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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 
 

SĒDES PROTOKOLS 

 

Viļānu novadā                                     Nr.7                         2011.gada 28.aprīlī 

 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1.Par SIA „Viļānu siltums” 2010.gada pārskatu. 

2 Par SIA „Viļānu namsaimnieks” 2010.gada pārskatu. 

3.Par 2010.gada finanšu pārskatu un zvērināta revidenta ziľojumu. 

4.Par zemes statusa noteikšanu. 

5.Par zemes statusa maiľu. 

6.Par naudas līdzekļu piešķiršanu labdarības biedrībai „Atbalsts“. 

7.Par nekustamā īpašuma nodokļu samaksas termiľu apstiprināšanu. 

8.Par pamatlīdzekļu norakstīšanu. 

9.Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

10.Par kartupeļu racēja norakstīšanu. 

11.Par zemes īpašuma „Dēļu druva” sadali. 

12.Par zemes iznomāšanu. 

13.Par atteikšanos no zemes nomas. 

14.Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu. 

15.Par naudas līdzekļu piešķiršanu kara veterāniem. 

16.Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu krievu nacionālai kultūrizglītojošai  

     biedrībai „OČAG”. 

17.Par rēķina apmaksu par kultūras nama eksperta slēdzienu. 

18.Par ēkām piesaistīto zemi ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

19.Par pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu robežu grozīšanu. 

20.Par lēmuma grozīšanu. 

21.Par zemes gabala atzīšanu par piekrītošu Viļānu novada pašvaldībai. 

22. Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam zemes īpašumam. 

23.Par grozījumiem pamatbudžetā un specbudžetā. 

24. Par iepirkumu komisijas darbu . 

25.Par ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē. 

26.Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 12 „Sociālās palīdzības pabalsti  

     un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”. 

27.Par saistošo noteikumu Nr.13 „Kārtība ,kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša  

     persona Viļānu novadā atzīstama par maznodrošinātu” papildināšanu. 

28.Par dzīvojamās platības piešķiršanu. 

29.Par dzīvesvietas deklarēšanās ziľu anulēšanu. 

30.Par projekta līdzfinansējumu Viļānu vidusskolai jauniešu vasaras nometnei „ 

     Viļānu novads jauniešu acīm”. 

31.Informācija. 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētājs Arnolds Pudulis 
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Piedalās 

deputāti : Arnolds Pudulis, Konrāds Kalniľš,Jānis Stafeckis,  Jekaterina 

Ivanova,Jevdokija Šlivka,Irina Šekšujeva, Vasīlijs Arbidāns, Artūrs 

Ornicāns,Ivans Popovs, Juris Galerijs Vidiľš, Felicija Leščinska, Aivars 

Strods,Inta Brence, Juris Tučs,Alla Stiuka. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki- Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija 

Veselova,sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, jurists Guntars 

Arbidāns,galvenā grāmatvede Irēna Stafecka. 

Piedalās: korespondente Ilze Sondore , SIA ”Viļānu namsaimnieks” valdes 

loceklis Dainis Igaunis  . 

Nokavē: deputāti-  J.Vidiľš,I.Brence. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00 

Atklāti balso par darba kārtību : 

par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija Šlivka, Konrāds 

Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova,  Artūrs 

Ornicāns,Aivars Strods,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- nav,atturas- nav. 

Ierodas deputāts Juris Galerijs Vidiľš un deputāte Inta Brence. 

 

1§ 

 

Par SIA „Viļānu siltums” 2010.gada pārskatu._____________________________ 

J.Šlivka A.Pudulis  

Pēc sniegtās informācijas finanšu komitejā  par 2010.gada darbu- pārskaitītajiem 

nodokļiem , izdevumiem, ieľēmumiem un parādniekiem ,pieľemt zināšanai. 

 

2§ 

 

Par SIA „Viļānu namsaimnieks” 2010.gada pārskatu._______________________ 

K.Kalniľš J.Šlivka D.Igaunis A.Pudulis  

Informāciju sniedz SIA „Viļānu namsaimnieks”valdes loceklis Dainis 

Igaunis.Informāciju par 2010.gada darbu- pārskaitītajiem nodokļiem , izdevumiem , 

ieľēmumiem un parādniekiem pieľemt zināšanai.  

 

3§ 

 

Par 2010.gada finanšu pārskatu un zvērināta revidenta ziľojumu._____________ 

J.Šlivka I.Stafecka A.Pudulis  

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1.Apstiprināt finanšu pārskatu par 2010.gadu. 

Pārskats pielikumā uz 102  lapām. 

 

2.Informāciju par zvērināta revidenta atzinumu pieľemt zināšanai. 

 

4§ 

Par zemes statusa noteikšanu.___________________________________________ 

A.Pudulis 

Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu sakarā ar VZD 25.03.2011. vēstuli 

Nr. 2-04.1-L/258 „Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7848 005 0142, 7848 

005 10143, 7848 005 0144 un 7848 003 0086 statusu” pēc zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanas. 

Saskaľā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.,2.punktiem ,kas nosaka ,ka 

apbūvēta un neapbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 

2´.un 4.daļā noteiktajā termiľā ir noslēdzami vai noslēgti nomas līgumi ,piekrīt 

pašvaldībai. 

Ľemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds 

Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis 

Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina 

Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Ieskaitīt Dekšāru pagasta zemes vienības ar kadastra numuriem 7848 005 0142, 7848 

005 0143, 7848 005 0144, 7848 003 0086 Viļānu novada pašvaldībai piekritīgajās 

zemēs 10.8 ha –Svilāne Anda  un Svilāns Jurģis  slēgs nomas līgumu. 

 

 

5§ 

Par zemes statusa maiľu._______________________________________________ 
A.Pudulis 

Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu sakarā ar VZD kadastra speciālistu 

21.03.2011. vēstuli par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemju sarakstu 

precizēšanu ,zemes vienības izvērtētas atbilstoši noteiktajiem kritērijiem t.i. vai zemes 

vienībai ir piebraucamais ceļš ,vai tas ir izmantojams paredzētajiem lietošanas 

mērķiem un vai platība nav mazāka par teritorijas plānojumā noteikto (0.15 ha) un 

saskaľā ar „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 4´ pantam, (2) daļas 6.p., 01.09.2009. MK noteikumiem Nr.996 

„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, 

kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un 

pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” konstatēts, ka sekojoši zemes gabali 

neatbilst Zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemju nosacījumiem. 
Ľemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds 

Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis 

Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina 

Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Mainīt zemes gabaliem Viļānu pagastā ,Dekšāru pagastā un Sokolku pagastā ar 

kadastra numuriem 

7898 003 0560 platība– 0.38ha, 

7898 005 0281platība – 0.86ha, 

7898 009 0343 platība– 0.9ha, 

7898 009 0538 platība – 1.3ha, 

7898 009 0668 platība– 0.39ha, 

7898 009 0671 platība– 0.55ha, 

78480030179, platība – 0,4ha, 

78480030391, platība – 0,3ha, 

78480060294, platība – 0,2ha, 

78900010180, platība – 3,5ha, 

78900020109, platība – 0,3ha 

statusu no „Zemes reformas pabeigšanai” uz „Starpgabals”. 

Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā zemes platības var mainīties. 

 

6§ 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu labdarības biedrībai „Atbalsts“._____________ 

J.Vidiľš A.Pudulis 

Izskatot labdarības biedrības „Atbalsts“ valdes priekšsēdētājas Valentīnas Vaivodes 

2011.gada 12.aprīļa iesniegumu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:  
 

Saskaľā ar likuma „Par Pašvaldībām“ 21.pantu un 15.panta 7.daļu piešķirt naudas 

līdzekļus Ls 200,-(divi simti lati 00 santīmi) kapitālā remonta pabeigšanai labdarības 

biedrības „Atbalsts“ mājai.Naudas līdzekļus pārskaitīt uz labdarības biedrības kontu 

no sociālā budžeta līdzekļiem.  

 
7§ 

 
Par nekustamā īpašuma nodokļu samaksas termiľu apstiprināšanu.___________ 

A.Pudulis 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Sakarā ar pāreju uz jaunu NĪN nodokļu datorprogrammu ,lielā darba apjoma dēļ 

aizkavējas paziľojumu izsūtīšana nodokļu maksātājiem ,līdz ar to apstiprināt 

sekojošus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiľus: 

1. 16.05.2011. 

2. 15.08.2011. 

3. 15.11.2011. 
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8§ 

Par pamatlīdzekļu norakstīšanu._________________________________________ 
J.Šlivka V.Arbidāne A.Pudulis 

Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu ,pamatojoties  uz pamatlīdzekļu 

norakstīšanas komisijas aktiem ,atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds 

Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis 

Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina 

Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Norakstīt sekojošus pamatlīdzekļus: 

1. Viļānu vidusskolā: 

 Sekciju – inv.nr. 1239137, sāk.vērt. – 162,97Ls, nolietojusies; 

 Puķu statīvu – inv.nr. 1239153, sāk.vērt. – 80,00Ls, nolietojies; 

 Ūdenssildītāju – inv.nr. 1239142, sāk.vērt. – 63,50Ls, nolietojies. 

2. Mūzikas un mākslas skolā: 

 Kopētāju – inv.nr. 1238018, sāk.vērt. – 443,70Ls, nolietojies. 

3. Dekšāru pagasta pārvaldē: 

 Putekļu sūcēju – inv.nr. 192, sāk.vērt. – 81,00Ls, nolietojies; 

 Zāles pļāvējs – inv.nr. 214, sāk.vērt. – 139,00Ls, nolietojies; 

 Kopētāju KONICA 1312 – inv.nr. 215, sāk.vērt. – 420,00Ls, nolietojies; 

 Iegremdējamais sūknis NOCCI VJP VORT 130-5 – inv.nr. 268, sāk.vērt. 

– 56,24Ls, nolietojies; 

 Akustikas sistēmu SMT 215P – inv.nr. 252, sāk.vērt. – 798,00Ls, 

nolietojusies; 

 Pastiprinātāju PRL900 – inv.nr. 251, sāk.vērt. – 385,00Ls, nolietojies; 

 Akustisko pastiprinātāju Subnofer PRO – 250 – inv.nr. 247, sāk.vērt. – 

55,00ls, nolietojies; 

 Magnetolu PANASONIC RX – D29E-K – inv.nr. 347, sāk.vērt. – 

79,00Ls, nolietojusies; 

 Magnetafonu LCD810AX – inv.nr. 218, sāk.vērt. – 85,00Ls, nolietojies; 

 Datoru Pentium 133/32/850 – inv.nr. 217, sāk.vērt. – 122,89ls, nolietojies. 

4. Viļānu novada pašvaldībā: 

 Monitoru „17“ LG F730B – inv.nr. 0023, sāk.vērt. – 95,00Ls, nolietojies; 

 Portatīvo datoru Notebook – inv.nr. 1238059, sāk.vērt. – 525,00Ls, 

nolietojies; 

 Datoru UBM – inv.nr. 1238021, sāk.vērt. – 700,00Ls, nolietojies; 

 Datoru – inv.nr. 1238022, sāk.vērt. – 718,00Ls, nolietojies; 

 Motorzāģi HQ 357 – inv.nr. 1232243, sāk.vērt. – 474,00Ls, nolietojies. 

5. Radopoles bibliotēkā: 

 Printeri Canon Pixma IP4300 – inv.nr. 0035, sāk.vērt. – 71,10Ls, 

nolietojies. 

 

 

9§ 

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.______________________________________ 

A.Pudulis 
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1. 2011.gada 19.aprīlī Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma 

un zemes komisija veica kustamās mantas – kultivatora izsoli. 

 

Viļānu novada pašvaldība konstatē: 

 

Izsoles noteikumos paredzētājā kārtībā, līdz 2011.gada 18.aprīlim tika saľemti divi 

pieteikumi dalībai izsolei. 

 

2011.gada 19.aprīlī kustamā manta – kultivators, tika pārdota izsoles pretendentam – 

Artūram Zalānam, dzīv. Brišku s., Galēnu pagasts, Riebiľu novads, kurš ir nosolījis 

augstāku cenu, t.i. Ls 152,00 (viens simts piecdesmit divi lati un 00sant.)  

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt 2011.gada 19.aprīļa izsoles protokolu.  

 
Pielikumā: izsoles protokola kopija 1eks. uz 1lpp 

 

2. 2011.gada 19.aprīlī Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma 

un zemes komisija veica kustamās mantas – kartupeļa racēja izsoli. 

 

Viļānu novada pašvaldība konstatē: 

 

Izsoles noteikumos paredzētājā kārtībā, līdz 2011.gada 18.aprīlim netika saľemts 

neviens pieteikums dalībai izsolei. 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Pasludināt kustamās mantas – kartupeļu racēja izsoli par nenotikušo. 
 

10§ 

 

Par kartupeļu racēja norakstīšanu.______________________________________ 

A.Pudulis 

Sakarā ar to , ka izsolē neviens nepieteicās un izsole ir pasludināta par nenotikušu, 

atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Norakstīt no pašvaldības bilances -kartupeļu racēju- inventāra Nr. 1239152 ,uzskaites 

vērtība Ls 96.90 ,atlikusī vērtība Ls 00,00, iegādes gads 1979. 

 

11§ 
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Par zemes īpašuma „Dēļu druva” sadali.__________________________________ 

A.Pudulis 

Ľemot vērā finanšu komitejas ietiekumu ,sakarā ar Valijas Ciematnieces, un 

Kristapa Ciematnieka, dzīvo „Dēļu druva”, Aļľu c., Dekšāru pag., Viļānu nov., 

12.04.2011. iesniegumu par zemes kopīpašuma „Dēļu druva” ar kadastra Nr.7848 

003 0181, kas 25.06.2008. reģistrēts Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļā,un sastāv no 

diviem zemes gabaliem, sadali, pamatojoties uz 14.09.2006. „Zemes ierīcības likuma” 

2.nodaļu un 11.12.2077. MK „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem” 

Nr.867, konstatēts, ka zemes īpašuma sadalei zemes ierīcības projekta izstrāde 

nav nepieciešama, 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atļaut sadalīt Valijas Ciematnieces un Kristapa Ciematnieka, zemes īpašumu „Dēļu 

druva”, Dekšāru pagastā, Viļānu novads. divos īpašumos: 
1. Īpašums „Dēļu druva”, Aļľu c. ietilpst zemes vienība ar kadastra numuru 7848 003 

0181, platība 2,5ha 

Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi: 

 ceļa servitūta teritorija 

 aizsargjoslas teritorija gar gaisvadu elektropārvades līniju 

2. Piešķirt jaunu nosaukumu „Lūši” īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes 

vienības ar kadastra Nr.7848 003 0182, platība 1.4ha 

3. Sadali veikt uz 11.08.98. zemes robežu plāna pamata M 1:10000. 

12§ 

 

Par zemes iznomāšanu._________________________________________________ 
A.Pudulis 

1.Ľemot vērā  finanšu komitejas ieteikumu un  Veronikas Cvetkovas, dzīvo „Ziediľi”, 

Brivcu s., Viļānu pag., Viļānu nov. 13.04.2011. iesniegumu par zemes vienības 

Aleksandropoles s. ar kadastra numuriem 7898 010 0420, platība 1.8ha, iznomāšanu, 

konstatēts, ka minētā zemes vienība saskaľā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 2¹ daļu ir Valsts 

rezerves fonda zeme, līdz „Zemes pārvaldības likuma” pieľemšanai saskaľā ar MK 

19.04.2010. rīkojumu Nr.214 „par zemes pārvaldības likuma koncepciju” 2.3.p. 

rezerves zemju pārvaldība tiek deleģēta pašvaldībai, un saskaľā ar MK 30.10.2007. 

Nr.735 „Noteikumiem par valsts vai pašvaldību zemes nomu” 18.3 punktu nosakāma 

nomas maksa. 



8 

 

Ľemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds 

Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis 

Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina 

Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

      1.Noslēgt nomas līgumu ar Veroniku Cvetkovu,  dzīvo               „Ziediľi”, 

Brivcu s., Viļānu pag., Viļānu novads, uz zemes vienību ar kadastra Nr. 7898 010 

0420, platība 1.8 ha uz 1gadu. 

     2.Noteikt nomas maksu gadā 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

3.Nomas līgums tiek pārtraukts vienu mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot nomnieku, 

ja pēc „Zemes pārvaldības likuma” spēkā stāšanās rezerves zemju pārvaldība tiks 

deleģēta citai valsts pārvaldes institūcijai. 

2. Ľemot vērā  finanšu komitejas ieteikumu un  Marijas Ružānes, dzīvo 

Brīvības ielā , Viļāni, Viļānu nov. 08.04.2011. iesniegumu par Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgās zemes vienību Viļānu pag., Ūgrinieku s. ar kadastra numuriem 

7898 006 0061 un 7898 006 0060,  iznomāšanu, konstatēts, ka: 

a) zemes vienība ar kadastra numuru 7898 006 0061 ir Valsts rezerves zeme, 

platība 0.12ha, 

b) zemes vienība ar kadastra numuru 7898 006 0060 ir pašvaldībai piekritīgā 

zeme 0.06ha, 

c) minētie zemes gabali ilgstoši nevienam nav iznomāti un saskaľā MK 

30.10.2007. Nr.735 „Noteikumiem par valsts vai pašvaldību zemes nomu” III 

daļu ir iznomājami un 18.3 punktu nosakāma nomas maksa.  

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, 

Jevdokija Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods, 

Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, 

Alla Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 
      1.Noslēgt nomas līgumu ar Mariju Ružāni,  dzīvo Brīvības ielā , Viļānos, par 

zemes gabalu ar kadastra Nr. 7898 006 0060 – 0.06ha un 7898 006 0061 – 0.12ha 

iznomāšanu Ūgrinieku s. uz 5.gadiem. 

      2.Noteikt nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības gadā. 

3.Nomas līgums tiek pārtraukts vienu mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot nomnieku, 

ja pēc   „Zemes pārvaldības likuma” spēkā stāšanās rezerves zemju pārvaldība tiks 

deleģēta citai valsts pārvaldes institūcijai. 

3. Ľemot vērā  finanšu komitejas ieteikumu un  Gunas Popovas, dzīvo Centrālā ielā , 

Viļānos, Viļānu novads 08.04.2011. iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai 
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piekritīgās zemes  vienības Ūgrinieku s. ar kadastra numuru 7898 006 0102, platība 

0.06 ha, iznomāšanu, konstatēts, ka  no minētā zemes gabala 08.04.2011. ir atteicies 

F.Jefimovs (nomas pirmtiesīga persona), tas ir saskaľā ar MK 30.10.2007. Nr.735 

„Noteikumiem par valsts vai pašvaldību zemes nomu” III daļu ir iznomājams, nosakot 

nomas maksa. 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

      1.Noslēgt nomas līgumu ar Gunu Popovu, dzīvo  Centrālā ielā , Viļānos, par 

zemes 0.06 ha iznomāšanu Ūgrinieku ciemā uz 5  gadiem. 

     2.Noteikt nomas maksu gadā 1.5%  no kadastrālās vērtības gadā. 

 

13§ 

 

Par atteikšanos no zemes nomas._________________________________________ 

A.Pudulis 

 Pamatojoties uz Staľislava Družeka 14.04.2010. atteikumu no zemes ar 

kadastra Nr. 7898 010 0537 – 1.1 ha platībā nomas (nomas līgums Nr.271 noslēgts 

05.05.2009.) Rampānu s., kas atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.d.2.punktam piekrīt 

pašvaldībai, 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Izbeigt nomas attiecības ar Staľislavu Družeku,  dzīvo Rampānu ciems, 

Viļānu pagasts, Viļānu novads, uz zemes vienību ar kadastra Nr. 7898 010 0537, 

platība 1.1ha, Rampānu ciems, Viļānu pagasts, pašvaldībai piekrītošās zemēs. 

   

 

 14§ 

 

Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu._______________________________ 

A.Pudulis 

 Sakarā ar noteiktā zemes lietošanas mērķa neatbilstību faktiskajai 

izmantošanai Viļānu novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs pēc to iznomāšanas 

zemes vienībām ar kadastra numuru 7898 006 0066, 7898 006 0067, 7898 006 0065 

Ūgrinieku s., (bij. dārzkopības sabiedrība „Latgale”) un 7898 003 0536, 7898 003 

0540, 7898 003 0541, 7898 003 0542 (Maltas ciemata iedzīvotāju kūtiľas un šķūnīši), 

pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta 3.daļu un 

20.06.2006. MK „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 17.5., 17.7., 18., 

43.punktiem, 08.01.2004. apstiprinātajam Viļānu pagasta teritorijas plānojumam. 

Ľemot vērā iepriekš minēto,atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds 

Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis 
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Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina 

Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt zemes lietošanas mērķi Viļānu pašvaldības piekritīgajā zemē no 

„Lauksaimnieciskās ražošanas uzľēmumu apbūve” uz „Zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” zemes vienībām ar kadastra 

numuriem: 

 7898 003 0540, platība 0.25ha; 

 7898 003 0541, platība 0.16ha; 

 7898 003 0536, platība 0.02ha; 

 7898 003 0542, platība 0.04ha, 

kas iznomātas Maltas ciemata privatizēto dzīvokļu īpašniekiem. 

 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

2. Mainīt zemes lietošanas mērķi Viļānu pašvaldības piekritīgajā zemē no 

„Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” uz 

„Individuālo dzīvojamo māju apbūve” iznomātajām zemes vienībām ar 

kadastra numuriem: 

 7898 006 0066, platība 0.06ha; 

 7898 006 0067, platība 0.06ha; 

 7898 006 0065, platība 0.06ha. 

 

 

  15§ 

 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu kara veterāniem._________________________ 

J.Vidiľš A.Pudulis 

Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu un izskatot veterānu padomes Viļānu 

nodaļas priekšsēdētāja N.Novoseļceva iesniegumu, 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka), pret- 1(Juris 

Galerijs Vidiľš),atturas-1(Inta Brence), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt naudas līdzekļus Ls 70,- (septiľdesmit lati 00 santīmi) – svētku organizēšanai 

un sēru vainaga iegādei.Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem pārējā 

neklasificētā kultūra .Par sēru vainagu apmaksāt pēc piestādītā rēķina un svētku 

organizēšanai naudu pārskaitīt kafejnīcai „Pie Kaupra”. 

     

 16§ 

 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu krievu nacionālai kultūrizglītojošai 

biedrībai „OČAG”.____________________________________________________ 
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A.Pudulis 

Ľemot vērā  finanšu komitejas ieteikumu un izskatot krievu nacionālās 

kultūrizglītojošās biedrības „OČAG” valdes locekles J.Kolašnikovas 2011.gada 

19.aprīļa iesniegumu,  

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt naudas līdzekļus Ls 120,- (viens simts divdesmit lati), lai apmaksātu garīgo 

dziesmu koncertu, ko organizē sadarbībā ar vecticībnieku draudzi vīriešu kora 

„UNISONS” izpildījumā – 2011.gada 05.jūnijā. 

Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem pārējā neklasificētā kultūra un 

apmaksāt pēc piestādītā rēķina . 

 

 

     17§ 

 

Par rēķina apmaksu par kultūras nama eksperta slēdzienu.__________________ 

A.Pudulis 

Ľemot vērā  finanšu komitejas ieteikumu , 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Veikt apmaksu par Viļānu kultūras nama eksperta slēdzienu pēc piestādītā rēķina Ls 

549,- (pieci simti četrdesmit deviľi lati) no budžeta līdzekļiem plānotā rezerve. 

 

 

18§ 

 

Par ēkām piesaistīto zemi ierakstīšanai zemesgrāmatā.______________________ 

A.Pudulis 

Sakarā ar Jāzepa Blūma, aizgādnes Marijas Blūmas,  dzīv. Saules ielā , 

Radopolē, Viļānu pag., Viļānu nov. 14.04.2011. iesniegumu par funkcionāli 

nepieciešamās zemes platības izdalīšanu viľam piederošo ēku, kas atrodas uz zemes 

vienības ar kadastra numuru 7898 009 0187, ierakstīšanai zemesgrāmatā, konstatēts, 

ka zeme zem Jāzepam Blūmam piederošajām ēkām ir bijušās sievas Fatinijas Blūmas 

zemes lietojums. Ľemot vērā minēto, 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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Noteikt zemes platību 0.5ha ēku ar adresi Mehanizatoru ielā 2, Radopoles ciems, 

Viļānu pagasts, Viļānu novads, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra numuru 

7898 009 0187 uzturēšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā. 

 

19§ 

 

Par pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu robežu grozīšanu.___________________ 

A.Pudulis 

1. Sakarā ar to, ka zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170030001 daļai 

218 m2 platībā atšķiras lietošanas veids un faktiskais lietotais  

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

- Atdalīt zemesgabala daļu 218m2 platībā no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 79170030001; 

- Atdalītajam zemesgabalam noteikt:  

- platība – 218m2; 

- konfigurācija – pēc grafiskā pielikuma 

- Lietošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakľu 

dārziem. 

- Adrese – Lauku iela 13C, Viļāni, Viļānu novads. 

- Lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra numuru. 

- Samazināmajam zemesgabalam noteikt:  

- platība – 77544m2; 

- konfigurācija – pēc grafiskā pielikuma 

 

2. Sakarā ar to, ka zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170030263 daļai 

388m2 platībā atšķiras faktiskais lietotais 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

- Atdalīt zemesgabala daļu 388m2 platībā no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 79170030263; 

- Atdalītajam zemesgabalam noteikt:  

- platība – 388m2; 

- konfigurācija – pēc grafiskā pielikuma 

- Lietošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakľu 

dārziem. 

- Adrese – Dzirnavu iela 12B, Viļāni, Viļānu novads. 

- Lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra numuru. 

- Samazināmajam zemesgabalam noteikt:  

- platība – 2133m2; 

- konfigurācija – pēc grafiskā pielikuma 
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20§ 

 

Par lēmuma grozīšanu._________________________________________________ 

A.Pudulis 

Sakarā ar to, ka 2011.gada 17.marta Viļānu novada pašvaldības sēdes Nr.5 

lēmumā 31§1 ir nepareizi noradīts kadastra apzīmējums 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Grozīt 2011.gada 17.marta Viļānu novada pašvaldības sēdes Nr.5 lēmumu 31§1 un 

izteikt to šādā redakcija: „Lūgt VZD dzēst zemesgabala kadastra apzīmējumu 

78170010225 un būves 78170010255001, 78170010225002”. 

 

 

21§ 

 

Par zemes gabala atzīšanu par piekrītošu Viļānu novada pašvaldībai.__________ 

A.Pudulis 

1. Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atzīt par piekrītošo Viļānu novada pašvaldībai zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 

78170010245, Rīgas iela 37, Viļāni, Viļānu novads. 

 

2. Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”  4.1 panta otrās daļas 1.punktu, kurā noteikts, ka  

ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves) 

Atklāti balsojot:par- 15(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris 

Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atzīt par piekrītošu Viļānu novada pašvaldībai zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 

78170030522, Raiľa iela 2B, Viļāni, Viļānu novads. 

 

 

22§ 

 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam zemes īpašumam.__________ 

J.Šlivka J.Vidiľš A.Ornicāns G.Arbidāns J.Stafeckis A.Pudulis 



14 

 

Veicot zemes īpašuma „Jaudzemi 3”, kadastra apzīmējums 78980010021 

nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot SIA „Dzieti” vērtētājus 

Viļānu novada dome konstatēja: 

1. Saskaľā ar 2010.gada 11.novembra Viļānu novada pašvaldības sēdes 

Nr.3 lēmumu 19§, zemesgabals „Jaudzemi 3”, kadastra apzīmējums 78980010021, 

nodots atsavināšanai Andrejam Juškevičam un  ir noteikts atsavināšanas veids – 

pārdošana par brīvu cenu. 

2. Saskaľā ar SIA „Dzieti” 2011.gada 4.marta slēdzienu par nekustamā 

īpašuma – zemes gabala „Jaudzemi 3”, Viļānu pagasts., Viļānu nov. - tirgus vērtība ir 

LVL 1800,00 (viens tūkstotis astoľi simti lati un 00 santīmi.). 

Finanšu sēdē tika saľemta informācija no S.Kroiča, ka saistībā ar nekustamo 

īpašumu ar kadastra Nr.    78980010021 ir uzsākta tiesvedība, apstrīdot  domes  

lēmumu .  

Deputāti izsaka ierosinājumu atlikt jautājuma izskatīšanu līdz tiesvedības 

beigām. 

Atklāti balsojot:par- 7(Ivans Popovs, Jevdokija Šlivka, Konrāds Kalniľš,Inta Brence,  

Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret-7 (Vasīlijs 

Arbidāns,Arnolds Pudulis, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods, Felicija 

Leščinska, Juris Tučs), atturas- 1(Alla Stiuka), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Sakarā ar tiesvedību atlikt jautājuma izskatīšanu. 

 

23§ 

Par grozījumiem pamatbudžetā un specbudžetā.___________________________ 

J.Šlivka I.Brence I.Stafecka A.Pudulis  

Grozījumi sagatavoti pamatojoties uz struktūrvienību vadītāju iesniegumiem.  

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs,  Konrāds 

Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Felicija Leščinska,  

Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- 

2(Jevdokija Šlivka , Artūrs Ornicāns – par specbudžeta grozījumiem), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2011. gada saistošajos noteikumos 

Nr.1 ”Par Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta 

kopsavilkumu 2011.gadam”. 

 

Grozījumi pielikumā uz 2 lapām. 

24§ 

Par iepirkumu komisijas darbu ._________________________________________ 

A.Ornicāns A.Stiuka K.Kalniľš V.Arbidāns J.Tučs A.Pudulis  

1.Pamatojoties uz „Publisko iepirkumu likuma” 22.panta 3.punktu-tiek izveidota  

   iepirkumu komisija  3 locekļu sastāvā. Ja iepirkumā paredzamā līgumcena  ir  

   lielāka   par 500 000,-Ls  ir pieci komisijas locekļi un tā kā mūsu novada iepirkumi 

nav lieli,bet liels komisijas locekļu skaits apgrūtina darbu ,deputāts un iepirkumu 

komisijas loceklis Konrāds Kalniľš ierosina izveidot komisiju trīs locekļu sastāvā. 

Pēc ilgām debatēm tiek izteikti trīs  priekšlikumi: 

1.Izveidot iepirkumu komisiju trīs locekļu sastāvā. 

2.Izveidot komisiju piecu locekļu sastāvā. 

3.Atstāt iepriekšējo komisiju tajā pat sastāvā. 
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Uz balsošanu tiek likts pirmais priekšlikums un atklāti balsojot:par- 8(Vasīlijs 

Arbidāns,Arnolds Pudulis,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Aivars Strods , Felicija 

Leščinska, Jekaterina Ivanova,Alla Stiuka), pret-6(Ivans Popovs, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Juris Tučs, Juris Galerijs Vidiľš),atturas-1(Jānis 

Stafeckis). 

Uz balsošanu tiek likts otrs priekšlikums- atbalsta nav. 

Par trešo priekšlikumu atstāt iepirkumu komisiju iepriekšējā sastāvā par -6,pret-

8,atturas -1.  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.1.Grozīt iepirkumu komisijas skaitliko sastāvu no septiľiem uz trīs  locekļiem. 

1.2.Veikt grozījumus Viļānu novada pašvaldības nolikumā punktā 10.1.3.un izteikt  

     šādā redakcijā „iepirkumu komisiju 3 cilvēku sastāvā”. 

 

Tiek izteikti priekšlikumi komisijas locekļu kandidatūrām: 

1.Dainis Igaunis 

2.Iveta Piziča  

3.Jevdokija Šlivka 

4.Jolanta Ivanova  

5.Ivans Popovs 

6.Konrāds Kalniľs- iesniedzis iesniegumu par aiziešanu no komisijas. 

Par Daini Igauni atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans 

Popovs, Jevdokija Šlivka, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla 

Stiuka,Konrāds Kalniľš), pret- nav,atturas-1(Juris Galerijs Vidiľš). 

Par Ivetu Piziču atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans 

Popovs, Jevdokija Šlivka, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis, Juris Galerijs Vidiľš,Aivars 

Strods ,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla 

Stiuka,Konrāds Kalniľš), pret- nav,atturas-1(Felicija Leščinska ). 

Par Jevdokiju Šlivku atklāti balsojot: par- 8(Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš,Jānis 

Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Juris Tučs, ,Juris Galerijs 

Vidiľš), pret-2(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis), atturas-4(Alla Stiuka, Irina 

Šekšujeva, Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova),Jevdokija Šlivka-balsošanā 

nepiedalās. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

2.Noteikt sekojošu iepirkumu komisijas locekļu sastāvu: Dainis Igaunis, Iveta Piziča 

un Jevdokija Šlivka. 

 

Zāli atstāj deputāts Konrāds Kalniľš . 

25§ 

Par ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.__________________________ 

A.Pudulis 

1.Ľemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu un 

sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.13-20/11, atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs 

Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija Šlivka, Irina Šekšujeva,Jānis 

Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina 

Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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Pamatojoties uz konstatēto un saskaľā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma”28.panta 1.d.2.punktu : 

1.1.Ievietot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē pensionāri  

   Antoľinu Broku,dzīvo Dekšāres pagastā, Dekšārēs,Viļānu novadā. 

1.2.Lūgt Varakļānu novada pašvaldību rast iespēju ievietot Antoľinu Broku tās  

   pakļautībā esošajā ilgstošas sociālās aprūpes iestādē. 

1.3.Apmaksāt Antoľinas Brokas uzturēšanos Varakļānu sociālās aprūpes centrā  

   (starpība starp pansionāta izmaksu par vienu cilvēku atskaitot  90% no klienta  

   pensijas). 

2.Ľemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu un 

sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.13-20/10, 

Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Felicija Leščinska, 

Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš), 

pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Pamatojoties uz konstatēto un saskaľā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma”28.panta 1.d.2.punktu : 

2.1.Ievietot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē pensionāru  

   Mihailu Jaudzemu,  dzīvo Centrālā iela ,Viļāni,Viļānu novadā. 

2.2.Lūgt Pļaviľu  novada pašvaldību rast iespēju ievietot Mihailu Jaudzemu tās  

   pakļautībā esošajā ilgstošas sociālās aprūpes iestādē. 

2.3.Nepieciešamo ikmēneša apmaksu par tēva uzturēšanos Pļaviľu sociālās aprūpes  

   centrā  veiks dēls Aivars Jaudzems. 

 

 

26§ 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 12 „Sociālās palīdzības pabalsti  

un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”.________________________________ 

J.Šlivka D.Strupiša A.Pudulis   

Ľemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, atklāti 

balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija Šlivka, 

Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Felicija Leščinska, Artūrs 

Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 12 „Sociālās palīdzības pabalsti un 

to piešķiršanas kārība Viļānu novadā”. 

Izdarīt sekojošus grozījumus Viļānu novada pašvaldības Saistošajos noteikumos 

Nr.12 „Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā“, bet 

tieši: 
1. Papildināt 30.4. apakšpunktu un izteikt sekojošā redakcijā: 

30.4. invalīdiem, pensionāriem, kuri dzīvo vieni un ikmēneša ienākumi ir no 90.00 Ls 

līdz 100.00Ls, un kuri dzīvo viľu tiesiskajā valdījumā vai īpašumā esošajās 

dzīvojamās telpās ar centrālo apkuri, par ko ir noslēgts līgums ar „Viļānu siltumu”, 

pabalsts ir 20.00Ls apmērā pusgadā; 

 
2. Papildināt 31.1. apakšpunktu un izteikt sekojošā redakcijā: 
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31.1. ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss, kuru 

ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir mazāki par garantēto minimālo ienākumu līmeni 

valstī un kuras dzīvo viľu tiesiskajā valdījumā vai īpašumā esošajās dzīvojamās 

telpās, kurās nav centrālās apkures, bet ir centralizētais ūdensvada un kanalizācijas 

pieslēgums, par ko ir noslēgts līgums ar „Viļānu namsaimnieku”, pabalsts ir 30.00 Ls 

apmērā pusgadā; 

 
3. Papildināt 31.5. apakšpunktu un izteikt sekojošā redakcijā: 

31.5. ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss, kuras  

dzīvo viľu tiesiskajā valdījumā vai īpašumā esošajās dzīvojamās telpās, kurās nav 

centrālās apkures, bet ir centralizētais ūdensvada un kanalizācijas pieslēgums, par ko 

ir noslēgts līgums ar „Viļānu namsaimnieku”, pabalsts ir 30.00 Ls apmērā pusgadā; 

 
4. Papildināt 31.6. apakšpunktu un izteikt sekojošā redakcijā: 

31.6. invalīdiem, pensionāriem, kuri dzīvo vieni un ikmēneša ienākumi ir no 90.00 Ls 

līdz 100.00Ls, un kuri dzīvo viľu tiesiskajā valdījumā vai īpašumā esošajās 

dzīvojamās telpās, kurās nav centrālās apkures, bet ir centralizētais ūdensvada un 

kanalizācijas pieslēgums, par ko ir noslēgts līgums ar „Viļānu namsaimnieku”, 

pabalsts ir 30.00Ls apmērā pusgadā; 

 
5. Papildināt 31.7. apakšpunktu un izteikt sekojošā redakcijā: 

31.7. vientuļajiem invalīdiem, pensionāriem, kuri dzīvo vieni un kuru ikmēneša 

ienākumi nepārsniedz 200.00Ls, un kuri dzīvo viľu tiesiskajā valdījumā vai īpašumā 

esošajās dzīvojamās telpās, kurās nav centrālās apkures, bet ir centralizētais 

ūdensvada un kanalizācijas pieslēgums, par ko ir noslēgts līgums ar „Viļānu 

namsaimnieku”, pabalsts ir 30.00Ls apmērā pusgadā; 

 
6. Papildināt 32. punkta 32.1., 32.2. apakšpunktu un izteikt sekojošā redakcijā: 

32.1. ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss, kuru  

ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir mazāki par garantēto minimālo ienākumu līmeni 

valstī un dzīvo privātmājās, pabalsts ir 35.00Ls apmērā gadā; 

 

32.2. ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss, kuras   

dzīvo privātmājās, pabalsts ir 35.00Ls apmērā gadā; 

 
7. Papildināt 32. punkta 32.3. apakšpunktu un izteikt sekojošā redakcijā: 

32.3. invalīdiem, pensionāriem, kuri dzīvo vieni un ikmēneša ienākumi ir no 90.00 Ls 

līdz 100.00Ls un dzīvo privātmājās, pabalsts ir 20.00Ls apmērā gadā; 

 
8. Papildināt 32. punkta 32.4. apakšpunktu un izteikt sekojošā redakcijā: 

32.4. vientuļajiem invalīdiem, pensionāriem, kuri dzīvo vieni un kuru ikmēneša 

ienākumi nepārsniedz 200.00Ls, kuri dzīvo privātmājās, pabalsts ir 20.00Ls apmērā 

gadā. 
 

27§ 

 

Par saistošo noteikumu Nr.13 „Kārtība ,kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša  

persona Viļānu novadā atzīstama par maznodrošinātu” papildināšanu._______ 

D.Strupiša A.Pudulis 

Ľemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, 
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Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Felicija Leščinska, 

Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš), 

pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 13 „Kārtība ,kādā ģimene vai 

atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama par maznodrošinātu”. 

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 33. panta 2.daļu 

2010.gada 30.marta MK noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.3 punktu ,noteikt ģimenes (personas) 

īpašumu vērtēšanas kritērijus,papildinot  saistošos noteikumus Nr.13 „ Kārtība ,kādā 

ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama par 

maznodrošinātu”šādā redakcijā:  

 2.1.1.1.par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi zeme, mežs līdz 

noteiktai kadastrālā vērtībai – LVL 2000. 

 2.1.1.2.par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmas ēkas pie 

dzīvojamās mājas, kas nepieciešamas ģimenei (personas) pamatvajadzību 

nodrošināšanai.  

 

28§ 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu ._____________________________________ 

J.Šlivka J.Vidiľš J.Stafeckis A.Strods  G.Arbidāns A.Pudulis  

1.Izskatot Zinaīdas Kurmes, dzīv. „1”, dz.1 Aļľi, Dekšāres pag., Viļānu nov., 

iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

 

konstatē: 

Z. Kurme lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – atļaut īrēt pašvaldības 

piederošo dzīvojamo telpu, jo pašreizējā dzīvesvietā sadzīvot kopā ar dēlu viľa nevar, 

vēlas dzīvot atsevišķi. 

Zinaīda Kurme īrē piederošo Viļānu novada pašvaldībai divistabu dzīvokli Nr.1, 

mājā. „1”, Aļľos, Dekšāres pag. kopējā platība - 55,1m
2
, dzīvoklī ir deklarēti un dzīvo 

– Zinaīda Kurme, dzim.1955.g., un viľas dēls Raivis Ozoliľš,dzim.1980.g. 

 

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

un Viļānu novada pašvaldības 2009.gaada 5.augusta saistošiem noteikumiem Nr.10 

„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” pašvaldība var izīrēt tai piederošās dzīvojamās 

telpas.                                                                                            

Sociālās un dzīvokļu komisijas skatījumā Z. Kurmes lūgums par palīdzības sniegšanu 

dzīvokļa jautājuma risināšanā ir noraidāms, jo saskaľā ar likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā ” un pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. punkta, 5.1,.5.2.,5.3. un 5.4. punkta nosacījumiem, Z. 

Kurme neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir tiesīgas saľemt augstāk 

minēto palīdzības veidu.                                                                                          

Kā arī Sociālās un dzīvokļu komisijas skatījumā Z .Kurmes iesniegums pēc savas 

būtības nesatur pietiekošu motivāciju par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo 

telpu ( saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5..5 punkts). 

Pašreizējā dzīvojamā telpa – dzīvoklis pēc adreses dz.1, „1”,Aļľi, Dekšāres pag., ar 
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kopējo platību 55,1m
2 

(divas dzīvojamās istabas) ir pietiekoša platība dzīvošanai 

diviem cilvēkiem. 

Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus 

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

cits viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieľemšanu. 

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 izdarīt nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šajā gadījumā 

administratīvā akta izdošana nepieciešama, lai sasniegtu tiesisku mērķi un izdodamais 

nelabvēlīgais administratīvais akts ir piemērots tiesiskā mērķa sasniegšanai, bet citi 

līdzekļi nav piemērojami. Sabiedrības ieguvums šajā gadījumā ir lielāks, nekā 

personas tiesību aizskārums, jo pašvaldība savas funkcijas veic visu pašvaldības 

iedzīvotāju interesēs un likuma ietvaros (pamats – Administratīvā procesa likuma 

(APL 13.pants). Izdodamā administratīvā akta saturs atbilst demokrātiskās iekārtas 

principam (APL 12.pants), sabiedrības interešu ievērošanas principam un 

privātpersonas tiesību ievērošanas principam (APL 5.pants). Cilvēktiesību 

ierobežojums nav pieļauts. 

 

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

punktu, Viļānu novada pašvaldības 2009.gaada 5.augusta saistošiem noteikumiem 

Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.punktu un 5. punktu, Administratīvā 

procesa likuma 4. pantu, 5. pantu,12. pantu, 13. pantu, 62. pantu, 65, pantu, 66. pantu 

67. pantu , 

Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs,Irina 

Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Felicija Leščinska, Juris Tučs, 

Alla Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas-3(Artūrs Ornicāns, Jekaterina 

Ivanova, Jevdokija Šlivka), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:                                              
 

Zinaīdas Kurmes lūgumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – 

pašvaldības piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā noraidīt.   

 

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

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

 

2. Izskatot Ludviga Mačuļa, dzīv. Celtnieku ielā , Viļānos, iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

L..Mačulis lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – atļaut īrēt 

pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo telpu Viļānu pilsētā, pašreiz dzīvo kopā ar 

mātes ģimeni. L. Mačulim ir sava ģimene, drīz piedzims bērns, vēlas dzīvot atsevišķi.                                                                

 

Ludvigs Mačulis ir deklarēts un dzīvo kopā ar sievu Celtnieku ielā 1B, dz.5, Viļānos. 

Ludmila Mačule, māte Ludviga Mačule , ir īrniece dzīvokļa Nr.5, Celtnieku iela 1B, 

Viļānos (2008.gada 5. augusta dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1391).Dzīvoklis 

sastāv no 3 istabām, kopējā platība – 71,90 m
2
, kur ir deklarēti: māte - Ludmila 

Mačule,dzim.1954 .g., mātes faktiskais vīrs – Genrikas Gaigalas, dzim. 1958.g., 
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Ludvigs Mačulis, dzim.1988.g., kā arī dzīvo Ludviga sieva Anda, dzim. 1991.g., kura 

ir deklarēta Latgales ielā 2, Dekšāres, Dekšāres pag. 

 

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

un Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 5.augusta saistošiem noteikumiem Nr.10 

„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” pašvaldība var izīrēt tai piederošās dzīvojamās 

telpas . 

Saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 5.augusta saistošiem noteikumiem 

Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu Ludvigs Mačuļs  ir iesniedzis 

motivētu iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.  

 

Ľemot vērā augstāk minēto,Viļānu novada pašvaldības dome pieľēma lēmumu  

reģistrēt Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvojamās platības 

saľemšanai vispārējā kārtībā.  

 

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

1.punktu,Viļānu novada domes saistošiem noteikumiem „Par dzīvojamās telpas 

izīrēšanu” 5.5. punktu,   

Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Felicija Leščinska, 

Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš), 

pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

reģistrēt Ludvigu Mačuli Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības 

saľemšanai 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 Rozas Isakovas, dzīv. Ziedu ielā Viļānos, iesniegumu ar lūgumu iemitināt 

dzīvojamā telpā un iekļaut īres līgumā mazdēlu Sergeju Mališevu un Sergeja 

Mališeva, dzīv. Krasuhas ielā 2A, dz.6, Audriľu c., Audriľu pag., Rēzeknes nov., 

iesniegumu ar lūgumu iemitināt viľu dzīvojamā telpā un iekļaut īres līgumā, Viļānu 

novada pašvaldības dome 

                                  konstatē: 

 

Roza Isakova lūdz atļaut iemitināt viľas pašlaik īrētajā dzīvoklī Nr.2, Ziedu ielā 2A, 

Viļānos un iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā mazdēlu Sergeju Mališevu, 

dzim.1986.g., dzīv. Krasuhas ielā 2A, dz.6, Audriľu c.,Audriľu pag., Rēzeknes nov., 

sakarā ar to, ka viľai nepieciešama palīdzība veselības stāvokļa dēļ. 

 

Sergejs Mališevs lūdz atļaut iekļaut īres līgumā un iemitināt viľu dzīvoklī Nr.2, Ziedu 

ielā 2A, Viļānos, pie vecmammas Rozas Isakovas, dzim.1945.g. 

 

Roza Isakova ir īrniece dzīvokļa Nr.2, Ziedu ielā 2A, Viļānos, citu dzīvoklī deklarēto 

pilngadīgo ģimenes locekļu nav. 

 

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta piektās daļas noteikumi pieļauj īrnieka 

tiesības iemitināt viľa īrētajā dzīvojamā telpā citu personu un šajā gadījumā 
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nepieciešama izīrētāja piekrišana, īrnieka un visu tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo 

ģimenes locekļu piekrišana. 

 

Īrnieks un izīrētājs SIA „Viļānu Namsaimnieks” neiebilst tam, ka dzīvoklī tiks 

iemitināta cita persona, līdz ar to ir pamats pieľemt labvēlīgu administratīvu aktu.                                                                        

 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta piekto daļu, Administratīvā 

procesa likuma 67. pantu,  

Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Felicija Leščinska, 

Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš), 

pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

atļaut Rozai Isakovai iemitināt dzīvojamā telpā dzīvoklī Nr.2, Ziedu ielā 2A, 

Viļānos, mazdēlu Sergeju Mališevu, kā citu personu, un iekļaut viľu  dzīvojamās 

telpas īres līgumā. 

                                                                            

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

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

 

4. Izskatot Svetlanas Bogdanovas, dzīvesvieta deklarēta „Notras skola”, dz.1, Notra, 

Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma 

risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada 

pašvaldības dome 

konstatē: 

 

S. Bogdanova lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Viļānu pilsētā, jo savas atsevišķas dzīvojamās 

platības nav, pašreizējā dzīvesvietā dzīvot kopā ar māsas ģimeni nav iespējams mazās 

dzīvojamās platības dēļ.    

 

Svetlana Bogdanova un bērni: Tatjana Tihomirova,dzim.07.08.1997.g.,un Ilona 

Tihomirova, dzim.12.09.1999.g., ir deklarēti „Notras skola”, Notras c., Viļānu pag., 

pie māsas Aleksandras Bogdanovas, bet tur nedzīvo mazās platības dēļ, pēdējos gados 

īrē dzīvojamo telpu Viļānu pilsētā no citas personas.   Dzīvoklis Nr.1 „Notras skola”, 

Notras c. sastāv no 2 caurstaigājamām istabām, dzīvo māsas Aleksandras Bogdanovas 

ģimene, kuras sastāvs ir pieci cilvēki, t.sk. trīs nepilngadīgi bērni, un brālis Sergejs 

Bogdanovs, dzim.1976.g. (23.03.2011.Viļānu novada pašvaldības sociālās palīdzības 

organizatores A. Stiukas apsekošanas akts ). 

S. Bogdanovas ģimenei ir noteikts trūcīgās ģimenes statuss (Viļānu novada 

pašvaldības Sociālā dienesta izziľa Nr.464 no 16.12.2010) . Meita Ilona Tihomirova, 

dzim.12.03.1997.g., ir invalīde. 

 

Saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta 1. punktu 

pašvaldība var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.  

Saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 5.augusta saistošiem noteikumiem 

Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu S. Bogdanova ir iesniegusi 

motivētu iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.  
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Ľemot vērā augstāk minēto, Sociālā un dzīvokļu komisija pieľēma lēmumu virzīt uz 

domi lēmumprojektu par S. Bogdanovas reģistrēšanu Viļānu novada pašvaldības 

palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saľemšanai vispārējā kārtībā.  

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

1.punktu,Viļānu novada domes saistošiem noteikumiem „Par dzīvojamās telpas 

izīrēšanu” 5.5. punktu,   

Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Felicija Leščinska, 

Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš), 

pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

reģistrēt Svetlanu Bogdanovu Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās 

platības saľemšanai vispārējā kārtībā. 
 

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

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

 

5. Izskatot Jurija Burova, dzīv. Kultūras laukums 3B-5, Viļānos, iesniegumu ar 

lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Viļānos, Viļānu novada pašvaldības dome 

 

konstatē: 
Jurijs Burovs lūdz piešķirt atsevišķu dzīvojamo platību Viļānos, pašreizējā dzīvesvietā 

dzīvot kopā ar vecākiem nav iespējams mazās dzīvojamās platības dēļ.                                                                   

Jurijs Burovs ir deklarēts Kultūras laukumā 3B-5, Viļānos pie vecākiem. Dzīvoklis 

sastāv no divām istabām, dzīvojamā platība - 29,10m
2
, dzīvoklī dzīvo vēl trīs cilvēki.  

J.Burova ģimenes sastāvs - 3 cilvēki, sieva Jekaterina un dēls Dmitrijs, dzim. 2004.g. 

26. jūnijā, ir deklarēti Kalna ielā 12, dz.6, Jaunviļānos, Viļānu pag., pie Jekaterinas 

vecākiem. Pašreiz J. Burova ģimene īrē dzīvojamo platību Viļānu pilsētā no citas 

personas. 

 

Saskaľā ar 2009. gada 11. novembra Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu, 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.pantu un 

7.pantu 1.punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, Jurijs 

Burovs  tika atzīts par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un 

reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas 

izīrēšanai vispārējā kārtībā.                                                                                              

 

Saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta 1. punktu 

pašvaldība var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.  

Saskaľā ar augstāk minētā likuma 18. panta 1.daļu 2011.gada 5.aprīlī Jurijam 

Burovam tika piedāvāts īrēt piederošo pašvaldībai brīvo dzīvojamo telpu – dzīvokli 

Nr.14, Celtnieku ielā 8, Viļānos. 2011. gada 15. aprīlī no J. Burova tika saľemta 

piekrišana īrēt dzīvokli Nr.14, Celtnieku ielā 8, Viļānos. 

 

Ľemot vērā augstāk minēto, Sociālā un dzīvokļu komisija pieľēma lēmumu virzīt uz 

domi lēmumprojektu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā  – 

pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas pēc adreses Celtnieku ielā 8,dz.14,Viļānos 

izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu  ar Juriju Burovu.  
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Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 

1.punktu,   

Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Felicija Leščinska, 

Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš), 

pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. sniegt Jurijam Burovam palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt 

pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo telpu pēc adreses Celtnieku ielā 8, dz.14, 

Viļānos (istabu skaits-2, kopējā platība – 39,6 m
2
 ), ģimenes sastāvs – trīs cilvēki; 

 

2. SIA „Viļānu namsaimnieks” un SIA „Viļānu siltums” attiecīgi noslēgt īres līgumu 

un līgumu par siltumapgādi uz noteiktu laiku – vienu gadu, nosakot izpildes termiľu 

līdz 2011.gada 5. maijam, par to rakstiski paziľot Viļānu novada pašvaldībai. 

 

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

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

  

29§ 

Par dzīvesvietas deklarēšanās ziľu anulēšanu.______________________________ 

G.Arbidāns J.Vidiľš J.Šlivka A.Ornicāns A.Pudulis  

1.Izskatot Gunāra Upenieka, dzīv. Centrālā ielā 77, Viļānos, iesniegumu par 

deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu Ļubovai Tirzītei, Reinim Tirzītim, Aļonai 

Tirzītei un Jurim Tirzītim, Viļānu novada pašvaldības dome                                                                                                   

k o n s t a t ē:                                                     

 

Gunārs Upenieks lūdz anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu viľa nekustamajā 

īpašumā Centrālā ielā 77, Viļānos Ļubovai Tirzītei, Reinim Tirzītim, Aļonai Tirzītei 

un Jurim Tirzītim sakarā ar to, ka viľi pēc minētas adreses no 2006.gada nedzīvo. 

 

Ļ.Tirzīte, R.Tirzītis, A.Tirzīte un J.Tirzītis ir deklarēti Centrālā ielā 77, Viļāni no 

1999.gada. 

 

Saskaľā ar Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļas sniegto informāciju Gunārs Upenieks ir 

nekustamā īpašuma Centrālā iela 77, Viļāni īpašnieks ( 2006.gada 12. janvāra 

pirkuma līgums Nr.8). 

Ļubova Tirzīte, Reinis Tirzītis, Aļona Tirzīte un Juris Tirzītis uz aicinājumu ierasties 

Viļānu novada pašvaldības domē, lai sniegtu ziľas par savu dzīvesvietu, kā arī 

iesniegt dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, nav 

iesnieguši vēstules atgrieztas ar norādi „adresāts pēc noradītās adreses nedzīvo”) līdz 

ar to nav apstiprinājuši tiesisko pamatu savas dzīvesvietas deklarēšanai pēc adreses 

Centrālā iela 77, Viļāni, Viļānu nov. 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pants pirmā daļa 2. punkts nosaka, ka ziľas par 

deklarēto dzīvesvietu anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā.                                                                           

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu 2. punktu,  

Administratīvā procesa likuma 67. pantu,  

Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs,Irina 

Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija Leščinska,  Jekaterina Ivanova,Juris 
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Tučs, Alla Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 1(Jevdokija Šlivka ),atturas- 2(Inta 

Brence, Artūrs Ornicāns), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Ļubovai Tirzītei,  Reinim Tirzītim,  Aļonai Tirzītei,  Jurim Tirzītim,   anulēt 

ziľas par deklarēto dzīvesvietu  Centrālā iela 77, Viļāni, Viļānu nov.                                                                               

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

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

 

30§ 

 

Par projekta līdzfinansējumu Viļānu vidusskolai jauniešu vasaras nometnei  

„Viļānu novads jauniešu acīm”.__________________________________________ 
J.Ivanova A.Pudulis  

Sakarā ar projektu, kura mērķis ir veicināt izpratni par aktīvas dzīves pozīcijas, 

radošuma, atbildības un patriotisma nozīmīgumu Viļānu novada jauniešiem, veidojot 

videofilmu par Viļānu novadu, 

Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

Šlivka, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Felicija Leščinska, 

Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Tučs, Alla Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš), 

pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Iedalīt naudas līdzekļus kā līdzfinansējumu Ls 150,- (viens simts piecdesmit lati) - 

trīs skolēnu ekskursijas un Ls 130,- (viens simts trīsdesmit lati)- brauciens uz Latgales 

reģionālo televīziju un atpūtas bāzi Ezerkrasti.  

2.Atļaut izmantot Viļānu vidusskolas ēdnīcu 12.07-14.07 un 19.07.  

 

31§ 

Informācija.__________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2011. gada 19.maijā plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2011.gada 12.maijā plkst 15.00. 

Sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2011.gada 11.maijā 

plkst.15.00. 

 

Sēdi slēdza plkst.18.00 

 

Sēdi vadīja                                                                                 Arnolds Pudulis 

 

Sēdi protokolēja                                                                         Anna Strode 

 

 

Parakstīja  2011.gada 03.maijā 

 

 

 


