

 

12§ 
Par finansiālu atbalstu braucienam uz pasaules čempionātu._________________ 

A.Pudulis 

Izskatot svarbumbu celšanas kluba vadītāja A.Rutkovska iesniegumu,  

        Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija     

        Šlivka, Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska,  

        Artūrs Ornicāns,Juris Tučs,Ivans Popovs,Juris Galerijs Vidiņš), pret-  

        nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
 

Piešķirt naudas līdzekļus Ls 240,- (divi simti četrdesmit lati) A.Rutkovskim ,kā 

atbalstu braucienam uz pasaules čempionātu svarbumbu celšanā , kas notiks no 11. 

līdz 14.novembrim 2010.gadā Somijā .Naudas līdzekļus piešķirt Aldim Rutkovskim, 

kā sociālo pabalstu.  

 

13§ 
Par atbalsta sniegšanu  dalībai Latvijas kausa īzcīņai svarbumbu celšanā.______ 

A.Pudulis 

        Izskatot svarbumbu celšanas kluba „Viļānu Bitīte”vadītāja A.Rutkovska iesniegumu,            

        Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija     

        Šlivka, Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska,  

        Artūrs Ornicāns,Juris Tučs,Ivans Popovs,Juris Galerijs Vidiņš), pret-  

        nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Iedalīt transportu-aizvest komandu 15 cilvēku sastāvā  uz Latvijas kausa 4.posmu uz 

Jēkabpils atklāto čempionātu svarbumbu celšanā, kas notiks 23.10.2010. 

 

14§ 

 

Par telekomunikāciju izdevumu apmaksu._________________________________ 

D.Strupiša J.Šlivka I.Bernce J.Vidiņš A.Pudulis 

        Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija     

        Šlivka, Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska,  

        Artūrs Ornicāns,Juris Tučs,Ivans Popovs,Juris Galerijs Vidiņš), pret-  
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        nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
 

1.Izvērtējot pašvaldības policijas inspektora V.Laizāna  iesniegumu , piekrist daļēji  

    segt telekomunikāciju pakalpojumus darba sarunām iegādājoties O-karti Ls 10,-  

    (desmit lati) apmērā mēnesī. 

2.Uzklausot ieteikumu,  atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds  

    Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence,  

    Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns,Juris Tučs,Ivans Popovs,Juris Galerijs Vidiņš),  

    pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
 

Autobusa šoferiem  Jāzepam Tučam un Jānim Sermajam piešķirt karti  Ls 5,- , (pieci 

lati) mēnesī katram, daļējai telekomunikāciju pakalpojumu segšanai. 

 

3.Uzklausot ieteikumu, atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds  

   Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence,  

   Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns,Juris Tučs,Ivans Popovs,Juris Galerijs Vidiņš),  

   pret-  nav,atturas- nav,  Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Atturēties no kartes piešķiršanas Viļānu vidusskolas  saimniecības daļas vadītājam 

Andrim Kravalim, jo nav ārkārtas situāciju, kur nepieciešamma steidzama 

sazināšanās- ir stacionārie telefoni. 

 

15§ 
 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu Valsts svētku un Zemnieku vakara pasākumu 

organizēšanai.________________________________________________________ 

J.Vidiņš J.Šlivka L.Veselova A.Pudulis 

1.Izskatot Sokolku pagasta pārvaldes vadītājas L.Veselovas un kultūras pasākumu 

organizatores Z.Ţugunovas 2010.gada 14.oktobra  iesniegumu un finanšu komitejas 

ieteikumu,  atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija     

        Šlivka, Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska,  

        Artūrs Ornicāns,Juris Tučs,Ivans Popovs,Juris Galerijs Vidiņš), pret-  

        nav,atturas- nav, Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1.1.Piešķit Ls 200,- (divi simti lati)Sokolku pagasta pārvaldei Valsts svētku un  

      zemnieku vakara pasākuma  organizācijai, kas notiks 2010.gada 19.novembrī –  

      mūzikas apmaksai.Naudas līdzekļi no budţeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā  

      kultūra. 

 

2.Izskatot Viļānu kultūras nama direktores M.Cakulas 2010.gada 14.oktobra  

   iesniegumu , finanšu komitejas un sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas      

           ieteikumu, atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija     

        Šlivka, Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska,  

        Artūrs Ornicāns,Juris Tučs,Ivans Popovs,Juris Galerijs Vidiņš), pret-  

        nav,atturas- nav, Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

  

2.1.Piešķirt naudas līdzekļus Ls 150,- (viens simts piecdesmit lati) Valsts svētku-  

     18.novembra svinībām – mūzikas apmaksai. Naudas līdzekļi no budţeta līdzekļiem  



 8 

      pārējā citur neklasificētā kultūra. 

2.2.Piešķirt naudas līdzekļus  līdz Ls 300,-(trīs simti lati) Zemnieku vakara pasākuma  

      organizēšanai –mūzikas apmaksai. Naudas līdzekļi no budţeta līdzekļiem  

      pārējā citur neklasificētā kultūra. 

 

16§ 
 

Par ēdināšanas maksas aprēķināšanas metodikas apstiprināšanu Viļānu  

pilsētas PII.___________________________________________________________ 

J.Šlivka I.Brence A.Pudulis  

        Izskatot Viļānu pirmskolas izglītības iestādes vadītājas J.Mičules 2010.gada     

        13.oktobra iesniegumu, finanšu komiteja un sociālo,izglītības un kultūras jautājumu  

         komiteju ieteikumu, atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds  

         Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence,  

         Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns,Juris Tučs,Ivans Popovs,Juris Galerijs Vidiņš),  

         pret- nav,atturas- nav,Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

  

1.Apstiprināt aprēķinu izmantojot procentuālu sadalījumu no aprēķinātās vidējās  

   dienas maksas pēc sekojoša sadalījuma: 

1)neēd brokastis maksā 25% no aprēķinātās dienas maksas; 

2)ēd pusdienas maksā 50% no aprēķinātās dienas maksas ; 

3)neēd launagu maksā 25% no aprēķinātās dienas maksas; 

4)neēd pusdienas un launagu maksā 75% no aprēķinātās dienas maksas; 

5)neēd pusdienas un brokastis maksā 75 % no aprēķinātās dienas maksas; 

6)neēd launagu un brokastis malsā 50% no aprēķinātās dienas maksas. 

 

2.Sokolku bērnus no PII aizvest saskaņojot  autobusa maršrutus. 

 

17§ 
Par pabalsta piešķiršanu ārkārtas situācijā._______________________________ 

A.Stiuka J.Stafeckis A.Pudulis 

        Izskatot Antona Slūka 2010.gada 29.septembra iesniegumu un uzklausot sociālās    

        nodaļas vadītājas vietas izpildītājas M.Ikaunieces teikto, sociālo,izglītības un kultūras  

        jautājumu komitejas ieteikumu , atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds  

        Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence,  

        Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns,Juris Tučs,Ivans Popovs,Juris Galerijs Vidiņš),  

        pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
  

Piešķirt naudas līdzekļus  sociālo pabalstu  Ls 300,-(trīs simti lati 00 santīmi) sakarā 

ar ugunsgrēku, ārkārtas situācijā( sadega šķūnis un siens, kā arī malka ).Naudas 

līdzekļi no budţeta līdzekļiem ,pabalsts sociāli atstumtām personām.Naudas līdzekļus 

izmaksāt Antonam Slūkam, Viļānu novads. 

 

18§ 
Par personu aprūpi mājās._____________________________________________ 

A.Stiuka J.Štafeckis A.Pudulis  

        Izskatot Sociālās nodaļas lēmumu nr. 1.13-20/30 un uzklausot sociālās nodaļas  

        vadītājas vietas izpildītājas M.Ikaunieces teikto un  sociālo,izglītības un kultūras  

        jautājumu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds  
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        Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence,  

        Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns,Juris Tučs,Ivans Popovs,Juris Galerijs Vidiņš),  

        pret-nav,atturas- nav,Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

  

1.Piešķirt aprūpi mājās Zinaidai Orlovai un viņas  dēlam Vasīlijam Orlovam   

   dzīv.Dekšāru pagasts Obelišku ciems . 

2.Ieviest jaunu štata vienību- aprūpētājs no 2010.gada 01.novembra.  

 

19§ 
Par dzīvojamās platības piešķiršanu._____________________________________ 

A.Stiuka A.Pudulis 

1.Izskatot Ivara Udrovska,  iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo telpu Viļānos, 

Viļānu novada dome                                                                     

konstatē: 

 

I. Udrovskis lūdz piešķirt dzīvojamo telpu Viļānos, jo māte Vanda Gladilina vēlas 

pārdod viņai piederošo privatizēto dzīvokli un brauc projām, sakarā ar to, viņš paliek 

bez dzīvojamās platības. 

 

Dzīvoklī  ir deklarēti Vanda Gladilina un viņas dēls Ivars Udrovskis. Dzīvoklis sastāv 

no trīs istabām, kopēja platība 65,49 m
2
. 

 

Saskaņā ar Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļas sniegto informāciju Vanda Gladilina ir šī 

dzīvokļa īpašniece. 

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu 

pašvaldība izīrē tai piederošās dzīvojamas telpas. I. Udrovskis neatbilst nevienai 

personu kategorijai, kurai pašvaldība izīrē dzīvojamās telpas saskaņā ar minēto 

likumu. Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta pieņemšanai. 

                                                                 

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 

ierobeţojums nav pieļauts 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.pantu 

1.punktu,  Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. pantu, 12. pantu, 13. pantu, 61. 

pantu 62. pantu,65. pantu , 66. pantu un  67.pantu,  

        Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija     
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        Šlivka, Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska,  

        Artūrs Ornicāns,Juris Tučs,Ivans Popovs,Juris Galerijs Vidiņš), pret-  

        nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Ivara Udrovska lūgumu noraidīt. 

                                                                                                                          

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, 

Rēzeknē, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 

         
2.Izskatot Irinas Samsonovas  iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību, 

Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

Irina Samsonova lūdz piešķirt dzīvojamo platību. Uz doto brīdi viņa ar dēlu dzīvo pie 

mātes drauga Ivana Ivanova Dekšāres pagastā. Deklarētajā dzīvesvieta dzīvot nevar, 

jo māja ir nepiemērota dzīvošanai. I. Samsonova vēlas dzīvot atsevišķi.    

 

Irina Samsonova un viņas dēls Sergejs Samsonovs, dzim. 15.08.2010., ir deklarēti  

Sokolku pag., bet faktiski dzīvo pie mātes drauga I. Ivanova Dekšāres pagastā. 

Divistabu dzīvoklī, kopējā platība 51,3 m
2
, dzīvo 5 cilvēki, dzīvoklis ir ar malkas 

apkuri, bez ērtībām (21.09.2010. Dekšāres pagasta pārvaldes sociāla darbinieka M. 

Vičas apsekošanas akts). 

 

Dzīvojamā māja, kur ir deklarēta I. Samsonova, ir neapdzīvota un pamesta : mājai ir 

izsisti logi, iekšpusē ir izdemolēta – izjaukta plīts .Dzīvojamā māja nepieder I. 

Samsonovas vecākiem, jo nav dokumentu, kas apliecinātu īpašuma tiesības uz māju 

(05.10.2010. Sokolku pagasta pārvaldes sociāla darbinieka I. Repšas apsekošanas 

akts). 

I. Samsonovai ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss.  

 

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” 3.panta 1. punktu 

pašvaldība izīrē tai piederošās dzīvojamas telpas.                                                                                           

 

Saskaņā ar Viļānu novada domes saistošiem noteikumiem „Par dzīvojamās telpas 

izīrēšanu” 1.5. punktu un 5.5. punktu I. Samsonova ir iesniegusi motivēto iesniegumu 

par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu. 

 

Ņemot vērā minēto, Sociālā un dzīvokļu komisija izteica priekšlikumu I. Samsonovu 

reģistrēt palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saņemšanai vispārējā kārtībā  

 

Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus 

netika  

noskaidrots, jo visas nepieciešamās ziņas jau izteiktas adresāta iesniegumā un cits 

viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieņemšanu. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1. 

punktu, Viļānu novada domes saistošiem noteikumiem „Par dzīvojamās telpas 

izīrēšanu” 1.5. punktu un 5.5. punktu, 62. pantu, 67. pantu , 

        Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija     
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        Šlivka, Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska,  

        Artūrs Ornicāns,Juris Tučs,Ivans Popovs,Juris Galerijs Vidiņš), pret-  

        nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
 

reģistrēt Irinu Samsonovu 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.       

                
3.Izskatot Janīnas Garančas iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību , Viļānu 

novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

J. Garanča lūdz piešķirt dzīvojamo platību sakarā ar to, ka viņa kopā ar dēlu dzīvo 

viena istabā, dzīvojamā platība 10 m
2
, ūdens padeve strādā tikai siltajā laikā.                                                                

 

Janīna Garanča, dzim.1929.g., un viņas dēls Ilmārs, dzim.1949.g., 3.grupas invalīds, 

dzīvo vienistabas dzīvoklī ar malkas apkuri, kopēja platība 37,3 m
2
. Dzīvoklim ir 

nepieciešams remonts un ūdensvada siltināšana, jo virtuvei nav daļēji grīdas, ziemas 

laikā ūdensvads vienmēr aizsalst ( 11.10.2010. Dekšāres pagasta pārvaldes sociāla 

darbinieka M. Vičas apsekošanas akts). 

 

Ņemot vērā minēto, Sociālā un dzīvokļu komisija izteica priekšlikumu J. Garančai 

griezties Sociālajā dienestā pēc palīdzības dzīvokļa remonta jautājuma risināšana. 

 

Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus 

netika noskaidrots, jo visas nepieciešamās ziņas jau izteiktas adresāta iesniegumā un 

cits viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieņemšanu 

 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62. pantu, 67. pantu, 

        Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla  

        Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs  

        Ornicāns,Juris Tučs,Ivans Popovs,Juris Galerijs Vidiņš), pret-  nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
 

ieteikt Janīnai Garančai griezties Viļānu novada pašvaldības Sociālajā dienestā pēc 

palīdzības dzīvokļa remonta jautājuma risināšana. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, 

Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

 

 

20§ 
Par īres līguma pārslēgšanu.___________________________________________ 

A.Pudulis 

1.Izskatot Sergeja Milevska iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu 

ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, Viļānu novada pašvaldības dome                                                   
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konstatē : 
 

Sergejs Milevskis lūdz noslēgt īres līgumu uz dzīvokli ar viņu, sakarā ar iepriekšējā 

īrnieka – mātes Larisas Milevskas nāvi.  

 

S. Milevskis ir deklarēts dzīvoklī  Viļānos,  citu dzīvoklī deklarēto ģimenes locekļu 

nav.  

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturtās daļas noteikumi pieļauj īrnieka 

nāves gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie 

ģimenes locekļi, tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu, 

nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.   

 

Adresāta viedoklis noskaidrošana saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62. pantu 

nav nepieciešama, jo tiek pieņemts labvēlīgs administratīvs akts. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri”14. panta ceturto daļu, 

Administratīvā procesa likuma 62.pantu, 67. pantu,  

        Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla  

        Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs  

        Ornicāns,Juris Tučs,Ivans Popovs,Juris Galerijs Vidiņš), pret-nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
 

atļaut Sergejam Milevskim noslēgt īres līgumu ar SIA „Viļānu namsaimnieks” par 

īres tiesībām uz šo dzīvokli Viļānos. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, 

Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

2.Izskatot Nadeţdas Bistrovas iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma 

noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, Viļānu novada pašvaldības dome                                                

konstatē : 
Nadeţda Bistrova lūdz noslēgt īres līgumu uz dzīvokli Viļānos, ar viņu, sakarā ar 

iepriekšējā īrnieka – vīra Feodora Bistrova nāvi.  

 

N. Bistrova ir deklarēta dzīvoklī Viļānos, citu dzīvoklī deklarēto ģimenes locekļu nav.  

 

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturtās daļas noteikumi pieļauj īrnieka 

nāves gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie 

ģimenes locekļi, tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu, 

nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.   

Adresāta viedoklis noskaidrošana saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62. pantu 

nav nepieciešama, jo tiek pieņemts labvēlīgs administratīvs akts. 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri”14. panta ceturto daļu, 

Administratīvā procesa likuma 62.pantu, 67. pantu,  

        Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija     

        Šlivka, Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska,  

        Artūrs Ornicāns,Juris Tučs,Ivans Popovs,Juris Galerijs Vidiņš), pret-  

        nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
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atļaut Nadeždai Bistrovai noslēgt īres līgumu ar SIA „Viļānu namsaimnieks” par 

īres tiesībām uz dzīvokli Nr.3, Brīvības iela 38, Viļānos. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, 

Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

21§ 

Par zemes īpašuma „Korkliņi” sadali.________________________________________ 

A.Pudulis  

Sakarā ar Ēvalda Stroda iesniegumu par zemes īpašuma „Korkliņi” ar kadastra numuru 

7898 002 0121, kas 01.09.2006. reģistrēts Viļānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā, 

sadali, pamatojoties uz 14.09.2006. „Zemes ierīcības likuma”2. nodaļu un 11.12.2007. MK 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”Nr.867, konstatēts, ka zemes īpašuma 

sadalei zemes ierīcības projekta izstrāde nav nepieciešama, 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija Šlivka, 

Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs 

Ornicāns,Juris Tučs,  Juris Galerijs Vidiņš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
 

Atļaut sadalīt Ēvalda Stroda dzīv. Viļānos, Viļānu nov., zemes īpašumu „Korkliņi” Viļānu 

pagastā divos īpašumos: 

1. Īpašums „Korkliņi”, Tēvenānu s., ietilpst zemes vienība ar kadastra numuru 7898 

004 0268. 

2. Piešķirt jaunu nosaukumu „Jaudzemi 1” īpašumam Lucānu ciems, kas sastāv no 

zemes vienības ar kadastra numuru 7898 002 0121. 

3. Sadali veikt uz 05.05.2006. zemes robeţu plāna pamata M 1:10000. 

 

 

22§ 

Par zemes īpašuma „Avenes” sadali._________________________________________ 

A.Pudulis 

Sakarā ar Roberta Sondora, 07.10.2010. iesniegumu par zemes īpašuma „Avenes”sadali 

divās zemes vienībās, konstatēts, ka uz zemes īpašuma Dekšāres pagasta Jaunsaimnieku 

ciems ar kadastra numuru 7848 003 0294 atrodas ēkas. 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, 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija Šlivka, 

Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs 

Ornicāns, Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiņš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
 

Atļaut sadalīt Roberta Sondora dzīvo „Avenes”, Jaunsaimnieku ciems, Dekšāres pagasts, 

Viļānu novads, zemes gabalu ar kadastra Nr. 7848 003 0294  divos īpašumos: 

1. Īpašums „Avenes”, kadastra numurs 7848 003 0294, uz kura atrodas dzīvojamā 

māja. 

2. Atdalāmajam zemes īpašumam  piešķirt jaunu kadastra numuru un nosaukumu 

„Avenes 2”. 

3. Sadali veikt saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu.  

 

23§ 
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Par ziedojuma pieņemšanu Viļānu novadpētniecības muzejam.___________________ 

A.Pududis 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla 

Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns,Juris 

Tučs,Ivans Popovs,Juris Galerijs Vidiņš), pret- nav,atturas- nav,Viļānu novada 

pašvaldības dome nolemj : 
 

Pieņemt dāvinājumu no  Igora Lucijanova   Viļānu novadpētniecības muzejam - apsardzes 

un ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšanai un funkcionēšanai nepieciešamo aparatūru, 

 Panelis DSC PC 1616 

 Tastatūra DSC PC 1555 RKZ 

 Transformators EDEL 40 

 Akumulators 7Ah 12V 

 Detekt.kustību LC100 PI (4. gab.) 

 Detekt.stikla TEXECOM (3. gab.) 

 Detekt. NB-338-4 (dūmu) (4.gab.) 

 Poga MG5100 (3. gab.) 

 Penāli 9*18 (4.gab) 

 Kabelis 2*0,75 

 Kabelis 6*0,2 

 Sirēna LD 96 R 

 Skavas, 

 

kā arī apmaksu par uzstādīšanu, regulēšanu un transportu saistītos izdevumus par kopējo 

vērtību 230,00 Ls (divi simti trīsdesmit lati 00 santīmi). 

 

Deputāts Artūrs Ornicāns atstāj zāli. 

 

24§ 

 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu 

atsavināšanai._____________________________________________________________ 

J.Šlivka G.Arbidāns J.Vidiņš I.Strūberga A.Pudulis 

Izskatot Andreja Juškeviča dzīvo, Viļānu novadā, 19.10.2010. iesniegumu ar vēlmi 

iegādāties īpašumā zemi ,kas ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme, kas 

iznomāta A. Juškevičam zemes nomas tiesību izsoles rezultātā- deputāti iebilst.Pēc 

debatēm atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, 

Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Juris 

Tučs,Ivans Popovs,Juris Galerijs Vidiņš), pret- nav,atturas- nav,Viļānu novada 

pašvaldības dome nolemj : 

 

Jautājumu izskatīt nākošā novada domes sēdē noskaidrojot ,vai likums atļauj zemes 

atsavināšanu. 

 

25§ 

 Par Viļānu vidusskolas ēkas vērtības palielināšanu.________________________ 

A.Pudulis  
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Sakarā ar to, ka nedzīvojamai ēkai Viļānu vidusskolas ēkai tika veikts jumta virsējās 

pārejas uz sporta zāles remonts par kopējo vērtību Ls 3862,63 (trīs tūkstoši astoņi 

simti sešdesmit divi lati 63 santīmi) , 

Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla  

Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Juris        

Tučs,Ivans Popovs,Juris Galerijs Vidiņš), pret- nav,atturas- nav, Viļānu novada  

pašvaldības dome nolemj : 

 

PALIELINĀT Viļānu vidusskolas ēkas vērtību par LVL 3862,63 (trīs tūkstoši astoņi 

simti sešdesmit divi lati 63 santīmi). Darbu izpildīja SIA „MT Apgāde”. Lietderīgo 

izmantošanas laiku atstāt nemainīgu. 

 

26§ 
 

Par valsts reģionālā autoceļa P 59 Viļāni-Ružina-Malta posma no 1.100 km līdz 

1.624 km (Ceriņu iela) ar kopējo kopgarumu 0.524 km, pārņemšanu Viļānu 

novada pašvaldības pārvaldīšanā un uzturēšanā no VAS „Latvijas Valsts 

ceļi”.________________________________________________________________  

 A.Pudulis  

Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt uz šo brīdi  valsts reģionālā autoceļa P 59 

Viļāni-Ruţina-Malta posma no 1.100 km līdz 1.624 km (Ceriņu iela) efektīvāku 

sakārtošanu un tā uzturēšanu, kā arī lielāku finanšu resursu piesaisti, kā arī dotācijas 

saņemšanu no valsts pamatbudţeta Valsts autoceļu fonda programmai piešķirtajiem 

līdzekļiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, 

kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 

pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, 

ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī nekustamā mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, 

likuma „Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likums” 3.panta 1.daļas 6.punktu, 

kas nosaka, ka valsts un pašvaldības nekustamo vai kustamo mantu var atsavināt 

nododot bez atlīdzības, 42.panta 1.daļu, kas nosaka, ka valsts nekustamo īpašumu var 

nodot bez atlīdzības pašvaldības īpašumā, Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.1104„Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto 

pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem”, 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Alla  

Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska, Juris učs,Ivans  

Popovs,Juris Galerijs Vidiņš), pret-nav,atturas- nav,Viļānu novada pašvaldības  

dome nolemj : 
            

Lūgt VAS „Latvijas Valsts ceļi” akceptēt valsts reģionālā autoceļa P 59 Viļāni-

Ruţina-Malta posma no 1.100 km līdz 1.624 km (Ceriņu iela) ar kopējo kopgarumu 

0.524 km, pārņemšanu Viļānu novada pašvaldības pārvaldīšanā un uzturēšanā no 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” ar kopējo kopgarumu 0.524 km un veikt savas 

kompetences ietvaros visas no tā izrietošas darbības. 

 

27§ 

 

Par projekta „Kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošana Viļānu novadā” 

apstiprināšanu un iesniegšanu.__________________________________________ 

J.Vidiņš J.Šlivka M.Cakula L.Veselova I.Brence A.Pudulis  
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Izskatot projekta pieteikumu „Kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošana Viļānu 

novadā”,atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija        

Šlivka, Alla Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska,  

        Juris Tučs,Ivans Popovs,Juris Galerijs Vidiņš), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
 

Apstiprināt projekta pieteikumu „Kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošana Viļānu 

novadā” ar projekta budţetu LVL 9000,00, tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums 

25% un iesniegt atklātā projektu iesniegumu konkursā pasākumam "Lauku 

ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā".  

 

28§ 
Par dalību projekta LLIII-116 „Animalterapijas izmantošana Latvijas-Lietuvas 

pierobežas pašvaldības sociālās vides stiprināšanai”/ČURAD BY ANIMALS”.__ 

I.Strūberga J.Šlivka A.Pudulis  

Izskatot 12.10.2010 Eiroreģiona „Ezeru zeme”vēstuli Nr. 130,tiek konstatēts: 

1. 1.Saskaņā ar Latvijas –Lietuvas pārrobeţu sadarbības programmas 2007-2013 

Apvienotās Monitoringa un Vadības komitejas 2010.gada 17.-

18.jūnijalēmumu ir apstiprināts projekts LLIII-116 Ānimalterapijas 

izmantošanaLatvijas-Lietuvas pieiobeţas pašvaldību speciālās vides 

stiprināšanai”/ČURED BY ANIMALS”. 

2. 2.Projekts vērsts uz sociālās dzīves vides uzlabošanu,popularizējot  un ieviešot 

unikālu trīskāršā  labuma rehabilitācijas  metodi-animalterapiju,16 latvijas-

Lietuvas pierobeţas pašvaldībās: 

3. 3.Projekta vadošais partneris ir Eiroreģiona „Ezeru zeme” latvijas birojs, 

projekta partneri Latvijā ir Krāslavas, Ludzas,Rēzeknes ,Viļānu, Riebiņu, 

Preiļu, Aglonas, Krāslavas, Dagdas,Daugavpils un Ilūkstes  novadu 

pašvaldības,Rēzeknes pilsētas dome,Lietuvā_Visaginasbērnu atbalsta 

centrs,Ignalinas rajona Didţiasalis bērnu aprūpes un ģimeņu sociālā atbalsta 

centrs,Utenas bērnu sociālās aprūpes un audzināšanas centrs un Anīkšču 

rajona pašvaldība. 

4. Projekts tiks īstenots no 2010.gada 1.novembra līdz 2011.gada 31.decembrim. 

 

         Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla  

         Stiuka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska,Juris  

        Tučs,Ivans Popovs,Juris Galerijs Vidiņš), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

   Piedalīties projektā LLIII-116 „Animalterapijas izmantošana Latvijas-Lietuvas 

pierobeţas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai”/”CURED BY ANIMALS”ar 

Viļānu novada pašvaldības , kā projekta partnera budţetu projektā Euro 1014,00 tai 

skaitā ERAF līdzfinansējums 85% Euro 8681,90,Nacionālais finansējums 15% Euro 

1532,10(Viļānu novada pašvaldība 10% Euro 1021,40 un Valsts finansējums 5% Euro 

510,70)  un nodrošināt projekta aktivitāšu priekšfinansējumu . 

 

29§ 

Informācija.__________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2010. gada 11.novembrī plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2010.gada 04.novembrī plkst 15.00. 
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Sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2010.gada 03.novembrī 

plkst.15.00. 

 

Sēdi slēdza plkst.17.00 

 

Sēdi vadīja                                                                                 Arnolds Pudulis 

 

Sēdi protokolēja                                                                         Anna Strode 

 

Parakstīja  2010.gada 27.oktobrī 

 

 

 


