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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par zemes īpašuma „Eriņi”sadali. 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

3. Par zemes iznomāšanu. 

4. Par zemes statusa maiņu un iznomāšanu. 

5. Par adreses maiņu. 

6. Par dalības maksas piešķiršanu svarbumbu sacensībām.  

7. Par papildus līdzfinansējumu projektam Viļānu vidusskolai. 

8. Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību. 

9. Par finansiālo atbalstu 10.A klases skolniecei Mārītei Desainei – Viļānu  

    vidusskolas ģerboņa autorei. 

10.Par sadarbības līguma slēgšanu.     

11.Par pirmskolas izglītības iestāžu slēgšanu sakarā ar atvaļinājumu un  

      remontu. 

12.Par adreses piešķiršanu Dekšāru pagastā. 

13.Par adreses piešķiršanu Viļānu pilsētā un Viļānu pagastā. 

14.Par zemesgabala un būvju īpašuma pievienošanu nekustamajam īpašumam. 

15.Par īpašuma sadali (Dekšāres). 

16.Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu  

     atsavināšanai. 

17.Par īpašuma „Klimovi” sadales projekta izstrādi. 

18.Par nosaukuma piešķiršanu. 

19.Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu pilsētas pirmskolas izglītības iestādei. 

20.Par iedzīvotāju iesnieguma izskatīšanu. 

21.Par dāvinājuma pieņemšanu no AS „Latvenergo” – dāvanu kartes  

     trūcīgajiem un maznodrošinātajiem. 

22.Par bērnu ēdināšanas parādu segšanu. 

23.Par Monikas Zērietes iesnieguma izskatīšanu. 

24.Par saistošo noteikumu Nr.13 grozīšanu. 

25.Par dzīvojamās platības sociālajā dzīvoklī piešķiršanu. 

26.Par atteikumu piešķirt dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī. 

27.Par ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē. 

28.Par sporta kompleksa telpu sakārtošanu. 

29.Par lēmuma Nr. 3§21 no 03.02.2011. „Par aizņēmuma ņemšanu  

     ūdenssaimniecības attīstībai”precizēšanu.  

30.Par grozījumiem pamatbudžetā un specbudžetā. 



31.Par dzīvojamās platības piešķiršanu. 

32.Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 

33.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,  Inta 

Brence, Alla Stiuka,Aivars Strods, Jekaterina Ivanova,Konrāds Kalniņš, Felicija 

Leščinska. 

Nav ieradušies: 

Deputāts Juris Tučs -nezināmu iemeslu dēļ. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki- sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, 

jurists Guntars Arbidāns, izpilddirektore Inga Strūberga, nekustamā īpašuma 

speciāliste Irina Klimanova,Viļānu vidusskolas saimniecības vadītājs Andris 

Kravalis,Viļānu pirmskolas izglītības iestādes vadītāja Janīna Mičule,pirmskolas 

izglītības iestādes „Bitīte”vadītāja  Ārija Strupiša ,galvenā grāmatvede Irēna 

Stafecka,sporta organizators Raitis Broks un zemes ierīcības inženiere Berta 

Zīra. 

Pieaicinātie: SIA „Viļānu namsaimnieks”valdes loceklis Dainis Igaunis. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00 

Sēdes sākumā vārdu lūdz Viļānu novada iedzīvotājs Nikolajs Stepanovs .Viņš 

pastāsta par saviem novērojumiem un pētījumiem,kuriem nav nekādu pierādījumu un 

zinātniska pamatojuma.Otrs jautājums ir par  īpašumu ,kurš kādreiz ticis nopirkts, bet 

nav ierakstīts Zemesgrāmatā uz  N.Stepanova vārda un ir pašvaldības bilancē. 

 

Atklāti balso par darba kārtību: 

par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiņš,Alla Stiuka, 

Jekaterina Ivanova,  Ivans Popovs,Aivars Strods ,Felicija Leščinska,Jānis 

Stafeckis,Konrāds Kalniņš,Irina Šekšujeva), pret-2(Jevdokija Šlivka un Artūrs 

Ornicāns-jautājums Nr. 29”Par aizņēmuma ņemšanu ūdenssaimniecības 

attīstībai”precizēšanu- nav skatīts finanšu komitejas sēdē),atturas- nav,deputāte Inta 

Brence balsošanā nepiedalās. 

1§ 

 

Par zemes īpašuma „Eriņi”sadali.________________________________________ 

B.Zīra A.Pudulis 

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu - sakarā ar Artūra Liepiņa, personas kods 

050865-10602, dzīvo Valdeķu ielā 11 dz. 42, Rīgā 17.05.2011. iesniegumu par zemes 

īpašuma „Eriņi” ar kadastra numuru 7848 003 0073, kas 18.12.1997. reģistrēts 

Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļā, un sastāv no diviem zemes gabaliem, sadali, 

pamatojoties uz 14.09.2006. „Zemes ierīcības likuma” 2.nodaļu  un  12.04.2011. MK 



„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu” Nr.288, konstatēts, ka zemes 

īpašuma sadalei zemes ierīcības projekta izstrāde nav nepieciešama, 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva,Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Atļaut sadalīt  Artūra Liepiņa zemes īpašumu „Eriņi”, Dekšāres pag., Viļānu nov., 

divos īpašumos: 

1. Īpašums „Eriņi”, Ikaunieku ciems, Dekšāres pagasts, ietilpst zemes vienībā ar 

kadastra numuru 7848 003 0074, platība – 2.5ha, 

2. Piešķirt jaunu nosaukumu „Zvaigznītes” nekustamajam īpašumam, kas sastāv 

no atdalītās zemes vienības ar kadastra numuru 7848 003 0073, platība – 

8.3ha. 

                  Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi: 

- aizsargjoslas teritorija gar gaisvadu elektropārvades līniju. 

3. Apstiprināt zemes lietošanas mērķus:  

   -„Eriņi”,kadastra Nr. 7898 003 0074- „Zeme ,uz kuras galvenā saimnieciskā  

     darbība ir mežsaimniecība ,kods 0201”, 

- „Zvaigznītes”,kadastra Nr. 7898 003 0073-„Zeme ,uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”,kods 0101. 

4. Sadali veikt uz 04.12.1997. zemes robežu plāna pamata M 1:10000. 

 

2§ 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu._______________________________ 

B.Zīra A.Pudulis 

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu-izskatot SIA KVINTESENCE izstrādāto 

18.05.2011. Viļānu novada domei iesniegto Sokolku pag. nekustamā īpašuma 

„Tūmāni” ar kadastra numuru 7890 001 0002 sadales zemes ierīcības projektu, 

konstatēts, ka projekts izstrādāts atbilstoši Sokolku pagasta teritorijas plānojumam un 

„Zemes ierīcības likuma” 10.pantam, MK Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumu” 12. p. Nosacījumiem un saskaņā ar šo noteikumu 9.8.p.,  

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva,Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Konrāds   

        nKalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1.Apstiprināt SIA KVINTESENCE izstrādāto nekustamā īpašuma „Tūmāni”, Sokolku  

   pagasts, Viļānu novads ar kadastra numuru 7890 001 0002 sadales zemes ierīcības  

   projektu. 

2.Apstiprināt zemes lietošanas mērķi”Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  

   lauksaimniecība”, kods -0101,zemes īpašumiem „Tūmāni” un „Tūmāni 2”. 

 

3§ 

Par zemes iznomāšanu.________________________________________________ 

B.Zīra A.Pudulis 

 



1. Sakarā ar Gunas Popovas dzīvo Viļāni, Viļānu nov. 21.04.2011. 

iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Viļānu pagasta 

Ūgrinieku s.  ar kadastra apzīmējumu 7898 006 0057, konstatēts, ka tā ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme (Viļānu novada pašvaldības  19.05.2011.lēmums Nr. 8),un saskaņā ar 

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

daļu ir iznomājama un 18.3 punktu nosakāma nomas maksa. 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva,Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1.1.Noslēgt nomas līgumu ar Gunu Popovu dzīvo  Viļāni, Viļānu nov. par zemes  

      vienības Ūgrinieku s. ar kadastra apzīmējumu 7898 006 0057, platība 0.06 ha,  

      iznomāšanu uz 5 gadiem. 

1.2.Noteikt nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības gadā. 

 

2. Sakarā ar Arkādija Saknes  dzīvo  Viļāni, Viļānu nov. 13.05.2011. 

iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Viļānu pagasta 

Ūgrinieku s.  ar kadastra apzīmējumu 7898 006 0089, konstatēts, ka tā ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme (Viļānu novada pašvaldības  27.05.2011.lēmums Nr. 10),un saskaņā 

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

daļu ir iznomājama un 18.3 punktu nosakāma nomas maksa. 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

2.1.Noslēgt nomas līgumu ar Arkādiju Sakni dzīvo  Viļāni, Viļānu nov. par zemes  

      vienības Ūgrinieku s. ar kadastra apzīmējumu 7898 006 0089, platība 0.06 ha,  

      iznomāšanu uz 5 gadiem. 

2.2.Noteikt nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības gadā. 

 

3. Sakarā ar Margaritas Salenieces dzīvo  Dekšāres pag., Viļānu nov. 

17.05.2011. iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

Dekšāres pagasta Ikaunieku s.  ar kadastra apzīmējumu 7848 003 0908, konstatēts, ka 

tā ir pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada pašvaldības  08.07.2010. lēmums Nr. 

13), un saskaņā ar MK 30.10.2007. Nr. 735 „Noteikumiem par valsts vai pašvaldību 

zemes nomu” III daļu ir iznomājama un 18.3 punktu nosakāma nomas maksa. 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

3.1.Noslēgt nomas līgumu ar Margaritu Salenieci dzīvo  Dekšāres pag., Viļānu nov.  

      par zemes vienības Jaunsaimnieku s. ar kadastra apzīmējumu 7848 003 0908,  

      platība 2.8 ha, iznomāšanu uz 5 gadiem. 

3.2.Noteikt nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības gadā. 



 

          4.Pamatojoties uz Iras Brencānes dzīv.  Viļānos 2011.gada 18.maija 

iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.1.3-10/712) par zemesgabala (mazdārziņa) Lauku ielā 

10, Viļānos, kadastra apzīmējums 78170030360, 1108m
2
 platībā iznomāšanu, 

konstatēts, ka tā ir pašvaldībai piekritīgā zeme, 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

4.1.Noslēgt nomas līgumu ar Iru Brencāni, dzīv. Viļānos uz zemesgabalu Lauku ielā  

      10, Viļāni, kadastra apzīmējums 78170030360, 1108m
2
 platībā uz 5 gadiem; 

 4.2.Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 

5.Pamatojoties uz Ilzes Straujupes dzīv.  Viļānos 2011.gada 12.maija iesniegumu 

(iereģistrēts ar Nr.1.3-10/679) par zemesgabala (mazdārziņa) Latgales ielā 5D, 

Viļānos, kadastra apzīmējums 78170030418, 613m
2
 platībā iznomāšanu, konstatēts, 

ka tā ir pašvaldībai piekritīgā zeme, 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

5.1.Noslēgt nomas līgumu ar Ilzi Straujupi dzīv. Viļānos uz zemesgabalu Latgales ielā  

      5D, Viļānos, kadastra apzīmējums 78170030418, 613m
2
 platībā uz 5 gadiem; 

5.2.Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 

6.Pamatojoties uz Nikolaja Ruba dzīv. Viļānos 2011.gada 13.maija iesniegumu 

(iereģistrēts ar Nr.1.3-10/678) par zemesgabala (mazdārziņa) Pasta iela 6, Viļānos, 

kadastra apzīmējums 78170040156, daļas 330m
2
 platībā iznomāšanu, konstatēts, ka tā 

ir pašvaldībai piekritīgā zeme, 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

6.1.Noslēgt nomas līgumu ar Nikolaju Rubu dzīv.  Viļānos uz zemesgabala Pasta iela        

      6, Viļānos, kadastra apzīmējums 78170040156, daļu 330m
2
 platībā uz 5 gadiem; 

6.2.Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 

4§ 

Par zemes statusa maiņu un iznomāšanu.__________________________________ 

J.Šlivka B.Zīra A.Pudulis  

 Sakarā ar Sergeja Kuzņecova 11.05.2011. iesniegumu par to, ka viņš vēlas 

iznomāt zemi zem ēkām „Grigorija māja” Viļānu pagasta Kristceļu s., konstatēts, ka 

Sergejs Kuzņecovs ir stājies mantojumā uz vectēva Grigorija Kuzņecova ēku un 

būvju īpašumu, kas atrodas uz Valsts rezerves fonda zemes. 



 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.p.2.d., 21.p.14.a).p., „Valsts un 

pašvaldības privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma” 25. panta 4. daļu, zeme, kas nepieciešama ēku un būvju uzturēšanai ir 

iznomājama ēku īpašniekam, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5.d. 2.p. zeme ierakstāma 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, MK 01.09.2009. 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” 13.p. un saskaņā MK 30.10.2007. Nr.735 „Noteikumiem par valsts vai 

pašvaldību zemes nomu” 18.3 punktu nosakāma nomas maksa. 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1. Ieskaitīt zemes gabalu „Grigorija māja” ar kadastra apzīmējumu 7898 001 

0269 – 0.5ha, kas atrodas Viļānu pagasta Kristceļu s. Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgajās zemēs. 

2. Noslēgt nomas līgumu ar Sergeju Kuzņecovu dzīvo Viļānos, par zemes 0.5ha 

iznomāšanu Kristceļu s., Viļānu pagastā zem mantotajām ēkām. 

3. Noteikt nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības gadā. 

 

5§ 

Par adreses maiņu.____________________________________________________ 

B.Zīra A.Pudulis 

 Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu -sakarā ar Intas Kondrateņas, 

19.05.2011. iesniegumu par adreses „Porki” maiņu uz „Svetanoks” nekustamajam 

īpašumam Rampānu s., Viļānu pagastā ar kadastra numuru 7898 010 0395, konstatēts, 

ka pirkuma līgums starp „Porki” īpašnieku Staņislavu Družeku un Intu Kondrateņu 

26.04.2011. noslēgts Viļānu bāriņtiesā. 

 Saskaņā ar „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14. pantu, MK  

        03.11.2009. „Adresācijas sistēmas noteikumu” Nr. 1269 2.9.p., 29.p., 39.p.,   

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

 Anulēt adresi un nosaukumu „Porki” un apstiprināt adresi „Svetanoks”, 

Rampānu ciems, Viļānu pagasts, Viļānu novads, AK 781898, nekustamajam 

īpašumam ar kadastra numuru 7898 010 0395. 
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Par dalības maksas piešķiršanu svarbumbu sacensībām.____________________ 

I.Strūberga A.Pudulis  

 Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   



        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Piešķirt naudas līdzekļus svarbumbu celšanas kluba „Viļānu bitīte” vadītājam Aldim 

Rutkovskim, apmaksājot Viļānu novada, svarbumbu celšanas komandas „Viļānu 

bitīte” gada dalības maksu Ls 100 (viens simts latu) apmērā, par piedalīšanos Latvijas 

Svarbumbu celšanas asociācijas rīkotajos Latvijas kausa piecos posmos un Latvijas 

čempionātā.Naudas līdzekļus pārskaitīt pēc piestādītā rēķina no budžeta līdzekļiem -

sports. 

7§ 

Par papildus līdzfinansējumu projektam Viļānu vidusskolai.________________ 

I.Strūberga J.Ivanova A.Pudulis  

 Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu un izskatot Viļānu vidusskolas 

direktora vietnieces mācību darbā Nellijas Gudas un  audzināšanas darbā Ineses 

Stepānes 23.05.2011. iesniegumu, kurā lūdz papildus piešķirt līdzfinansējumu Ls 

280,- (divi simti astoņdesmit lati 00 santīmi) Viļānu vidusskolai jauniešu vasaras 

nometnei „Viļānu novads jauniešu acīm”. Sakarā ar mazāk piešķirto finansējumu, 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

      Piešķirt naudas līdzekļus Ls 280,- skolēnu ēdināšanai, pārskaitot  SIA „Laumiņa 

1”pēc piestādītā rēķina no budžeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra. 

 

8§ 

Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību.____________ 

A.Pudulis 

 Atsaucoties uz Latvijas Pašvaldību savienības 22. kongresa rezolūciju „Par 

attīstības vadības principa maiņu”, izvērtējot situāciju, pie kuras novedusi līdzšinējā 

valsts politika nacionālo un ES projektu realizēšanā un atzīstot, ka attīstības vadība 

tikai pēc nozaru principa noved pie līdzekļu izšķērdēšanas un neveicina pašvaldību 

attīstības programmās noteikto prioritāšu īstenošanu 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1. Atbalstīt LPS 22. kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principu maiņu”. 

2. Aicināt Saeimu un Ministru kabinetu nekavējoši īstenot šo rezolūciju 2014.-

2020. gadu ES budžeta ietvaros. 

9§ 

 

Par finansiālo atbalstu 10.A klases skolniecei Mārītei Desainei – Viļānu 

vidusskolas ģerboņa autorei.___________________________________________ 
J.Ivanova A.Pudulis 



 2010./2011. m.g. II pusgadā skolā tika izsludināts konkurss par skolas ģerboņa 

– emblēmas izveidi. Tika iesniegti vairāk kā 50 autoru darbi. Par labāko tika atzīts un 

apstiprināts 10.A klases skolnieces Mārītes Desaines darbs. 

 Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu , jo novada karoga izveides balva ir 

Ls 50,- finansiāli atbalstīt konkursa laureāti, 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Viļānu vidusskolas skolniecei ,konkursa uzvārētājai –skolas ģērboņa emblēmas 

izveide- Mārītei Desainei piešķirt Ls 50,-(piecdesmit lati )  no budžeta līdzekļiem, 

pārējā kultūra. 

 

10§ 

Par sadarbības līguma slēgšanu.________________________________________ 

A.Pudulis 

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Turpināt sadarbību  ar rekrutēšanas un jaunsardzes centru  noslēdzot  sadarbības 

līgumu. 

11§ 

 

Par pirmskolas izglītības iestāžu slēgšanu sakarā ar atvaļinājumu un remontu.__ 

Ā.Strupiša J.Mičule J.Šlivka A.Stiuka J.Vidiņš A.Pudulis 

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu un uzklausot pirmskolas izglītības iestāžu 

vadītājas Ā.Strupišu un J.Mičuli, 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Sakarā ar pedagogu un pirmskolas izglītības iestādes tehnisko darbinieku 

atvaļinājumiem , kā arī telpu remontu slēgt pirmskolas izglītības iestādes- Viļānu 

pilsētas un Viļānu pagasta Radopoles ciema „Bitīte” no 2011.gada 1.jūlija līdz 

2011.gada 31.jūlijam.  

12§ 

Par adreses piešķiršanu Dekšāru pagastā.________________________________ 
I.Klimonova A.Pudulis  

 Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu- atbilstoši MK 03.11.2009. noteikumiem 

Nr.1269 Adresācijas sistēmas noteikumi”, Viļānu novadā Dekšāru pagastā  ir vairāki 

objekti, kuriem ir piešķiramas adreses 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         



        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Piešķirt adreses sekojošiem nekustamajiem īpašumiem:  
 

1.Nākotnes iela 6 , zemes  kadastra Nr. 78480060437 ,Dekšāres  

   ciems ,Dekšāres pagasts,Viļānu  novads. 

2.”Ainavas”,zemes kadastra Nr. 78480060010,  Trūpeņu ciems,Dekšāres pagasts,  

    Viļānu novads.  

3.”Aizkārkli”,zemes kadastra Nr. 78480050106,Jaunsaimnieku ciems,Dekšāres  

    pagasts ,Viļānu novads.   

4.”Aizupieši”,zemes kadastra Nr. 78480030241, Armuškas ciems,Dekšāres  

    pagasts,Viļānu novads.       

5.”Miera iela 10”,zemes kadastra Nr. 78480060286 Dekšāres ciems, Dekšāres  

    pagasts,Viļānu novads.   

6.”Aļņi-1”,zemes kadastra Nr. 78480030513,Alņu ciems,Dekšāres pagasts ,Viļānu  

    novads. 

7.”Aļņi-2”,zemes kadastra Nr. 78480030521,Alņu ciems,Dekšāres pagasts ,Viļānu  

    novads. 

8.”Aļņi-4”,zemes kadastra Nr. 78480030522,Alņu ciems,Dekšāres pagasts,Viļānu  

    novads. 

9.”Aļņi-5”, zemes kadastra Nr. 78480030701,Alņu ciems,Dekšāres pagasts,Viļānu  

    novads. 

10.”Amatnieki”,zemes kadastra Nr. 78480050038,Brangovas ciems,Dekšāres  

     pagasts,Viļānu novads.   

11.”Anči”,zemes kadastra Nr. 78480060090 ,Dekšāres ciems,Dekšāres pagasts,  

      Viļānu novads.   

12.”Andras”,zemes kadastra Nr. 78480050134,Bokonu ciems,Dekšāres  

      pagasts,Viļānu novads.   

13”Anniņas”,zemes kadastra Nr. 78480060114,Obelišku ciems,Dekšāres  

      pagasts,Viļānu novads.    

14.”Apeiņi”,zemes kadasra Nr. 78480070143,Puduļu ciems,Dekšāres pagasts,Viļānu  

      novads. 

15.”Apsītes”,zemes kadastra Nr. 78480050039,Dekšāres ciems, Dekšāres

 pagasts,Viļānu novads.   

16.”Auzāji”,zemes kadastra Nr. 78480010112,Čeveru ciems ,Dekšāres pagasts,Viļānu  

       novads.   

17.”Ābelītes”,zemes kadastra Nr. 78480060052,Armuškas ciems ,  Dekšāres  

       pagasts,Viļānu novads. 

18.”Ārītes”,zemes kadastra Nr. 78480060002,Dekšāres ciems, Dekšāres  

       pagasts,Viļānu novads.  

19.”Bebrīši”,zemes kadastra Nr. 78480060344,Dekšāres ciems, Dekšāres

 pagasts,Viļānu novads.   

20.”Bērzi”,zemes kadastra Nr. 78480050211,Madžuļu ciems,Dekšāres pagasts,Viļānu  

       novads.   

21.”Bērzu aleja”,zemes kadastra Nr. 78480070071 ,Mālnieku ciems, Dekšāres  

       pagasts,Viļānu novads.     

22.”Bērzuvārti”,zemes kadastra Nr. 78480050069,Dekšāres ciems, Dekšāres  



       pagasts,Viļānu novads.   

23.”Miera iela 4”,zemes kadastra Nr. 78480040010  ,Dekšāres ciems, Dekšāres  

       pagasts, Viļānu novads.    

24.”Kalnāres”,zemes kadastra Nr. 78480040028,Bokānu ciems,Dekšāres  

       pagasts,Viļānu novads.  

25.”Bokānu ozoli”,zemes kadastra Nr. 78480040007,Bokānu ciems,Dekšāres  

       pagasts,Viļānu novads.  

26.”Brenči”,zemes kadastra Nr. 78480060277 ,Dekšāres ciems, Dekšāres  

       pagasts,Viļānu novads.  

27. Latgales 1 ,zemes kadastra Nr. 78480060267 ,Dekšāres ciems,  Dekšāres  

       pagasts,Viļānu novads.   

28.”Brieži”,zemes kadastra Nr. 78480060299 ,Dekšāres ciems, Dekšāres  

       pagasts,Viļānu novads .  

29.”Vīksnas 2”,zemes kadastra Nr. 78480010042 ,Cakulu ciems,Dekšāres  

       pagasts,Viļānu novads. 

 

13§ 

Par adreses piešķiršanu Viļānu pilsētā un Viļānu pagastā.___________________ 

I.Klimanova A.Pudulis  

Pamatojoties uz VZD Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 12.maija vēstuli Nr.2-

04.1-L/351 un atbilstoši MK 03.11.2009. „Adresācijas sistēmas noteikumu” Nr.1269 

2.11.punktam, Viļānu novadā ir vairāki objekti – telpu grupas, kurām ir piešķiramas 

adreses, 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Piešķirt adreses sekojošām telpu grupām. 

 

N.p.k. Būves kadastra 

apzīmējums 

Ēkas adrese Telpu grupas 

kadastra apzīmējums 

Telpu grupas adrese 

1.  78170030226001 Dārzu iela 10, 

Viļāni, Viļānu 

nov., LV – 4650 

78170030226001001 Dārzu iela 10 – 1, 

Viļāni, Viļānu nov., 

LV – 4650 

2.  78170030226001 Dārzu iela 10, 

Viļāni, Viļānu 

nov., LV – 4650 

78170030226001002 Dārzu iela 10 – 2, 

Viļāni, Viļānu nov., 

LV – 4650 

3.  78170030225001 Dārzu iela 9, 

Viļāni, Viļānu 

nov., LV – 4650 

78170030225001002 Dārzu iela 9 – 2, 

Viļāni, Viļānu nov., 

LV – 4650 

4.  78170030225001 Dārzu iela 9, 

Viļāni, Viļānu 

nov., LV – 4650 

78170030225001001 Dārzu iela 9 – 1, 

Viļāni, Viļānu nov., 

LV – 4650 

5.  78170020430001 Jersikas iela 8, 

Viļāni, Viļānu 

nov., LV – 4650 

78170020430001002 Jersikas iela 8 – 2, 

Viļāni, Viļānu nov., 

LV – 4650 

6.  78170020430001 Jersikas iela 8, 

Viļāni, Viļānu 

78170020430001001 Jersikas iela 8 – 1, 

Viļāni, Viļānu nov., 



nov., LV – 4650 LV – 4650 

7.  78170010302001 Rīgas iela 19, 

Viļāni, Viļānu 

nov., LV – 4650 

78170010302001001 Rīgas iela 19 - 1, 

Viļāni, Viļānu nov., 

LV - 4650 

8.  78170010302001 Rīgas iela 19, 

Viļāni, Viļānu 

nov., LV – 4650 

78170010302001002 Rīgas iela 19 - 2, 

Viļāni, Viļānu nov., 

LV - 4650 

9.  78170020103001 Rīgas iela 46, 

Viļāni, Viļānu 

nov., LV – 4650 

78170020103001001 Rīgas iela 46 – 1, 

Viļāni, Viļānu nov., 

LV - 4650 

10.  78170020103001 Rīgas iela 46, 

Viļāni, Viļānu 

nov., LV – 4650 

78170020103001002 Rīgas iela 46 – 2, 

Viļāni, Viļānu nov., 

LV - 4650 

11.  78170030242001 Ugunsdzēsēju iela 

4, Viļāni, Viļānu 

nov., LV – 4650 

78170030242001002 Ugunsdzēsēju iela 4 

– 2, Viļāni, Viļānu 

nov., LV – 4650 

12.  78170030242001 Ugunsdzēsēju iela 

4, Viļāni, Viļānu 

nov., LV – 4650 

78170030242001001 Ugunsdzēsēju iela 4 

– 1, Viļāni, Viļānu 

nov., LV – 4650 

 

 

 

13. 78980030408001 „2”, Ornicāni, 

Viļānu pag.,Viļānu 

nov., LV-4650 

7898 003 0408 001 

001-006 

„2”dz.1-6, Ornicāni, 

Viļānu pag., Viļānu 

nov., LV - 4650 

14. 78980030407001 „3”, Ornicāni, 

Viļānu pag.,Viļānu 

nov., LV-4650 

7898 003 0407 001 

001-006 

„3”dz.1-6, Ornicāni, 

Viļānu pag., Viļānu 

nov., LV-4650 

  15. 78980040291001 „724km”, 

Teveņāni, Viļānu 

pag., Viļānu nov., 

LV-4650 

7898 004 0291 001 

001-002 

„724.km” dz.1-2, 

Teveņāni, Viļānu 

pag., Viļānu nov., 

LV- 4650 

16. 78980030412001 „Ciematnieki”, 

Malta, Viļānu pag., 

Viļānu nov., LV-

4650 

7898 004 0291 001  

001-003 

„Ciematnieki” dz.1-

3, Malta, Viļānu 

pag., Viļānu nov., 

LV-4650 

17. 78980040163001 „Kaimiņi”, 

Jaunviļāni , Viļānu 

pag., Viļānu nov., 

LV-4650 

7898 004 0163 001  

001-002 

„Kaimiņi”,dz.1-2 

Jaunviļāni, Viļānu 

pag., Viļānu nov., 

LV-4650 

18. 78980030413001 „Kalumi”,Poči, 

Viļānu pag., 

Viļānu nov., LV-

4650 

78980030413001  

001-002 

„Kalumi”, dz.1-2, 

Poči, Viļānu pag., 

Viļānu nov., LV-

4650 

19. 78980040145001 „Lazdu mājas”, 

Tēveņāni, Viļānu 

pag., Viļānu nov., 

LV-4650 

7898 004 0145 001 

001-002 

„Lazdu mājas”, dz.1-

2, Tēveņāni, Viļānu 

pag., Viļānu nov., 

LV-4650 

20. 7898007001006 „Mežniecība”, 7898 007 0001 006 „Mežniecība”, dz.2-



Teveņāni, Viļānu 

pag., Viļānu nov., 

LV-4650 

002-004 4,Teveņāni,Viļānu 

pag., Viļānu nov., 

LV-4650 

21. 78980030469001 „Salas 3”, Malta,  

Viļānu pag., 

Viļānu nov., LV-

4650 

7898 003 0469 

001 001-002 

„Salas 3”, dz.1-2, 

Malta, Viļānu pag., 

Viļānu nov., LV-

4650 

22. 78980010267001 „Skolas māja”, 

Kristceļi, Viļānu 

pag., Viļānu nov., 

LV-4650 

7898 001 0267 

001 001--005 

„Skolas māja”, dz.1-

5,Kristceļi,Viļānu 

pag., Viļānu nov., 

LV-4650 

23. 78980040190001 „Stārķīši”, 

Jaunviļāni, Viļānu 

pag., Viļānu nov., 

LV-4650 

7898 004 190 001 

001-002 

„Stārķīši”, dz.1-2, 

Jaunviļāni, Viļānu 

pag., Viļānu nov., 

LV-4650 

24. 78980100064001 „Upmala”, Notra, 

Viļānu pag., 

Viļānu nov., LV-

4650 

7898 010 0064 

001 001-002 

„Upmala”, dz.1-2, 

Notra, Viļānu pag., 

Viļānu nov., LV-

4650 

 

 

14§ 

Par zemesgabala un būvju īpašuma pievienošanu nekustamajam īpašumam.____  

I.Klimanova A.Pudulis  

Sakarā ar to, ka zemesgabali ar kadastra apzīmējumiem 78170040124 un 

78170040105 un būve/ ēka ar kadastra apzīmējumu 78170040124001 pieder vienai 

personai – Viļānu novada pašvaldībai, 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Pievienot pie nekustamā īpašuma Raiņa iela 33, Viļāni, kadastra apzīmējums 

78170040105 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Raiņa iela 33B, Viļāni, 

78170040124 un būvi/ēku ar kadastra apzīmējumu 78170040124001 

15§ 

Par īpašuma sadali (Dekšāres)_.________________________________________ 

I.Klimanova A.Pudulis  

Sakarā ar to, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78480060432, 

78480060431, 78480060433, 78480030501, 78480030764 veido vienu īpašumu 

„Ūdeņi”, bet dabā atrodas lielā attālumā viena no otras, 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1. Atdalīt no zemes īpašuma Ūdeņi, kadastra apzīmējums 78480060432 četrus 

zemes gabalus un izveidot jaunus zemes īpašumus; 



2. Atdalāmajam zemes īpašumam ar kadastra apzīmējumu 78480060431 piešķirt 

jaunu nosaukumu „Ūdeņi 1”, noteikt zemes lietošanas mērķi – 1201 - Ar 

maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, 

naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto 

būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve; 

3. Atdalāmajam zemes īpašumam ar kadastra apzīmējumu 78480060433 piešķirt 

jaunu nosaukumu „Ūdeņi 2”, noteikt zemes lietošanas mērķi – 1201 - Ar 

maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, 

naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto 

būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve; 

4. Atdalāmajam zemes īpašumam ar kadastra apzīmējumu 78480030501 piešķirt 

jaunu nosaukumu „Ūdeņi 3”, noteikt zemes lietošanas mērķi – 1201 - Ar 

maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, 

naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto 

būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve; 

5. Atdalāmajam zemes īpašumam ar kadastra apzīmējumu 78480030764 piešķirt 

jaunu nosaukumu „Ūdeņi 4”, noteikt zemes lietošanas mērķi – 1201 - Ar 

maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, 

naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto 

būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve. 

 

16§ 

Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai._________________________________________________________ 
I.Klimanova A.Pudulis  

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu -pamatojoties uz Edgara Medņa,  Viļānos 

2011.gada 24.maija iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.1.3-10/752) ar dzīvokļa Nr.3, 

Mehanizatoru ielā 5, Viļānos atsavināšanas ierosinājumu,       

 

Viļānu novada dome konstatēja: 

1. E.Mednis, saskaņā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas 

atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas piekto punktu ir persona, kura var 

ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu; 

2. E.Mednis, saskaņā ar 2006.gada 30.maija MK noteikumiem Nr.425 „Kārtība, 

kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta” 4.
1
pantu, ierosinājumam ir 

pievienojis klāt visus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamus dokumentus; 

3. Dzīvokļa īpašums Nr.3 Mehanizatoru iela 5, Viļānos nav nepieciešams Viļānu 

novada pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.3 Mehanizatoru ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā 

uz Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot dzīvokli Nr.3 Mehanizatoru ielā 5, Viļānos atsavināšanai, pārdodot to 

par brīvu cenu. 



Pilnvarot Edgaru Medni,veikt darbus, kas nepieciešami dzīvokļa īpašuma Nr.3 

Mehanizatoru iela 5, Viļānos uz pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem. 

 

17§ 

 

Par īpašuma „Klimovi” sadales projekta izstrādi.___________________________ 

G.Arbidāns J.Šlivka B.Zīra A.Pudulis 

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu -pamatojoties uz AS „Lopkopības 

izmēģinājumu stacijas Latgale”, reģ.Nr.40003020723 2011.gada 27.maija iesniegumu 

(iereģistrēts ar Nr.1.3-10/766) par zemes īpašuma „Klimovi” sadali divos īpašumos, 

atbilstoši Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.d., likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta 13.p., pamatojoties uz 14.09.2006. „Zemes ierīcības likuma” 2.nodaļu un 

12.04.2011. MK „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu” Nr.288 9.2.punktu 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Klimovi”, 

kadastra apzīmējums 78980060170, Viļānu pagastā sadalei divos īpašumos: 

 

1. Īpašums „Klimovi”, kadastra numurs 7898 006 0170,uz kura atrodas 

dzīvojamā māja un saimniecības ēkas ,platība -1.0 ha , 

2. Atdalāmais zemes īpašums ar jaunu kadastra numuru un nosaukumu „Klimovi 

1” sastāvēs no 2 zemes vienībām : 

-ar kadastra numuru 7898 006 0171,platība 1.5 ha , 

-jaunu kadastra numuru, platība 13.3 ha. 

3. Apstiprināt zemes lietošanas mērķi: 

- īpašumam „Klimovi” ,kadastra numurs 7898 006 0170, individuālo dzīvojamo 

māju apbūve,kods 0601”, 

- „Klimovi 1”- „Zeme ,uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, kods 0101”, 

      4.Sadali veikt uz zemes īpašuma „Klimovi” 12.12.2007. izgatavotā zemes robežu  

         plāna pamata M 1:10000; 

      5.Zemes ierīcības projektā jāievēro noteiktie apgrūtinājumi; 

6.Zemes ierīcības projektu saskaņot ar Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāju. 

 

18§ 

Par nosaukuma piešķiršanu.____________________________________________ 

B.Zīra A.Pudulis  

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu -pamatojoties uz Pētera Reinika  2011.gada 

27.maija iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.1.3-10/767) ar lūgumu piešķirt nosaukumus 

zemesgabaliem un pamatojoties uz 2002.gada 30.augusta MK noteikumiem Nr.384 

„Adresācijas noteikumi” 12.punktu 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 



 

1. zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 78900050295 piešķirt nosaukumu 

„Akmentiņi 3”; 

2. zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 78900050012 piešķirt nosaukumu 

„Akmentiņi 4”. 

 

19§ 

 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu pilsētas pirmskolas izglītības iestādei.__ 

A.Pudulis 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1.Piešķirt naudas līdzekļus Viļānu pilsētas pirmskolas izglītības iestādei līdz Ls  

   3650,-(trīs tūkstoši seši simti piecdesmit lati )  grupu telpu remontam no iestādes  

   budžeta līdzekļiem . 

 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

2.Piešķirt naudas līdzekļus Viļānu Mūzikas un mākslas skolai līdz Ls 3620,-(trīs     

   tūkstoši seši simti divdesmit lati) zāles  apgaismošanas materiālu iegādei no iestādes   

   budžeta līdzekļiem . 

20§ 

Par iedzīvotāju iesnieguma izskatīšanu.___________________________________ 

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

Tā kā iedzīvotājiem līgumi noslēgti tieši par atkritumu izvešanu ar firmu,tad 

pašvaldība nevar iejaukties līguma pārtraukšanas vai turpināšanas gaitā. 

Deputāte J.Šlivka iesaka apsekot visus privātmāju īpašniekus un uzņēmumus un 

pārbaudīt, vai visiem ir noslēgti līgumi . Deputāts V.Arbidāns informē, ka ir aizsūtīts  

pieprasījums  uz  atkritumu izvešanas firmu ,kura sniegs informāciju cik ir noslēgti 

līgumi un kāds ir parāds.Deputāte J.Ivanova uzdod jautājumu ,vai lielākajam 

uzņēmumam A/S”Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale”ir noslēgts līgums par 

atkritumu izvešanu-atbilde bija, ka jā. 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1.Veikt apsekošanu par līgumu noslēgšanu pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem  

   Nr. 22 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Viļānu novadā”. 

2.Sagatavot dokumentus iepirkuma veikšanai –atkritumu izvešana Viļānu novada  

   pašvaldībā. 



 

21§ 

Par dāvinājuma pieņemšanu no AS „Latvenergo” – dāvanu kartes trūcīgajiem 

un maznodrošinātajiem.________________________________________________ 
D.Strupiša A.Pudulis  

 Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu-  

sakarā ar Latvijas Pašvaldību savienības vēstuli 03.05.2011. Nr.0520111081/A2012, 

kurā tiek pašvaldībai piedāvāts kā ziedojumu pieņemt dāvinājumu „Elektrības 

norēķinu karte 500kWh” no AS „Latvenergo”, 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Pieņemt papildus  A/S „Latvenergo” dāvinājumu, slēdzot līgumu ar biedrību „Latvijas 

Pašvaldību savienību” par karšu saņemšanu. 

 

22§ 

Par bērnu ēdināšanas parādu segšanu.__________________________________ 

J.Šlivka J.Vidiņš Ā.Strupiša D.Strupiša A.Pudulis 

 Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu-  

izskatot Viļānu novada pirmskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītājas Ā.Strupišas 

iesniegumu par ēdināšanas parādu segšanu obligātās 5gadīgo un 6gadīgo bērnu 

izglītības programmas apguves izglītojamajiem, izraisās debates :sociālā dienesta 

vadītāja iesaka pirms iesniegt  iesniegumu domes sēdē, sadarboties ar sociālo 

dienestu, lai noskaidrotu apstākļus ,kāpēc vecāki nav vērsušies pēc palīdzības 

sociālajā dienestā. 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Segt parādu sekojošiem pirmskolas izglītības iestādes audzēkņiem:  

1. Gorodeckis Igors, parāds 15,32 Ls par 2010. gadu 

2. Solovjovs Niķita, parāds 61,99 Ls par 2011. gadu.  

3. Kudļa Vitālijs, parāds 41,46 Ls par 2011. gadu.  

 

 

23§ 

Par Monikas Zērietes iesnieguma izskatīšanu._____________________________ 

J.Šlivka D.Strupiša A.Pudulis 

 Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu-  

sakarā ar to, ka 13.05.2011. saņemts Monikas Zērietes iesniegums, kuram pievienota 

kvīts par izdevumiem brāļa Jura Seikstuļa bērēm 150,00 Ls apmērā, Viļānu novada 

pašvaldības dome izskatīja ar lietu saistītos materiālus un konstatēja: ar 2011. gada 

15. aprīļa Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.13-2/788 M. 

Zēriete, p.k. 040348-10609, dzīvojoša „Bērziņos”, Brivcu c., Viļānu novads, ir 

saņēmusi pabalstu brāļa bērēm 50,00 Ls apmērā, bet iesniegumam pievienotajā bēru 



izdevumu kvītī Nr. 15051 izlietotā summa ir 150,00 Ls. Ņemot vērā uzrādīto rēķinu 

par bēru izdevumiem un jau saņemto pabalstu, saskaņā ar Viļānu novada domes 2009. 

gada 5. augusta apstiprinātajiem saistošiem noteikumiem Nr.12 „Sociālās palīdzības 

pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” 14., 15., 16. punktiem, tiek 

nolemts: 

        Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,  Jekaterina   

        Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva,  

        Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds Kalniņš),  pret- nav,atturas- 3(Jevdokija     

        Šlivka,Inta Brence, Artūrs Ornicāns- pārņēma tās ģimenes īpašumus ), 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

 Grozīt Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta 2011. gada 15. aprīļa 

lēmumu Nr. 1.13-2/788, piešķirot Monikai Zērietei dzīvojošai „Bērziņos”, 

Brivcu ciems, Viļānu novads, papildus pabalstu 100,00 Ls apmērā, lai segtu 

uzrādītos izdevumus par Jura Seikstuļa bērēm. 

 

24§ 

Par saistošo noteikumu Nr.13 grozīšanu.__________________________________ 

D.Strupiša A.Pudulis 

 Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu-  pēc 

sociāla dienesta vadītājas D.Strupišas ieteikuma, 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Grozīt un papildināt saistošos noteikumus Nr.13 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi 

dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu”. 

 

Pielikumā : saistošie noteikumi Nr.13 uz 3 lapām. 

 

25§ 

Par dzīvojamās platības sociālajā dzīvoklī piešķiršanu.______________________ 

D.Strupiša A.Pudulis  

 Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu-  

izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.13-2/1069 un uzklausot tā vadītāju par to, ka 

Ksenijai Jeršovai ir 89 gadi, dzīvo viena, ir fiziskas pārvietošanās grūtības un ir 

izteikusi vēlēšanos sociālajai aprūpei, 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

 reģistrēt Kseniju Jeršovu pretendentu rindā uz dzīvojamo platību sociālajā 

dzīvoklī. 

26§ 

 

Par atteikumu piešķirt dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī.__________________ 



D.Strupiša A.Pudulis  

 Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu-  

izskatot Konstantīna Rogačova 09.05.2011. iesniegumu ar lūgumu piešķirt istabu 

sociālajā dzīvoklī un uzklausot sociālās dienesta vadītāju D.Strupišu par to, ka K. 

Rogačovs nekur nav deklarēts (dzīves vieta anulēta 08.03.2010.). K. Rogačovs ir 

bezdarbnieks, ir dēls, kurš ar māti dzīvo Viļānos sociālajā dzīvoklī, bet novada 

bāriņtiesa K. Rogačovam ir pārtraukusi aprūpes tiesības uz dēlu. Dzīvojot sociālajā 

dzīvoklī vairrākārt pārkāpis sociālo dzīvokļu lietošanas un iekšējās kārtības 

noteikumus, 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

 atteikt piešķirt K. Rogačovam, kurš dzīvo Rēzeknē, Dārzu ielā 30a – 13, istabu 

sociālajā dzīvoklī, jo viņš nav pašvaldības iedzīvotājs. 

 

27§ 

Par ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.__________________________ 

D.Strupiša J.Vidiņš A.Pudulis  

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu  un izskatot 

sociālā dienesta lēmumus Nr. 1.13-20/20, 21 un 22,  

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
 

1.Pamatojoties uz konstatēto un saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma”28.panta 1.d.2.punktu : 

1.1.Ievietot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē pensionāru  

       Ivaru Ozoliņu dzīvo Mehanizatoru 15-43,Viļāni   Viļānu novadā. 

1.2.Lūgt Ērgļu novada  pašvaldību rast iespēju ievietot Ivaru Ozoliņu tās  

      pakļautībā esošajā ilgstošas sociālās aprūpes iestādē „Kastaņas”. 

1.3.Apmaksāt Ivara Ozoliņa  uzturēšanos Ērgļu  sociālās aprūpes centrā.  

 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

2.Pamatojoties uz konstatēto un saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma”28.panta 1.d.2.punktu : 

2.1.Ievietot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē invalīdu  

       Alekseju Bondarenko dzīvo Celtnieku ielā 6- 28,Viļāni  Viļānu novadā. 

2.2.Lūgt Ērgļu novada  pašvaldību rast iespēju ievietot Alekseju Bondarenko  tās  

      pakļautībā esošajā ilgstošas sociālās aprūpes iestādē „Kastaņas”. 

2.3.Apmaksāt Alekseja Bondarenko  uzturēšanos Ērgļu  sociālās aprūpes centrā . 



 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

3.Pamatojoties uz konstatēto un saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma”28.panta 1.d.2.punktu : 

3.1.Ievietot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē pensionāri  

       Darju Molčanovu dzīvo Lucānu ciems ,Viļānu  pagasts  Viļānu novadā. 

3.2.Lūgt Rēzeknes pilsētas domi rast iespēju ievietot Sociālās aprūpes pārvaldes  

      Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā Darju Molčanovu. 

3.3.Slēgt vienošanos ar radiniekiem par viņu līdzdarbību sociālās aprūpes  

       pakalpojuma sniegšanā Darjai Molčanovai. 

 

28§ 

 
Par sporta kompleksa, stadiona un Viļānu vidusskolas telpu sakārtošanu.______ 

A.Kravalis I.Brence J.Šlivka J.Vidiņš A.Ornicāns  J.Ivanova A.Strods A.Pudulis 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu un 

uzklausot deputātu viedokļus , kā arī Viļānu vidusskolas saimniecības pārzini 

A.Kravali, 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1.Līdz 2011.gada 20.jūnijam iesniegt Viļānu novada pašvaldības domē sarakstu  

   Viļānu vidusskolas  telpu remontam, kā arī pievienot iestādes vadītāja apstiprinātu  

   grafiku  ar norādi, kurā laika posmā tiks atremontētas ieplānotās telpas.  

2.Līdz 2011.gada  25.augustam veikt sporta kompleksa ģērbtuvju un tualetes telpas  

   kosmētisko remontu un sakārtošanu. 

3.Līdz 2011.gada 25.augustam veikt Viļānu vidusskolas stadiona sakārtošanu un  

   sagatavošanu mācību procesa nodrošināšanai. 

 

29§ 

Par lēmuma Nr. 3§21 no 03.02.2011. „Par aizņēmuma ņemšanu      

ūdenssaimniecības attīstībai” precizēšanu._________________________________  
J.Šlivka J.Ivanova J.Vidiņš D.Igaunis A.Pudulis  

Uzklausot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes locekļa D.Igauņa sniegto informāciju 

un iepazīstoties ar SIA „Eirokonsultantu nams”projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 

Viļānu pašvaldībā ,3.kārta” finanšu analīzi, 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 



Sakarā ar SIA „Eirokonsultantu nams” projekta finanšu aktualizāciju grozīt lēmumu 

Nr. 3§21 no 03.02.2011. un izteikt sekojošā redakcijā: 

„1.Apstiprināt SIA „Eirokonsultantu nams”sagatavoto projekta „Ūdenssaimniecības  

   attīstība Viļānu pašvaldībā,3.kārta”finanšu aktualizāciju.(1.pielikums); 

2.Projekta attiecināmo izmaksu segšanai nodrošināt Viļānu novada domes  

   ieguldījumu 235 125,84 LVL(divi simti trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts  

   divdesmit  pieci lati 84 santīmi) ieguldot tos SIA „Viļānu  

namsaimnieks”pamatkapitālā; 

3.Nodrošināt Viļānu novada domes ieguldījumu projekta neattiecināmo izmaksu  

   segšanai 176 431,78 LVL(viens simts septiņdesmit seši tūkstoši četri simti  

   trīsdesmit viens lats 78 santīmi)  apjomā ieguldot tos SIA „Viļānu  

   namsaimnieks”pamatkapitālā apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai. 

4.Pašvaldības finansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

5.Uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks”realizēt finanšu modelī izstrādāto sabiedriskā  

   pakalpojuma tarifa  plānu un debitoru parādu atgūšanas plānu. 

6.Pilnas debitoru parādu neatgūšanas gadījumā garantēt projekta dzīvotspējas  

   nodrošināšanai iztrūkstošo finanšu apjomu no Viļānu novada domes budžeta  

   līdzekļiem.” 

7.Noslēgt vienošanos starp Viļānu novada pašvaldību un SIA „Viļānu namsaimnieks”  

   par  realizētā projekta Nr. 3.DP/5.1.1.0/08IPIA/VIDM/011 „Par aizņēmuma  

   ņemšanu ūdenssaimniecības  attīstībai”atgūstamo PVN 176431,78 LVL apmērā  

   atgriešanu Viļānu novada  pašvaldībai,kas tiks izlietots ņemtā aizņēmuma atmaksai.  

 

30§ 

 

Par grozījumiem pamatbudžetā un specbudžetā.__________________________ 

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

Grozījumi sagatavoti uz struktūrvienība vadītāju iesniegumiem. 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Apstiprināt grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 1”Par Viļānu novada pašvaldības 

pamatbudžeta un specbudžeta kopsavilkumu 2011.gadam”. 

 

Grozījumi pielikumā uz 7 lapām. 

   

31§ 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu._____________________________________ 

A.Stiuka A.Pudulis  

Izskatot Aleksandra Bistrova, dzīv. Brīvības iela 11,dz.7, Viļānos iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā 

pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

Aleksandrs Bistrovs lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – apmainīt 

īrēto pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – dzīvokli Nr.7, Brīvības ielā 11, Viļānos 



pret citu  īrējamu dzīvojamo telpu, jo pašreizējā dzīvesvietā ģimenei, kur ir trīs 

cilvēki, dzīvojamā platība ir par mazu.    

Saskaņā ar 2011.gada 24. februāra Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.4 

18§, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 

1. daļas 5. punktu Aleksandram Bistrovam pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas 

vietas pirmām kārtām tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – atļauts 

īrēt pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo telpu Brīvības ielā 11,dz.7, Viļānos ( viena 

istaba, kopējā platība – 20,02 m
2
).    

2011. gada 28. februārī A. Bistrovs ar SIA „Viļānu namsaimnieks” ir noslēdzis 

dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.56a pēc adreses Brīvības iela 11-7,Viļāni.   

 

Izskatot A. Bistrova iesniegumu, tika konstatēts, ka Viļānu novada pašvaldības domes 

rīcībā ir informācija par to, ka 2011.gada 10.maijā Aleksandrs Bistrovs stājās laulībā. 

Sieva Anastasija Bistrova, dzim. 1994.g., un viņa meita Tatjana Skubilina, dzim. 

2010. gada 19. augustā, ir deklarēti un dzīvo „Aulejas”, Gurilišķi, Sakstagala pag., 

Rēzeknes nov.    

                                                                                        

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

Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu Aleksandrs Bistrovs ir iesniedzis 

motivētu iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.  

 

Ņemot vērā augstāk minēto, Sociālā un dzīvokļu komisija pieņēma lēmumu virzīt uz 

domi lēmumprojektu par A. Bistrova reģistrēšanu Viļānu novada pašvaldības 

palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās platības apmaiņā  pret citu īrējamu dzīvojamo 

telpu.  

 

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

daļas 4.punktu, 24.pantu,  

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

reģistrēt Aleksandru Bistrovu Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās 

dzīvojamās platības apmaiņa pret citu īrējamu dzīvojamo telpu. 

 

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

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

 

               

2.Izskatot Daces Lavrinovičas, dzīv. Cakuli, Dekšāres pag., Viļānu nov., iesniegumu 

par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

D. Lavrinoviča lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – atļaut īrēt 

pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo telpu, jo savas atsevišķas dzīvojamās platības 

nav.                                            



Dace Lavrinoviča ir deklarēta un dzīvo Cakulos, Dekšāres pag. Esošajā  dzīvojamā 

mājā ir deklarēti un dzīvo vēl trīs cilvēki : māte Ingrīda, māsa Baiba, dzim. 1992.g., 

un brālis Andris, dzim.1998.g. Dzīvojamā māja sastāv no vienas istabas un virtuves, 

kopējā platība ir 29 m
2
, dzīvojamā platība -16 m

2
 ( 17.02.2011. Dekšāres pagasta 

pārvaldes sociālā darbinieka M. Vičas apsekošanas akts ). 

26.05.2011. Dacei Lavrinovičai piedzima dēls Edgars.  

D. Lavrinovičas ģimenei ir noteikts trūcīgās ģimenes statuss ( 21.09.2010. izziņa 

Nr.120). 

Saskaņā ar 17.03.2011. Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu, Nr.5, 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. pantu un 7. 

panta 1.punktu, Viļānu novada pašvaldības 2009.gaada 5.augusta saistošiem 

noteikumiem Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, ievērojot personas 

(ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, Dace Lavrinoviča tika atzīta par tiesīgu 

saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības reģistrā 

dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā.                                                                                              

 

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

pašvaldība var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.  

 

Saskaņā ar augstāk minētā likuma 18. panta 1.daļu 18.05.2011.Dacei Lavrinovičai 

tika piedāvāts īrēt pašvaldības piederošo brīvo dzīvojamo telpu – Aļņi-7, dz.1, 

Dekšāres pag., Viļānu nov. 02.06.2011. no D. Lavrinovičas tika saņemta piekrišana 

īrēt dzīvokli  Aļņi-7, dz.1,Dekšāres pag. 

 

Ņemot vērā augstāk minēto, Sociālā un dzīvokļu komisija pieņēma lēmumu virzīt uz 

domi lēmumprojektu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – 

pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas pēc adreses Aļņi-7, dz.1, Dekšāres pag. 

izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu ar D.Lavrinoviču.  

 

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

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

Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu,   

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

2.1. sniegt Dacei Lavrinovičai palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā - izīrēt 

pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo telpu pēc adreses Aļņi-7, dz.1, Dekšāres pag., 

(istabu skaits-2, kopējā platība – 64, 00 m
2
), ģimenes sastāvs – 2 cilvēki; 

 

2.2. Ar SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēgt īres līgumu uz noteiktu laiku – viens 

gads, nosakot izpildes termiņu līdz 2011.gada 20.jūnijam, par to rakstiski paziņot 

Viļānu novada pašvaldībai. 

 

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

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

 



3.Izskatot Aleksandra Burova, dzīvesvieta deklarēta Rīgas ielā 39-1,Viļānos, 

iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās 

dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, Viļānu novada 

pašvaldības dome 

konstatē: 

 

Aleksandrs Burovs lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – apmainīt 

īrēto pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – dzīvokli Nr.1, Rīgas ielā 39, Viļānos 

pret citu īrējamu dzīvojamo telpu. Minētajā dzīvoklī faktiski nedzīvo veselības 

stāvokļa dēļ, jo istabā nav elektrības, tā bija atslēgta iepriekšējam īrniekam, dzīvoklis 

ir ar malkas apkuri, nav ūdensvada. A. Burovs ir otrās grupas invalīds. 

 

A. Burovs īrē pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu - vienu istabu, dzīvojamā platība 

16 m
2
, trīsistabu dzīvoklī Nr.1, Rīgas ielā 39,Viļānos ( 2000. gada 7.augusta 

dzīvojamās telpas īres līgums Nr331-a), A. Burovs ir deklarējis dzīvesvietu Rīgas ielā 

39-1, Viļānos no 2000.gada 7.augusta. Dzīvojamā māja Rīgas ielā 39 ir ar malkas 

apkuri, ūdensvada un kanalizācijas nav, bet pagalmā ir brīvkrāns, dzīvokļos- sausas 

tualetes. 

A.Burovs ir otrās grupas invalīds ( 2010.gada 30.martā Rēzeknes starprajonu VDEĀK 

izziņa Nr.145551). 

 

Izskatot A. Burova iesniegumu Sociālā un dzīvokļu komisija, pieprasīja SIA „Viļānu 

namsaimnieks” veikt A. Burova, apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā Rīgas ielā 39, 

dz.1, Viļānos,  norādot vai A. Burova īrētais dzīvoklis ir dzīvošanai derīgs, vai tur ir 

apgaismojums, apkure, vai dzīvoklis ir piemērots cilvēka ilglaicīgam patvērumam un 

sadzīves priekšmetu izvietošanai, vai tas atbilst attiecīgajam būvniecības un higiēnas 

prasībām saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.
1
 panta 5.daļu ( 2011.gada 

11.vēstule Nr. 1.3-6/466). 

 

2011.gada 23.maijā saņemtajā SIA „Viļānu namsaimnieks” apsekošanas aktā 

norādīts, ka sakarā ar to, ka dzīvoklis Nr.1, Rīgas ielā 39, Viļānos ir koplietošanas 

dzīvoklis un A. Burovs minētajā dzīvoklī faktiski nedzīvo un ārdurvju atslēgu ir 

nozaudējis, iekļūt dzīvoklī nav iespējams. Ņemot vērā, ka minētajā dzīvoklī ir 

deklarēti arī Andrejs Šimfs un Anastasija Šimfa un dzīvoklī atrodas viņam piederošās 

mantas, neuzskata par iespējamu uzlauzt dzīvokļa Nr.1, Rīgas ielā 39, Viļānos durvis 

bez īrnieku piekrišanas. 

  

Pamatojoties uz augstāk minēto, A. Burova iesnieguma izskatīšanas rezultātā netika 

konstatēts, ka A. Burovam ir objektīva nepieciešamība uz pašvaldības palīdzību īrētās 

dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu. 

 

Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus 

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

cits viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieņemšanu. 

 

Šis administratīvais akts tiek pieņemts, ievērojot Administratīvā procesa likuma 

4.pantā noteiktos administratīvā procesa principus, kā arī ietverot lietderības 

apsvērumus, ievērojot Administratīvā procesa likuma 65.pantu un 66.pantu. Šajā 

gadījumā ir lietderīgi izdarot nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šajā gadījumā 

administratīvā akta izdošana nepieciešama, lai sasniegtu tiesisku mērķi un izdodamais 



nelabvēlīgais administratīvais akts ir piemērots tiesiskā mērķa sasniegšanai, bet citi 

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

personas tiesību aizskārums, jo pašvaldība savas funkcijas veic visu pašvaldības 

iedzīvotāju interesēs un likuma ietvaros (pamats – Administratīvā procesa likuma 

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

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

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

ierobežojums nav pieļauts. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.panta 3. daļu, 

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

pantu, 66. pantu 67. pantu , 

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

atteikt atzīt Aleksandru Burovu par tiesīgu saņemt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas 

apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu un reģistrēt attiecīgajā palīdzības reģistrā.   

 

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

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

                    

32§ 

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu._____________________________ 

A.Pudulis  

1.Izskatot Jeļenas Kohas, dzīv. Upes ielā 9, Viļānos, iesniegumu par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu Aleksandram Belovam un Igoram Ornicānam Viļānu 

novada pašvaldības dome                                                                                                 

k o n s t a t ē:                                                          

 

Jeļena Koha lūdz anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Upes ielā 9, Viļānos  

Aleksandram Belovam un  Igoram Ornicānam sakarā ar to, ka viņiem zudis tiesiskais 

pamats dzīvesvietas deklarēšanai viņas īpašumā Upes iela 9, Viļāni. 

 

A. Belovs ir deklarējis dzīvesvietu Upes ielā 9, Viļāni no 03.04.1998., I. Ornicāns ir 

deklarējis dzīvesvietu Upes iela 9, Viļāni no 06.11.2002., bet faktiski  tur nedzīvo. 

 

Saskaņā ar Zemesgrāmatu apliecību, reģ. 11.05.2011. Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļa 

Viļānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0045 2696, Jeļena Koha ir 

nekustamā īpašuma Upes iela 9, Viļāni īpašniece ( 05.05.2011. pirkuma līgums 

Nr.180). 

 

Aleksandrs Belovs un Igors Ornicāns uz aicinājumu ierasties Viļānu novada 

pašvaldības domē, lai sniegtu ziņas par savu dzīvesvietu, kā arī iesniegt dokumentus, 

kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, nav iesnieguši ( nosūtītā 

ierakstītā vēstule uz Aleksandra Belova vārda atgriezās ar norādi „adresāts pēc 

noradītās adreses nedzīvo”) līdz ar to nav apstiprinājuši tiesisko pamatu savas 

dzīvesvietas deklarēšanai pēc adreses Upes iela 9, Viļāni, Viļānu nov. 



 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pants pirmā daļa 2. punkts, LR MK 2003.gada 

1.jūlija noteikumi Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 

nosaka, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska 

pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.                                                                           

 

Pamatojoties uz likuma „ Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 12. panta 1. daļu 2. 

punktu un 3.daļu, LR MK 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 1. punktu, Administratīvā procesa likuma 

67. pantu,  

        Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  Vidiņš,Ivans  

        Popovs,Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva, Aivars Strods,Jānis  Stafeckis,Konrāds   

        Kalniņš),  pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Aleksandram Belovam un Igoram Ornicānam anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

Upes iela 9, Viļāni, Viļānu nov.                                                                               

 

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

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

 

33§ 

Informācija._________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2011. gada 07.jūlijā plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2011.gada 30.jūnijā plkst 15.00. 

Sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2011.gada 29.jūnijā 

plkst.15.00. 

 

Sēdi slēdza plkst.18.00 

 

Sēdi vadīja                                                                                 Arnolds Pudulis 

 

Sēdi protokolēja                                                                         Anna Strode 

 

 

Parakstīja  2011.gada  14.jūnijā 

 


