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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 
 

SĒDES PROTOKOLS 
 

Viļānu novadā                    Nr.15                     2012.gada  13.decembrī 

 

Darba kārtībā 

 
1.  Par ziedojuma pieņemšanu. 

2.  Par meţaudzes ņemšanu uzskaitē. 
3.  Par pamatlīdzekļu nodošanu SIA „Viļānu namsaimnieks” īpašumā,palielinot  

     pamatkapitālu. 
4. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu. 

5. Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam. 

6. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. 

7. Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu  

    atsavināšanai. 

8.  Par nomas attiecību izbeigšanu. 

9.  Par zemes iznomāšanu. 

10. Ksenijas Ivanovas iesnieguma izskatīšana. 

11. Par lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” atcelšanu. 

12. Par zobārsta kabinetu Viļānu vidusskolā. 

13. Par grozījumiem pamatbudţetā  un  specbudţetā. 

14. Par Sporta skolas dibināšanu un nolikuma apstiprināšanu. 

15. Par naudas līzdekļu piešķiršanu komunālo pakalpojumu apmaksai Invalīdu  

      biedrībai. 

16. Par profesionālās izglītības iestādes pārņemšanu pašvaldības padotībā. 

17. Par personas aprūpi mājās . 

18. Par dzīvojamās platības piešķiršanu. 

19. Par īres līguma pagarināšanu. 

20. Par īres līguma grozījumiem , līgumā iekļaujot citu personu. 

21. Par īres līguma grozījumiem. 

22. Par Viļānu vidusskolas skolēnu uzteikšanu 1 semestra beigās. 

23. Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai. 

24. Par lēmuma precizēšanu. 

25. Par zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un  

      nodošanu atsavināšanai. 

26. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektā “Museum Gateway”. 

27. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu. 

28. Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu bērnu un jaunieši invalīdu biedrības    

       „Saulstariņi”Ziemassvētku pasākumam. 

29. Par izdevumu segšanu par treilera pakalpojumiem Viļānu bērnu un jauniešu  

      invalīdu biedrībai „Saulstariņi”. 
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30. Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu  invalīdu biedrībai  Ziemassvētku    

       pasākumam. 

31. Par autotransporta piešķiršanu Viļānu  invalīdu biedrībai  pieredzes   

      apmaiņas braucienam uz Auces invalīdu biedrību. 

32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. 

33. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

34.Informācija. 

 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētājs Arnolds Pudulis 

Piedalās 

deputāti : Arnolds Pudulis, Jānis Stafeckis,Vasīlijs Arbidāns, Artūrs 

Ornicāns,Alla Stiuka,Aivars Strods, Jekaterina Ivanova,Konrāds Kalniņš, Juris 

Tučs, Jevdokija Šlivka,Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš. 

Nav ieradusies deputāte Inta Brence –bērnu kopšanas atvaļinājumā,deputāti  

Irina Šekšujeva un Ivans Popovs  –nezināmu iemeslu dēļ. 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki-  jurists Guntars Arbidāns, izpilddirektore 

Inga Strūberga, nekustamā īpašuma speciāliste Irina Klimanova, galvenā 

grāmatvede Irēna Stafecka, sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Grandāne, 

attīstības,plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča, Sokolku 

pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova , Viļānu novadpētniecības muzeja 

vadītāja Margarita Skangale 

Pieaicinātie:bērnu –jauniešu invalīdu biedrības „Saulstariņi”vadītāja  D.Bardovska .  

Piedalās: 

Korespondente I. Sondore.Viļānu pilsētas iedzīvotāja J.Apača 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00 

Sēdes sākumā SIA „INTRA”sniedz pēdējo prezentāciju par savu  pētījumu Viļānu 

novadā perspektīvajām investīciju piesaistīšanas vietām.Tika izstrādāti  objektu 

saraksti, lai šis pētījums noderētu nākotnē.Sīkāka informācija lasāma novada 

mājaslapā un pētījumu aprakstos,kuri pieejami katram interesentam novada 

pašvaldībā. 

Prezentāciju par Viļānu novada perspektīvajām investīciju piesaistīšanas vietām un to 

attīstības iespējām, pieņemt zināšanai. 

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

par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiņš,Alla Stiuka, 

Jekaterina Ivanova,  Artūrs Ornicāns, Aivars Strods ,Jevdokija Šlivka,Juris Tučs, 

Felicija Leščinska,Konrāds Kalniņš, Jānis Stafeckis), pret-nav,atturas- nav. 

 

 

 

1§ 

Par ziedojuma pieņemšanu.____________________________________________ 

 I.Strūberga A.Pudulis 
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Saņemot no nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” divas grāmatas un novērtējot tās, kā 

arī ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Pieņemt no nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” grāmatu „Sibīrijas bērni” 2 sējumus 

angļu valodā, noteikt vērtību  Ls 25,- (divdesmit pieci lati 00 santīmi) par sējumu un 

nodot Viļānu pilsētas bibliotēkai. 

 
2§ 

Par meţaudzes ņemšanu uzskaitē._______________________________________ 

I.Stafecka A.Pudulis 

Uzklausot Viļānu novada pašvaldības galvenās grāmatvedes I.Stafeckas ziņojumu un 

ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Ņemt grāmatvedības uzskaitē  sekojošas mežaudzes 

Zemes īpašuma 

nosaukums, adrese 

Kadastra apzīmējums Platība (ha) Mežaudzes  

kadastrālā 

vērtība(Ls) 
Kalna Liepas, Dekšāres 

pagasts, Viļānu novads 

78480040079 0.90 173.84 

Dārziņi 2, Dekšāres pagasts, 

Viļānu novads 

78480010072 0.80 681.75 

Dārziņi 2, Dekšāres pagasts, 

Viļānu novads 

78480010735 2.00 176.99 

Dārziņi 2, Dekšāres pagasts, 

Viļānu novads 

78480030782 2.00 785.51 

Dārziņi 2, Dekšāres pagasts, 

Viļānu novads 

78480010611 5.70 221.83 

Mazie Vecozoli, Dekšāres 

pagasts, Viļānu novads 

78480030487 2.1 472.86 

Kopā  13.5 2 512.78 

 

Kopā ņemt grāmatvedības uzskaitē 13.5 ha mežaudzes par kopējo vērtību Ls 2 512.78 

( divi tūkstoši  pieci simti divpadsmit lati 78 santīmi). 

Pamats: izziņa par meža zemes kadastrālās vērtības noteikšanu un mežaudzes vērtību 

2012. gadā  3 gab. 

3§ 
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Par pamatlīdzekļu nodošanu SIA „Viļānu namsaimnieks” īpašumā,palielinot 

pamatkapitālu.______________________________________________________  

I.Stafecka A.Pudulis 

Sakarā ar ūdenssaimniecības attīstības projektu  Dekšāru ciemā,pamatojoties uz 

ekspertīzes slēdzienu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu , 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Veikt mantisko ieguldījumu palielinot kapitāldaļas par Ls 3538,-(trīs tūkstoši pieci 

simti trīsdesmit astoņi lati 00 santīmi) . 

 

4§ 

Par pamatlīdzekļu norakstīšanu._________________________________________ 

I.Strūberga  A.Pudulis 

Izskatot pamatlīdzekļu norakstīšanas komisijas iesniegumu un norakstīšanas aktus, kā 

arī ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Norakstīt sekojošus Viļānu novada pašvaldības pamatlīdzekļus : 

 

1.Monitors-  sākotnējā vērtība Ls 152.17 , nolietojums Ls 152.17- iegādes gads 2004.- 

   Sokolku pagasta pārvalde. 

2.Skeneris-sākotnējā vertība Ls 44.78.-,nolietojums Ls 44.78-,iegādes gads 2004.-       

   Sokolku pagasta pārvalde. 

3.Datorprogramma Windovs-sākotnējā vērtība Ls 174.-,nolietojums Ls 84.10.-atlikusī  

  vērtība Ls  98.90,iegādes gads 2010.- novada administrācija-dzimtsarakstu nodaļa- 

  (sadedzis). 

4.Mobilais telefons  –sākotnējā vērtība 69,-,nolietojums Ls 69.-,iegādes gads 2004.- 

   novada administrācija. 

5.Valodas programma -sākotnējā vērtība Ls 268.50,-,nolietojums Ls 268.50,-iegādes  

   gads 2007.-novada administrācija. 

6.Dīvāns atpūtai-sākotnējā vērtība Ls 345,-nolietojums Ls 345,-,iegādes gads 2007.- 

   sociālais centrs „Cerība”. 

7.Datorkomplekts -sākotnējā vērtība Ls 365,21,nolietojums Ls 365.21.-,iegādes gads  

   2008.-Viļānu vidusskola. 

8.HP Laser Jet 1100-sākotnējā vērtība Ls 252,-,nolietojums Ls 252.-,iegādes gads  

   2000.-novada administrācija. 

9.Druka HP  5740-sākotnējā vērtība Ls 84.-,nolietojums Ls 84.-,iegādes gads 2005.- 

   novada administrācija. 

10.Printeris HP Jet 1018-sākotnējā vērtība Ls 71,30.-,nolietojums Ls 71.30,-,iegādes  
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      gads 2007.-  novada administrācija. 

11.Printeris HP Laser Jet-sākotnējā vērtība Ls 123.60,nolietojums Ls 123.60,iegādes  

     gads 2005.- novada administrācija.  

12.Datorkomplekts -sākotnējā vērtība Ls 785.-,nolietojums Ls 785.-,iegādes gads  

   2005.-Viļānu vidusskola. 

13.Datorkomplekts-sākotnējā vērtība Ls 365.21,nolietojums Ls 365.21,iegādes gads  

     2008.-Viļānu vidusskola. 

14.Datorprogramma-sākotnējā vērtība Ls 159.01,nolietojums Ls 159.01,iegādes gads  

     2010.-Viļānu vidusskola. 

5§ 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam. 

 I.Klimanova A.Pudulis 

1. Pamatojoties uz Viļānu novada domes 2012.gada 4.aprīļa sēdes Nr.5 dienas 

kārtības 10.jautājuma 1.punkta lēmumu un veicot īpašuma Pļavu iela 5, Viļāni, Viļānu 

nov., kadastra Nr.78170010212, nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot SIA 

„Dzieti” vērtētājus 

Viļānu novada dome konstatēja: 

1. Saskaņā ar SIA „Dzieti” 2012.gada 11.septembra slēdzienu par nekustamā 

īpašuma – apbūvēta zemes gabala Pļavu iela 5, Viļānos, tirgus vērtība ir LVL 

600,00 (seši simti lati un 00sant.); 

2. Atsavināšanas ierosinātājs – A.K. veica īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem: 

a. Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā: 

 SIA „Ametrs” rēķins Nr.R-105 par kadastrālo uzmērīšanu – 

LVL 338,80 (trīs simti trīsdesmit astoņi lati un 80sant.); 

b. Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma vērtēšanu: 

 SIA „Dzieti” – vērtējuma sagatavošana – LVL 90,00 

(deviņdesmit lati un 00sant.). 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolēma: 

 

 noteikt apbūvēta zemes gabala Pļavu ielā 5, Viļānos, kadastra apzīmējums 

78170010212, nosacīto cenu – LVL 690,00 (seši simti deviņdesmit lati un 

00sant.), cenu veido eksperta slēdziens par īpašuma tirgus vērtību un 

izmaksas, ko pašvaldība iztērēja vērtējuma sagatavošanai (LVL 90,00); 

 Piedāvāt A.K. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties to, atskaitot no 

nosacītās cenas daļu no līdzekļiem, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai 

zemesgrāmatā par kopējo summu LVL 169,40 (viens simts sešdesmit deviņi 

lati un 40sant.), t.i. par LVL 520,60 (pieci simti divdesmit lati un 60sant.). 

 

2. Pamatojoties uz Viļānu novada domes 2012.gada 4.aprīļa sēdes Nr.5 dienas 

kārtības 10.jautājuma 2.punkta lēmumu un veicot īpašuma Pļavu iela 3, Viļāni, Viļānu 

nov., kadastra Nr.78170010211, nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot SIA 

„Dzieti” vērtētājus 
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Viļānu novada dome konstatēja: 

1. Saskaņā ar SIA „Dzieti” 2012.gada 11.septembra slēdzienu par nekustamā 

īpašuma – apbūvēta zemes gabala Pļavu iela 3, Viļānos, tirgus vērtība ir LVL 

1100,00 (viens tūkstotis viens simts lati un 00sant.); 

2. Atsavināšanas ierosinātājs – A.U. veica īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem: 

a. Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā: 

 SIA „Ametrs” rēķins Nr.R-104 par kadastrālo uzmērīšanu – 

LVL 356,95 (trīs simti piecdesmit seši lati un 95sant.); 

b. Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma vērtēšanu: 

 SIA „Dzieti” – vērtējuma sagatavošana – LVL 90,00 

(deviņdesmit lati un 00sant.). 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolēma: 

 

 noteikt apbūvēta zemes gabala Pļavu ielā 3, Viļānos, kadastra apzīmējums 

78170010211, nosacīto cenu – LVL 1190,00 (viens tūkstotis viens simts 

deviņdesmit lati un 00sant.), cenu veido eksperta slēdziens par īpašuma tirgus 

vērtību un izmaksas, ko pašvaldība iztērēja vērtējuma sagatavošanai (LVL 

90,00); 

 Piedāvāt A.U. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties to, atskaitot no 

nosacītās cenas daļu no līdzekļiem, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai 

zemesgrāmatā par kopējo summu LVL 178,48 (viens simts septiņdesmit astoņi 

lati un 48sant.), t.i. par LVL 1011,52 (viens tūkstotis vienpadsmit lati un 

52sant.). 

 

6§ 

 

Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. 

I.Klimanova A.Pudulis 

1.Izskatot SIA „Kvintesence” iesniegtu zemes ierīcības projektu nekustamam    

   īpašumam „Bestuževs”, Sokolku pag., Viļānu nov., kad.Nr.78900040030 un  

   pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās  

  daļas 3.punktu, 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt SIA „Kvintesence” izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamam īpašumam „Bestuževs”, kadastra Nr.78900040030 sadalei divos 

zemes gabalos. 

 

2.Izskatot SIA „Ametrs” iesniegtu zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam  

   „Ozoli”, Viļānu pag., Viļānu nov., kad.Nr.78980060006 un pamatojoties uz likuma  
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   „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt SIA „Ametrs” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam 

īpašumam „Ozoli”, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 78980060007 un 

78980060008 sadalei. 

 

7§ 

 

Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai._________________________________________________________ 

I.Klimanova A.Pudulis 

1.Pamatojoties uz B. R.dzīv. Celtnieku iela , Viļānos iesniegumu ar dzīvokļa , 

Celtnieku ielā , Viļānos atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

 

1. B.R.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. B.R. saskaņā ar 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” 5.pantu, ierosinājumam ir pievienojis 

klāt visus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamus dokumentus; 

3. Dzīvokļa īpašums Celtnieku iela , Viļānos nav nepieciešams Viļānu  

                  novada pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu  Celtnieku iela , Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot dzīvokli Celtnieku ielā , Viļānos atsavināšanai, pārdodot to par brīvu 

cenu. 

3. Pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju veikt darbus, kas nepieciešami dzīvokļa 

īpašuma Celtnieku ielā, Viļānos ierakstīšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda par saviem līdzekļiem. 

 

2.Pamatojoties uz A.L. dzīv. Nākotnes iela , Viļānos iesniegumu ar dzīvokļa , 

Nākotnes ielā , Viļānos atsavināšanas ierosinājumu, 

Viļānu novada domes konstatēja: 

 

1. A.L. 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; 
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2. A.L. saskaņā ar 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” 5.pantu, ierosinājumam ir pievienojis 

klāt visus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamus dokumentus; 

3. Dzīvokļa īpašums  Nākotnes ielā , Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada 

pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nākotnes ielā , Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot dzīvokli  Nākotnes ielā , Viļānos atsavināšanai, pārdodot to par brīvu 

cenu. 

3. Pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju veikt darbus, kas nepieciešami dzīvokļa 

īpašuma  Nākotnes ielā , Viļānos ierakstīšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda par saviem līdzekļiem. 

 

3.Pamatojoties uz O. A. dzīv. Raiņa ielā , Viļānos iesniegumu ar dzīvokļa , Raiņa ielā,   

   Viļānos atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

 

1. O.A.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. O.A. saskaņā ar 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” 5.pantu, ierosinājumam ir pievienojis 

klāt visus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus; 

3. Dzīvokļa īpašums Raiņa ielā , Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada 

pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Raiņa ielā , Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot dzīvokli  Raiņa ielā , Viļānos atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu. 

3. Pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju veikt darbus, kas nepieciešami dzīvokļa 

īpašuma  Raiņa ielā , Viļānos ierakstīšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

par saviem līdzekļiem. 

 

4.Pamatojoties uz E. V. dzīv. Nākotnes iela , Viļānos iesniegumu ar dzīvokļa  

Nākotnes iela , Viļānos atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 
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1. E.V. 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.V. saskaņā ar 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” 5.pantu, ierosinājumam ir pievienojis klāt 

visus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamus dokumentus; 

3. Dzīvokļa īpašums Nākotnes iela ,Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada 

pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nākotnes iela , Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu novada 

pašvaldības vārda; 

2. Nodot dzīvokli  Nākotnes ielā , Viļānos atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu. 

3. Pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju veikt darbus, kas nepieciešami dzīvokļa īpašuma 

Nākotnes iela, Viļānos ierakstīšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda par saviem 

līdzekļiem. 

 

 

8§ 

Par nomas attiecību izbeigšanu. 

I.Klimanova A.Pudulis 

1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot A. 

Š. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov. iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 78900050276 1,2 ha platībā un zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 78900050030 1,9 ha platībā izmantošanas, 

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

Jekaterina  Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris 

Tučs, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), 

pret-nav,atturas- nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izbeigt nomas attiecības ar A. Š. par zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 78900050276 1,2ha platībā un zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78900050030 1,9 ha platībā; 

2. Ieskaitīt zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 78980050276  1,2 

ha platībā un 78900050030 1,9 ha platībā Viļānu novada pašvaldības 

iznomājamo zemju sarakstā. 

 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot J. 

Š. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov. iesniegumu ar atteikumu no zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumu 78900050287 2,0 un 78900050289 4,0 ha 

platībā izmantošanas, 
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Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, 

Jekaterina  Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris 

Tučs, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), 

pret-nav,atturas- nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izbeigt nomas attiecības ar J. Š. par zemes gabaliem ar kadastra 

apzīmējumiem 78900050287 2,0 ha un 78900050289 4,0 ha platībā; 

2. Ieskaitīt zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem  78900050287 2,0 

ha un 78900050289 4,0 ha platībā Viļānu novada pašvaldības 

iznomājamo zemju sarakstā. 

 

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot J. 

Z.dzīv. Ezera iela, Radopoles c., Viļānu nov. iesniegumu ar atteikumu no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 78980090108 0,8 ha platībā izmantošanas, 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izbeigt nomas attiecības ar J.Z. par zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 78980090108 0,8 ha platībā; 

2. Ieskaitīt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78980090108 0,8 ha 

platībā Viļānu novada pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā. 

4.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot J. 

Z.dzīv.  Radopoles c., Viļānu pag., Viļānu nov. iesniegumu ar atteikumu no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 78980090107 0,52 ha platībā izmantošanas, 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Izbeigt nomas attiecības ar J.Z. par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 

78980090107 0,52 ha platībā; 

2.Ieskaitīt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980090107 0,52 ha platībā 

Viļānu novada pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā. 

 

9§ 

Par zemes iznomāšanu. 

I.Klimanova A.Pudulis 

1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) 

apakšpunktu, izskatot J.Š. dzīv. Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu nov., 

iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra 
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apzīmējumu 78170021037 0,0406ha platībā iznomāšanu mazdārziņa 

uzturēšanai, konstatēts, ka 

 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170021037, Zaļā iela 13A, 

Viļānos ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (22.09.2011. domes 

lēmums Nr.13.7.); 

 saskaņā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3. punktu nosakāma nomas 

maksa, 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1. Noslēgt nomas līgumu ar J.Š. dzīv. Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu nov., par 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170021037 0,0406 ha platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem; 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtībās gadā. 

 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) 

apakšpunktu, izskatot A.Š. dzīv.  Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 

78900050287 daļas 2,0 ha platībā un 78900050298 4,0 ha platībā iznomāšanu 

lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts, ka 

 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78900050287  un 

78900050289, Sokolku pag., ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme 

(Sokolku pagasta padomes sēdes Nr.9, no 24.09.2008. lēmums); 

 saskaņā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3. punktu nosakāma nomas 

maksa, 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar A.Š. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., par Viļānu 

novada pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 

78900050287 2,0 ha platībā un 78900050289 4,0 ha platībā iznomāšanu uz 

pieciem gadiem; 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtībās gadā. 

 

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) 

apakšpunktu, izskatot V.B., dzīv. Kultūras laukums , Viļāni, Viļānu nov., 

iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78170010104 daļas 100 m
2
 platībā iznomāšanu mazdārziņa 

uzturēšanai, konstatēts, ka 

 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170010104  Kultūras laukums 

3C, Viļānos, ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme; 
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 saskaņā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3. punktu nosakāma nomas 

maksa, 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar V.B. dzīv. Kultūras laukums , Viļāni, Viļānu nov., 

par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78170010104 daļas 100 m
2
 platībā iznomāšanu uz pieciem 

gadiem; 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtībās gadā. 

 

4. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) 

apakšpunktu, izskatot I.B. dzīv. Radopoles c., Viļānu nov., iesniegumu par 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78900050059 daļas 4,6 ha platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām, 

konstatēts, ka 

 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900050059  Sokolku pag., ir 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada domes sēdes 

Nr.12, no 25.08.2011. lēmums); 

 saskaņā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3. punktu nosakāma nomas 

maksa, 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar I.B. dzīv. Radopoles c., Viļānu nov., par Viļānu 

novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78900050059 daļas 4,6 ha platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem; 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtībās gadā. 

 

5. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) 

apakšpunktu, izskatot V.B.dzīv. Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par Viļānu 

novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78900020116 2,9 ha platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām, 

konstatēts, ka 

 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900020116, Sokolku pag., ir 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme; 

 saskaņā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3. punktu nosakāma nomas 

maksa, 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 
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Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar V. B. dzīv.  Viļāni, Viļānu nov., par Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgajā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900020116 

2,9 ha platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem; 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtībās gadā. 

 

6. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) 

apakšpunktu, izskatot N. M. dzīv.  Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 

78900030164 2,0 ha un 78900040234 1,0 ha platībā iznomāšanu 

lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts, ka 

 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78900030164 un 78900040234, 

Sokolku pag., ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu 

novada domes sēdes Nr.12, no 25.08.2011. lēmums); 

 saskaņā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3. punktu nosakāma nomas 

maksa, 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar N.M .dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., par Viļānu 

novada pašvaldībai piekritīgajā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78900030164 2,0 ha un 78900040234 1,0 ha platībā iznomāšanu uz pieciem 

gadiem; 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtībās gadā. 

 

10§ 

K.I. iesnieguma izskatīšana. 

I.Klimanova A.Pudulis 

Sakarā ar K.I. dzīv.  Radopolē, Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu, kurā viņa izsaka 

neapmierinātību ar nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 78980090166 cenu 

Viļānu novada dome konstatēja 

 Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības nekustamās mantas atsavināšanas 

nolikuma (apstiprināts ar 19.01.2012. Viļānu novada domes lēmumu Nr.2§8) 

12.c punktu, pie atlīdzināmiem izdevumiem pieskaita - pusi no zemes robežu 

plāna izgatavošanas izmaksām. 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības domes nolemj: 
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Atstāt spēkā Viļānu novada domes 2012.gada 20.septembra sēdes Nr.11 dienas 

kārtības 8.jautājuma 1.punkta lēmumu „Par nosacītas cenas apstiprināšanu 

atsavināmajam īpašumam”. 

 

11§ 

Par lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” atcelšanu. 

I.Klimanova  A.Strode 

Saskaņā ar VZD Latgales reģionālās nodaļas 29.11.2012. vēstuli Nr.2-04-L/2803 „Par 

ziņu nodošanu pašvaldībām”, Viļānu novada dome 2012.gada 26.jūlija sēdē Nr.9 

izskatīja dienas kārtības 6.jautājumu un pieņēma lēmumu „Par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu” ar kuru tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības fiziskām personām. 

VZD Latgales reģionālā nodaļa 29.11.2012. vēstulē Nr.2-04.1-L/5180 „Par lēmuma 

atcelšanu” precizēja informāciju par noslēgtajiem izpirkuma līgumiem. 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības domes nolemj: 

 

Atcelt Viļānu novada domes 2012. gada 26.jūlija sēdes Nr.9 dienas kārtības 

6.jautājuma lēmuma 1.14.punktu, jo A.G. 2003.gada 5.augustā ir noslēdzis līgumu 

Nr.46/P751 par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980040200 0,3ha platībā 

izpirkšanu ar Hipotēku un zemes banku. 

 

12§ 

Par zobārsta kabinetu Viļānu vidusskolā.________________________________ 

J.Ivanova J.G.Vidiņš J.Šlivka A.Stiuka A.Pudulis 

2012.gada 29.novembrī Viļānu vidusskolas padome vienbalsīgi atbalstīja 

priekšlikumu par zobārsta kabineta ierīkošanu skolā sadarbojoties 

SIA„Diadent”.Interesējoties par kabineta atvēršanas atļaujas saņemšanu-tika 

noskaidrots, ka zobārsta kabinetam vajadzīgas vismaz divas telpas blakus(uzgaidāmā 

telpa ),jo bērni nevar pēc procedūru veikšanas uzgaidīt kolidorā.Lai ierīkotu 

zobārtniecības kabinetus un tās akreditētu-jāmeklē citas telpas.  

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības domes nolemj: 

 

Atlikt jautājuma risināšanu uz nenoteiktu laiku, līdz visu jautājumu noskaidrošanas un 

piemērotu telpu ierādīšanas un aprīkošanas. 

 

13§ 

 

Par grozījumiem pamatbudţetā  un  specbudţetā.______________________ 

I.Stafecka J.Šlivka A.Pudulis 

Grozījumi sagatavoti pamatojoties uz iestāžu un  struktūrvienību vadītāju 

iesniegumiem un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 
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Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2012. gada saistošajos 

noteikumos Nr.41 ”Par Viļānu novada pašvaldības pamatbudžetu un specbudžetu  

2012.gadam”. 

 

Pielikumā grozījumi uz 5 lapām. 

 

14§ 

Par Sporta skolas dibināšanu un nolikuma apstiprināšanu. 

A.Strods J.Ivanova J.Šlivka A.Pudulis 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 6.punktu ,21.panta 

pirmās daļas 8.punktu,Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.,2.punktu ,26.pantu un 

Profesionālās izglītības likuma 17.pantu ,ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumus, 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Dibināt Viļānu novada pašvaldības profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādi – 

   „Viļānu novada pašvaldības sporta skola”; 

2.Apstiprināt nolikumu Viļānu novada pašvaldības sporta skolai. 

3.Noteikt,ka Viļānu novada pašvaldības  sporta skolas juridiskā  

   adrese ir Liepu ielā 2B,Viļāni,  Viļānu novads, LV- 4650. 

 

Pielikumā: Viļānu novada sporta skolas nolikums uz 8 lapām. 

 

 
 

 

15§ 

 

Par naudas līzdekļu piešķiršanu komunālo pakalpojumu apmaksai Viļānu 

invalīdu biedrībai._____________________________________________________ 

J.Ivanova J.Šlivka A.Pudulis 

Izskatot Viļānu invalīdu biedrības lūgumu par materiālo palīdzību un ņemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu , 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apmaksāt Viļānu invalīdu biedrībai SIA „Viļānu namsaimnieks” piestādīto rēķinu par 

summu Ls 140,54 (viens simts četrdesmit lati 54 santīmi) par komunālajiem  

pakalpojumiem par 2012.gadu. 
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16§ 

Par profesionālās izglītības iestādes pārņemšanu pašvaldības padotībā.____              
J.Ivanova A.Pudulis 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu 15.punkta pirmās daļas 4.un 

10.punktu saskaņā ar Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas 

pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam,ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 

22.03.2012.vēstuli Nr. 1-14/1291 „Par profesionālās izglītības iestāžu pārņemšanu 

pašvaldību padotībā” un izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu, 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

Lūgt Izglītības un zinātnes ministriju atdalīt no Austrumlatgales Profesionālās 

vidusskolas pašreizējo mācību īstenošanas vietu- Viļāni, lai pašvaldība varētu savā 

padotībā veidot jaunu profesionālo izglītības iestādi –Viļānu profesionālo vidusskolu 

uz pašreizējās Autrumlatgales mācību iestādes vietas Viļānu bāzes .Viļānu novada 

pašvaldība apņemas nodrošināt profesionālās izglītības programmas izmaksas 

atbilstoši  pašreiz īstenotajām: „Enerģētika un elektrotehnika”,”Autotransports” un 

„Komerczinības”. 

Lūgt Izglītības un zinātnes ministriju : 

1.Saglabāt valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās  

   apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

2.Nodot bez atlīdzības nekustamos īpašumus,kuri šobrīd tiek izmantoti izglītības  

   procesa nodrošināšanai- Viļānu novada pašvaldības rīcībā. 

3.Nodot materiālo bāzi ,kura šobrīd tiek izmantota izglītības procesa realizācijai – 

   Viļānu novada pašvaldības rīcībā. 

4.Nodrošināt ārvalstu finanšu instrumentu turpmāku piesaisti arī pašvaldību  

    profesionālās izglītības iestādēm. 

5. Valsts stipendiju. 

 

 

17§ 

Par personas aprūpi mājās ._________________________________________ 

D.Strupiša A.Pudulis 

Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.13-20/56  no 04.12.2012. saskaņā ar 

„Sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības likuma”23.panta 3.d.,pamatojoties uz 

„Viļānu novada domes 2009.gada 5.augusta apstiprinātajiem saistošajiem 

noteikumiem Nr.11” „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma 

saņemšanas kārtību Viļānu novadā”, 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1.Piešķirt V. Ţ.un J.Ţ.  dzīv. Viļānu pagasts, Viļānu   novads,   aprūpi mājās 1.līmeni. 

    1.1.Apstiprināt vēl vienu aprūpētāja štata vienību no  2012.gada 14.decembra. 
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Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

2.Piešķirt M. L. dzīv.Viļānu pagasts,Viļānu novads un Z. B.dzīv. Viļānu  

    pagasts,Viļānu novads -aprūpi mājās 1.līmeni. 

    2.1.Apstiprināt vēl vienu aprūpētāja štata vienību no  2012.gada 14.decembra. 

 

18§ 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu._____________________________________ 

J.Ivanova A.Pudulis 

1.Izskatot K.A., deklarētā dzīvesvieta Sokolku pagasts, Viļānu novads, iesniegumu 

par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

K. A.lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai 

piederošo brīvo dzīvojamo telpu.   

K. A.savā iesniegumā ir norādījusi, ka pēc savas deklarētās dzīvesvietas  Sokolku 

pag., Viļānu novads nedzīvo, īrē dzīvojamo telpu Viļānu pilsētā. 

Nekustamā īpašuma  Sokolku pag., Viļānu nov. īpašnieks ir K. A. tēvs D. A. 

Dzīvojamā māja ir slikta stāvoklī, pašreiz mājā nedzīvo neviens. 

Saskaņā ar 2012.gada 3.maija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.6, 25§, 

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

1.punktu un Viļānu novada pašvaldības  saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa 

apstākļus, I.G. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – izīrēt pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu pēc adreses Celtnieku iela, Viļāni, Viļānu nov. 

2012.gada 10.maijā starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un I.G.tika noslēgts 

dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku iela ,Viļāni, Viļānu nov., īres līgums 

Nr.1494, kurā tika ierakstīti I. G.nepilngadīgie trīs bērni, kā arī civilsieva K.A. un 

viņas dēls V. S. 

Sakarā ar augstāk minēto K. A. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma 

risināšanā ir noraidāms, jo viņai I. G. ģimenes ietvaros jau tika sniegta palīdzība 

dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

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 izdot 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 
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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” 2. pantu, 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- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

atteikt atzīt K.A. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās 

telpas izīrēšanā.   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams, 

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas 

dienas.                      

2. Izskatot J. B.deklarētā dzīvesvieta Sokolku pagasts, Viļānu novads, iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

J. B. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai 

piederošo brīvo dzīvojamo telpu.   

J. B. ģimenes deklarētā dzīvesvieta ir  Sokolku pagasts, Viļānu novads, bet faktiski 

pēc deklarētās dzīvesvietas nedzīvo, jo dzīvoklis nav derīgs dzīvošanai. Pašreiz īrē 

dzīvojamo māju Tiskādos, Silmalas pag., Rēzeknes nov., taču tās īpašnieks pieprasa 

atbrīvot māju. Dzīvojamā māja ir sliktā stāvoklī, nepieciešams remonts.                                                    

2012.gada 27.februārī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbiniece I.Repša 

veicot J.B. apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā Strupļi, Sokolku pag., Viļānu nov., 

konstatēja, ka pēc deklarētās dzīvesvietas ģimene nedzīvo, jo dzīvoklis nav derīgs 

dzīvošanai (izsisti logi, durvis, nav ūdens un kanalizācijas, izdemolēta grīda). Esošā 

nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs ir J. B.vīra māte – A.F. kura ir mirusi. Pašlaik 

ģimene īrē dzīvojamo māju Tiskādos, Silmalas pagastā, Rēzeknes nov. 

J.B. ģimenē ir 6 cilvēki, t.sk.4 mazgadīgie bērni, ģimenei ir noteikts trūcīgas ģimenes 

statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta 01.11.2012. izziņa Nr.81).  

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

daļas 1. punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var 

izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.  

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.10 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.1. punktu Pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu vispārējā 

kārtībā personām, kuru ģimenēs ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 

1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta, 

pirmās.daļas,1.punktu, Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.1. punktu, 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 
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Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

atzīt J.B. kā sešu personu ģimenes locekli, par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un reģistrēt J. B. Viļānu novada palīdzības 

reģistrā dzīvojamās platības saņemšanai vispārējā kārtībā. 

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

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

               

3. Izskatot I.G. deklarētā dzīvesvieta Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

 

konstatē: 

 

Saskaņā ar 2012.gada 20.septembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.11, 19§, 

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

1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 4.3. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa 

apstākļus, I.G. tika atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas 

izīrēšanai pirmām kārtām. 

 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2012.gada 9.novembrī I. G. tika piedāvāts īrēt 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – Mehanizatoru ielā  Viļāni, Viļānu nov.  

2012. gada 28.novembrī no I. G.tika saņemta piekrišana īrēt augstāk minēto 

dzīvojamo telpu. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 1.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. 

panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, Viļānu novada pašvaldības saistošo 

noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.3. punktu.  

Viļānu novada pašvaldība saņēma I.G. 2012.gada 10.decembra iesniegumu par to,ka 

tā atsakās no piedāvātās platības,jo nespēs maksāt komunālos pakalpojumus par tik 

lielu dzīvojamo platību un 2012.gada 11.decembra dzīvokļu komisijas ziņojumu par 

jautājuma noņemšanu no izskatīšanas. 

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

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- nav,Jevdokija Šlivka 

balsošanā nepiedalās 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

Jautājumu noņemt no darba kārtības un piedāvāt šai ģimenei mazāku dzīvojamo 

platību. 

 

4. Izskatot N.K. deklarētā dzīvesvieta Sokolku pagasts, Viļānu novads, iesniegumu 

par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

N. K. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai 

piederošo brīvo dzīvojamo telpu.   
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N. K. savā iesniegumā ir norādījusi, ka pēc savas deklarētās dzīvesvietas  Sokolku 

pag., Viļānu novads nedzīvo mazās dzīvojamās platības dēļ ( dzīvojamā māja sastāv 

no vienas istabas un virtuves). Pašreiz ar savu ģimeni – vīru un mazgadīgo dēlu dzīvo 

pie mātes K. J. Sokolku pag., Viļānu nov. Sadzīvot kopā ir grūti, jo dzīvojamā platība 

ir maza, mājā dzīvo 4 ģimenes (11 cilvēki, t.sk. 4 bērni). N. K. ar savu ģimeni vēlas 

dzīvot atsevišķi.                                                 

 

2012.gada 24.oktobrī tika veikta N. K. apsekošana faktiskajā dzīvesvietā Skudnovka, 

Sokolku pag., Viļānu nov. un konstatēts, ka dzīvojamās mājas īpašniece ir N. K. māte 

K. J. Mājā dzīvo 4 ģimenes, 11 cilvēku sastāvā. Kopā sadzīvot vienā mājā vairākām 

ģimenēm ir grūti. (Viļānu novada pašvaldības Sokolku pagasta pārvaldes vadītājas L. 

Veselovas un sociālā dienesta vadītājas D. Strupišas apsekošanas akts) . 

2012.gada 5.novembrī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbiniece 

A.Repša un Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja L.Veselova veicot N. K. apsekošanu 

deklarētajā dzīvesvietā  Sokolku pag., Viļānu nov., konstatēja, ka N. K. dzīvojamā 

mājā nedzīvo. Tēvs S.J. kurš ir augstāk minētā nekustamā īpašuma īpašnieks, nevēlas 

dzīvot kopā ar meitas ģimeni. Dzīvojamā māja sastāv no vienas istabas un virtuves. 

N. K. ģimenei ir noteikts trūcīgas ģimenes statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā 

dienesta 11.09.2012. izziņa Nr.91).  

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

daļas 1. punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var 

izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.  

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.10 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu N. Kuzņecova ir iesniegusi motivētu 

iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 

1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta, 

pirmās.daļas,1.punktu, Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

atzīt N.K. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā un reģistrēt N.K. Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības 

saņemšanai vispārējā kārtībā. 

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

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

      

 Pirms nākamā jautājuma izskatīšanas sākas debates par dzīvojamās platības sadali 

Viļānu novada pašvaldībā  .Deputāte J.Šlivka  pieprasa uz kāda likuma panta un kad 

deputāti lēma – ka S.Bogdanovai (kura strādā AS „Viļānu lopkopības izmēģinājumu 

stacijā Latgale” ) nav piedāvāts lielāks dzīvoklis  Viļānos , bet piedāvāts Ornicānos un 

Dekšāres pagastā un pēc triju attiekumu pārvietots uz dzīvokļu rindas beigām.  

 

Deputāts J.G.Vidiņš iebilst,ka mēs neskatām šo jautājumu. 
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5. Izskatot E. S. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

Saskaņā ar 2012.gada 4. aprīļa Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.5, 27§, 

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

1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa 

apstākļus, E.S. tika atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

un reģistrēts palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas 

izīrēšanai vispārējā kārtībā. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu 2012.gada 23.novembrī E.S. tika piedāvāts īrēt 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu nov.  

2012. gada 27.novembrī no E.S. tika saņemta piekrišana īrēt augstāk minēto 

dzīvojamo telpu. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 1.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. 

panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, Viļānu novada pašvaldības saistošo 

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

Atklāti balsojot:par- 10(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Konrāds Kalniņš), pret-2(Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ),atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. sniegt E.S. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu Celtnieku iela, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā 

platība - 66,1 m
2 

, istabu skaits - 3, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – 

centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija.
 
 

2.  SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu. Ietvert 

īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa 

pagarināšanu. Līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma 

spēkā stāšanās brīža;  

 

3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, E. S. 

jānoslēdz līgumu ar SIA „Viļānu siltums” un SIA „Austrumlatgales  atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrību” un tie jāuzrāda SIA „Viļānu namsaimnieks”, pretējā 

gadījumā īres līgums ar SIA „Viļānu namsaimnieks” netiks noslēgts un tiks uzskatīts, 

ka E. S. ir atteicies no pašvaldības sniegtās palīdzības - pašvaldībai piederošās 

dzīvojamās telpas izīrēšanas; 

4. lēmuma 2.un 3 punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim 

D. Igaunim. 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams, 

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas 

dienas. 

 

6.Izskatot J.M. deklarētā dzīvesvieta Viļāni Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 
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konstatē: 

 

Saskaņā ar 2012.gada 19.janvāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.2, 16§, 

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

1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa 

apstākļus, J. M. tika atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

un reģistrēts palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas 

izīrēšanai vispārējā kārtībā. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2012.gada 9.novembrī J.M. tika piedāvāts īrēt 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – Brīvības ielā , Viļāni, Viļānu nov.  

2012. gada 26.novembrī no J. M. tika saņemta piekrišana īrēt augstāk minēto 

dzīvojamo telpu. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 1.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. 

panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, Viļānu novada pašvaldības saistošo 

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

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. sniegt J.M. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu pēc adreses Brīvības iela , Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās 

telpas kopējā platība - 26,55 m
2 

, istabu skaits - 1, pirmais stāvs, labiekārtojuma 

līmenis – centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija.
 
 

2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, iekļaujot 

īres līgumā, kā ģimenes locekli, meitu N. M. Ietvert īres līgumā nosacījumu, kas 

paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu. Līguma noslēgšanas 

termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža;  

3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, J. M. 

jānoslēdz līgumu ar SIA „Viļānu siltums” un SIA  „Austrumlatgales  atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrību” un tie jāuzrāda SIA „Viļānu namsaimnieks”, pretējā 

gadījumā īres līgums ar SIA „Viļānu namsaimnieks” netiks noslēgts un tiks uzskatīts, 

ka J. M. ir atteicies no pašvaldības sniegtās palīdzības - pašvaldībai piederošās 

dzīvojamās telpas izīrēšanas; 

4.  lēmuma 2.un 3 punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim 

D. Igaunim. 

 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams, 

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas 

dienas. 

19§ 

Par īres līguma pagarināšanu.__________________________________________ 

J.Ivanova A.Pudulis 

Izskatot N. M. deklarētā dzīvesvieta Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu ar 

lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.811 uz dzīvokli pēc adreses Rīgas 

iela, Viļāni, Viļānu novads, Viļānu novada pašvaldības dome 
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konstatē: 

N.M. lūdz pagarināt noslēgto 2011.gada 7.decembrī ar SIA „Viļānu namsaimnieks”  

dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.811 uz dzīvokli pēc adreses Rīgas iela , Viļāni  

sakarā ar īres līguma termiņa izbeigšanu. 

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

1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par dzīvojamās telpas 

izīrēšanu” 5.5. punktu, N. M. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā- 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.  

2011.gada 7.decembrī starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un N.M. tika noslēgts 

dzīvojamās telpas, pēc adreses Rīgas iela ,Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu Nr.811 uz 

noteiktu laiku – vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka 

tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu.  

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības 

prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, likuma, „Par 

dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, 13.panta 

pirmo daļu, 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. atļaut N. M., noslēgt dzīvojamās telpas, pēc adreses Rīgas iela , Viļāni, Viļānu 

nov., īres līgumu Nr.811 uz nenoteiktu laiku; 

2. līguma grozījumu veikšanai noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīža;  

3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim D. 

Igaunim. 

 

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

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

 

20§ 

 

Par īres līguma grozījumiem , līgumā iekļaujot citu personu.________________ 

J.Ivanova A.Pudulis 

Izskatot K. D. deklarētā dzīvesvieta Brīvības iela , Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar 

lūgumu iekļaut dzīvojamās telpas, pēc adreses Brīvības iela , Viļāni, Viļānu nov., īres 

līgumā J. S. kā arī J.S. iesniegumu ar lūgumu iekļaut viņu dzīvojamās telpas īres 

līgumā, Viļānu novada pašvaldības dome 

                                  konstatē: 

 

K. D. lūdz atļaut iekļaut dzīvojamās telpas, pēc adreses Brīvības iela, Viļāni, Viļānu 

nov., īres līgumā mazdēlu J. S.deklarētā dzīvesvieta Brīvības iela , Viļānu, Viļānu 

nov. 

J.S. lūdz atļaut iekļaut viņu dzīvojamās telpas, pēc adreses Brīvības iela , Viļāni, 

Viļānu nov., īres līgumā. 
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Izskatot K. D. un J. S. iesniegumus, tika konstatēts, ka 2003.gada 21.maijā starp SIA 

„Viļānu namsaimnieks” un K.D. tika noslēgts dzīvojamās telpas, pēc adreses Brīvības 

iela , Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.114.   

Īres līgumā Nr.114 ir ierakstīts, deklarēts, kā arī pastāvīgi dzīvo Brīvības ielā , 

Viļānos , K. D. vīrs A. D. kurš piekrīt tam, ka īres līgumā tiks iekļauts mazdēls J. S. 

Citu dzīvoklī deklarēto, ne arī iekļauto īres līgumā Nr.114 pilngadīgo ģimenes locekļu 

nav. 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta piekto daļu īrniekam ir 

tiesības iemitināt viņa īrētajā dzīvojamā telpā citu personu, saņemot izīrētāja un visu 

tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišanu.  

Izīrētājs SIA „Viļānu Namsaimnieks” neiebilst tam, ka dzīvoklī, kā cita persona, tiks 

iemitināts  Jānis Stūriņš.                                                                        

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 23.punktu, „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta piekto daļu, 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

atļaut K. D. iekļaut dzīvojamās telpas, pēc adreses Brīvības iela , Viļāni, Viļānu nov., 

īres līgumā Nr.114, mazdēlu J.S., kā citu personu. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams, 

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

21§ 

Par īres līguma grozījumiem.____________________________________________ 

J.Ivanova A.Pudulis 

1.Izskatot J. L. deklarētā dzīvesvieta Brīvības iela ,Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu 

par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē : 
 

J. L. lūdz noslēgt ar viņu īres līgumu attiecībā uz dzīvoklī pēc adreses Brīvības iela , 

Viļāni, Viļānu nov., nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, sakarā ar 

iepriekšējā īrnieka – vīra V. L. nāvi, kurš miris 2012.gada 18.jūlijā. 

J.L.un viņas pilngadīgie dēli S. L. un I. L. ir ierakstīti dzīvojamās telpas, pēc adreses 

Brīvības iela , Viļāni, Viļānu nov., īres līgumā Nr.519, deklarēti, kā arī pastāvīgi 

dzīvo Brīvības ielā , Viļānos.  

S. L. un I.L. piekrīt tam, ka dzīvojamās telpas īres līgums Nr.519 tiks noslēgts ar māti 

J. L.. 

Citu dzīvoklī deklarēto ne arī iekļauto īres līgumā Nr. 519 pilngadīgo ģimenes locekļu 

nav. 

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

nāves gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie 

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

nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.   

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par 

dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu un 14. panta ceturto daļu, 



25 

 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. grozīt 1985.gada 2.jūnijā dzīvojamās telpas, pēc adreses Brīvības iela , Viļāni, 

Viļānu novads, īres līgumu Nr.519, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un 

atļaut J. L., noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA „Viļānu namsaimnieks” par 

īres tiesībām uz dzīvokli Brīvības iela , Viļāni, Viļānu novads, sakarā ar iepriekšējā 

īrnieka V. L. nāvi.;  

2. Līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīža;  

3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, J. L. SIA 

Viļānu namsaimnieks” jāiesniedz noslēgto līguma kopiju ar  SIA „Viļānu siltums un 

”SIA „Austrumlatgales  atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību” , pretējā gadījumā 

īres līgums netiks noslēgts. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams, 

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas.  

 

2. Izskatot N. G. deklarētā dzīvesvieta Brīvības iela,Viļāni, Viļānu novads, 

iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības 

dome 

konstatē : 
N.G.lūdz noslēgt ar viņu īres līgumu attiecībā uz dzīvoklī pēc adreses Brīvības iela, 

Viļāni, Viļānu nov., nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, sakarā ar 

iepriekšējā īrnieka – brāļa J. K. nāvi, kurš miris 2012.gada 3.oktobrī. 

N.G. ir deklarēta un ierakstīta dzīvojamās telpās, pēc adreses Brīvības iela, Viļāni, 

Viļānu nov., īres līgumā Nr.134, kā ģimenes locekle. 

Citu dzīvoklī deklarēto ne arī iekļauto īres līgumā Nr. 134 pilngadīgo ģimenes locekļu 

nav. 

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

nāves gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie 

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

nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.   

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par 

dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu un 14. panta ceturto daļu, 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. grozīt 2008.gada 5.augusta dzīvojamās telpas, pēc adreses Brīvības iela, Viļāni, 

Viļānu novads, īres līgumu Nr.134, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un 

atļaut N. G. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA „Viļānu namsaimnieks” par 

īres tiesībām uz dzīvokli Brīvības iela , Viļāni, Viļānu novads, sakarā ar iepriekšējā 

īrnieka J. K. nāvi.;  
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2. Līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīža;  

 3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, N. G. 

SIA Viļānu namsaimnieks” jāiesniedz noslēgto līguma kopiju ar SIA 

„Austrumlatgales  atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību” , pretējā gadījumā īres 

līgums netiks noslēgts. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams, 

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas.  

22§ 

Par Viļānu vidusskolas un Dekšāres pamatskolas skolēnu uzteikšanu 1 semestra 

beigās._______________________________________________________________ 

J.Ivanova A.Pudulis 

Izskatot Viļānu vidusskolas direktora P.Tretjuka 2012.gada 04.decembra iesniegumu 

ar lūgumu piešķirt naudas līdzekļus skolēniem ,kuri uzrādījuši labas un teicamas 

sekmes mācībās uzteikšanu Ziemassvētkos, kā arī ņemot vērā izglītības ,kultūras un 

sociālo jautājumu komitejas ieteikumu , 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības domes nolemj: 

 

1.Piešķirt naudas līdzekļus līdz Ls 1.80 (viens lats astoņdesmit  santīmi)katram-  

    konfekšu kārbu iegādei – teicamnieku apsveikšanai. 

1.Piešķirt naudas līdzekļus līdz Ls 1.10(viens lats 10 santīmi) katram- konfekšu kārbu  

   iegādei –labinieku apsveikšanai. 

 

23§ 

Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai. 

I.Klimanova A.Pudulis 

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

nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 3.panta, sesto daļu un MK noteikumu Nr.996 3.2. un 

13.punktu. 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Noteikt šādus pašvaldībai piekrītošos zemes gabalus, kuri turpmāk nav izmantojami 

zemes reformas pabeigšanai, kas reģistrējams uz Viļānu novada pašvaldības vārda, 

pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 3.panta, sesto daļu un precizēt doto zemes gabalu 

platības: 

N.p.k. Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 

Zemes vienības adrese Zemes vienības platība, ha 

1.  78170040537 Ceriņu iela 7, Viļāni 0,1678 
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2.  78170021018 Zaļā iela 9, Viļāni 0,1694 

 

 

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

    nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 3.panta, otrās daļas, 4.punktu un MK noteikumu     

    Nr.996 3.2. un 13.punktu. 

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noteikt šādu pašvaldībai piekrītošo zemes starpgabalu, kurš turpmāk nav 

izmantojams zemes reformas pabeigšanai, un kuru platība un/ vai konfigurācija neļauj 

izmantot tos apbūvei, kas reģistrējami uz Viļānu novada pašvaldības vārda, 

pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 3.panta, otrās daļas, 4.punktu un precizēt dotā zemes 

gabala platību: 

N.p.k. Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 

Zemes vienības adrese Zemes vienības platība, ha 

1.  78170040014  0.0082 

 

Zāli atstāj deputāts J.G.Vidiņš. 

24§ 

Par lēmuma precizēšanu. 

I.Klimanova  A.Pudulis 

Pamatojoties uz 2009.gada 2.decembra Viļānu novada domes sēdes Nr.15 dienas 

kārtības 24.jautājuma 2.punktu lēmumu „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda”, dzīvoklis Nākotnes iela 2A – 9, 

Viļānos ir nododams atsavināšanai, bet lemjošajā daļā nav punkta par dzīvokļa 

ierakstīšanu uz pašvaldības vārda. 

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

Ivanova,Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija Leščinska,Artūrs 

Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Papildināt 2009.gada 2.decembra Viļānu novada domes sēdes Nr.15 dienas kartības 

24.jautājuma 2.punkta lēmuma lemjošo daļu ar teikumu: 

„Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.9 Nākotnes ielā 2A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda”. 

  

25§ 
 

Par zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai. 

I.Klimanova A.Pudulis 

1. Pamatojoties uz J.J.dzīv. Raiņa iela , Viļānos iesniegumu par zemesgabala Raiņa 

iela, Viļānos, kadastra apzīmējums 78170030323 atsavināšanas ierosinājumu 
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Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

1. J.J. saskaņā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas 

likuma” 4.panta ceturtās daļas astoto punktu ir persona, kura var ierosināt nekustamās 

mantas atsavināšanu. 

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

Ivanova,Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija Leščinska,Artūrs 

Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalu Raiņa ielā , Viļānos, kadastra apzīmējums 78170030323 

zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalu Raiņa ielā 19, Viļānos, kadastra apzīmējums 

78170030323  atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu. 

3. Pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju veikt darbus, kas nepieciešami zemes 

gabala Raiņa iela 19, Viļānos ierakstīšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

par saviem līdzekļiem. 

 

2. Pamatojoties uz V.M. dzīv. Upes iela , Viļānos iesniegumu par zemesgabala Upes 

iela , Viļānos, kadastra apzīmējums 78170010310 atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

1. V.M., saskaņā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas 

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

ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu. 

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

Jekaterina  Ivanova,Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalu Upes iela 6, Viļānos, kadastra apzīmējums 

78170010310 zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalu Upes iela 6, Viļānos, kadastra apzīmējums 78170010310  

atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu. 

3. Pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju veikt darbus, kas nepieciešami zemes 

gabala Upes iela 6, Viļānos ierakstīšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

par saviem līdzekļiem. 

 

3. Pamatojoties uz V. T.dzīv. Celtnieku iela, Viļānos iesniegumu par zemesgabala 

Ceriņu iela 7, Viļānos, kadastra apzīmējums 78170040537 atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

1. V.T. saskaņā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas 

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

ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu. 

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

Jekaterina  Ivanova,Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Ierakstīt zemesgabalu Ceriņu iela 7, Viļānos, kadastra apzīmējums 

78170040537 zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda; 
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2. Nodot zemesgabalu Ceriņu iela 7, Viļānos, kadastra apzīmējums 78170040537  

atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu. 

3. Pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju veikt darbus, kas nepieciešami zemes 

gabala Ceriņu iela 7, Viļānos ierakstīšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

par saviem līdzekļiem. 

 

26§ 

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektā “Museum Gateway”.____________ 
M.Skangale A.Pudulis 

Latgales plānošanas reģions kopā ar Latgales reģiona attīstības aģentūru 2011.gada 

20.februārī Latvijas,Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā tika 

iesniegusi projektu „Museum Gateway”-projekts tika apstiprināts ar papildus 

nosacījumiem .Paredzams ka līdz 2012.gada beigām tiks noslēgts Granta līgums par 

projekta ieviešanu un nekavējoties uzsākta projekta ieviešana.Viļānu novada 

pašvaldībā minētā projekta ietvaros ir paredzēta aprīkojuma piegāde un uzstādīšana  

Viļānu novadpētniecības muzejā.Kopējās investīcijas projekta ietvaros mūsu 

pašvaldībā paredzētas 4758,00  EUR apmērā.Lai nodrošinātu projekta ietvaros 

paredzamo investīciju līdzfinansēšanu  2013.gadā  jāparedz 15% no investīciju 

summas 713.70 EUR. 

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

Ivanova,Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija Leščinska,Artūrs 

Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj: 

 

2013.gadā paredzēt un piešķirt līdzfinansējumu projektā „Museum Gateway”- 

aprīkojuma piegāde un uzstādīšana  Viļānu novadpētniecības muzejā par kopējo 

summu  4758,00  EUR.Līdzfinansējuma summa 15% no investīciju summas 713.70 

EUR. 

 

27§ 

 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu.______________ 

I.Strūberga J.Šlivka J.Apača A.Pudulis 

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu maksa 

par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veidojas, summējot maksu: par sadzīves 

atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, ko apstiprina Viļānu 

novada pašvaldības dome; sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātā tarifu par 

sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā; dabas resursa nodokli par 

atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. 

Kopā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto tarifu par sadzīves 

atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs un dabas resursu nodokli 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa summa sastāda 7,24 Ls/m
3
 (bez 

pievienotās vērtības nodokļa). 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.pirmās daļas 27.punktu, 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, Dabas resursu nodokļa 

likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktu, 

Atklāti balsojot:par- 9 (Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija Leščinska,Konrāds 

Kalniņš), pret- 2(Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ),atturas- nav, 
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Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj: 

 
1. Apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,    
      uzglabāšanu - 3,34 Ls/m

3
 (bez pievienotās vērtības nodokļa). 

2. Noteikt kopējo maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu - Ls 7,24 Ls/m
3
  

     (bez pievienotās vērtības nodokļa) Viļānu novada  administratīvajā teritorijā no  
     2013.gada 1.janvāra, ko veido: 
 

     2.1.maksa sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu    
           3,34 Ls/m

3
; 

     2.2.sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu    
  apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs - 2,50 Ls/m

3
; 

     2.3.dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu - 1,40 Ls/m
3
. 

 

28§ 

 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu bērnu un jaunieši invalīdu biedrības 

„Saulstariņi”Ziemassvētku pasākumam.__________________________________ 
D.Bardovska J.Šlivka A.Pudulis 

Izskatot Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Saulstariņi”2012.gada 

07.decembra iesniegumu, 

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

Ivanova,Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija Leščinska,Artūrs 

Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj: 

 

Piešķirt naudas līdzekļus Ls 50,- (piecdesmit lati 00 santīmi) Viļānu bērnu un 

jauniešu invalīdu biedrībai Ziemassvētku pasākuma organizēšanai no budžeta 

līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra- pārskaitot Viļānu bērnu un jauniešu 

invalīdu biedrības kontā.  

 

29§ 

 

Par izdevumu segšanu par treilera pakalpojumiem Viļānu bērnu un jauniešu 

invalīdu biedrībai „Saulstariņi”._______________________________________ 

D.Bardovska A.Pudulis 

Izskatot Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Saulstariņi” 2012.gada 

10.decembra iesniegumu par to,ka tika izmantots treileris  no SIA „EE ACS” pa 

maršrutu Latvija-Polija-Latvija 2012.gada 19.un 20.oktobrī, 

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

Ivanova,Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija Leščinska,Artūrs 

Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj: 

 

Apmaksāt rēķinu sedzot treilera pakalpojumus par summu Ls 423.00(četri simti 

divdesmit trīs lati 00 santīmi) pārskaitot  SIA „EE ACS” reģ.Nr. 42403014237. 

 

 

 

 

30§ 
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Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu  invalīdu biedrībai  Ziemassvētku 

pasākumam.__________________________________________________________

J.Ivanova  J.Šlivka I.Sondore A.Pudulis 

Izskatot Viļānu invalīdu biedrības iesniegumu un uzklausot deputātu priekšlikumus 

par to, ka Viļānu invalīdi biedrībā skaitās līdz 120 biedru, 

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

Ivanova,Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija Leščinska,Artūrs 

Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj: 

 

Piešķirt naudas līdzekļus Ls 75,- (septiņdesmit pieci lati 00 santīmi) Viļānu invalīdu  

biedrībai Ziemassvētku pasākuma organizēšanai no budžeta līdzekļiem pārējā citur 

neklasificētā kultūra- pārskaitot Viļānu invalīdu biedrības kontā.  

 

31§ 

Par autotransporta piešķiršanu Viļānu  invalīdu biedrībai  pieredzes apmaiņas 

braucienam uz Auces invalīdu biedrību.__________________________________ 
J.Ivanova J.Šlivka A.Pudulis 

Izskatot Viļānu invalīdu biedrības  iesniegumu un uzklausot deputātu priekšlikumus, 

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

Ivanova,Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija Leščinska,Artūrs 

Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj: 

 

Iedalīt autotransportu Viļānu invalīdu biedrībai pieredzes apmaiņas braucienam uz 

Auces invalīdu biedrību – skolēnu brīvlaikā.  

 

32§ 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu__________________________ 

I.Klimanova J.Šlivka  K.Kalniņš J.Stafeckis A.Pudulis  

1. sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem ir izveidojies 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds, ir miruši, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK noteikumiem Nr.1486, „Kārtība, 

kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, likuma „Par 

nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, 

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

Ivanova,Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija Leščinska,Artūrs 

Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj: 

 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu sekojošām mirušām personām: 

 

Ļ.Č. kad.Nr.7898 010 0521 0044 (pašvaldībai piederošs zemes gabals) Ls 5.85 

apmērā; mirusi 2010.gads. 

J. C.kad.Nr.7898 010 0208 0044 (pašvaldībai piederošs zemes gabals) Ls 12.50 

apmērā;miris 2008.gads. 

M.M. kad.7817 003 0418 0044 (pašvaldībai piederošs zemes gabals) Ls 7.21 

apmērā;mirusi 2003.gads. 
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V.M.kad.7817 003 0373 (pašvaldībai piederošs zemes gabals), Ls 6.89 apmērā;miris 

2008.gads. 

F.R. kad.7817 001 0109(pašvaldībai piederošs zemes gabals), Ls 6.31 apmērā;mirusi 

2005.gads. 

P.B., kad.7898 010 0320 (pašvaldībai piederošs zemes gabals), Ls 6.96 apmērā;miris 

2012.gads. 

E. B. kad.Nr.7898 010 0344 (pašvaldībai piederošs zemes gabals), Ls 323.01 apmērā; 

mirusi 2001.gadā. 

 

 

2. Sakarā ar kļūdaini aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

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

Ivanova,Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija Leščinska,Artūrs 

Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj: 

 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļu parādus sekojošām personām: 

 

A.J. kad.7898 006 0089, Ls 5,67 apmērā;  

R. Z. kad.7898 004 0322, Ls 7,03 apmērā; 

A. J. Kad.7898 006 0060, Ls 1,37 apmērā;  

Viļānu novada pašvaldība, reg.Nr.90009114114, kad.7848 001 0169, Ls 27,48  

Viļānu novada pašvaldība, reg.Nr.90009114114, kad.7817 001 0307, Ls 77,69  

Latvijas kooperatīvā sabiedrība” Centrālā savienība Turība”, reg.Nr.40003055087, 

kad.7817 001 0225, Ls 59,35. 

33§ 

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

I.Klimanova  A.Pudulis  

2012.gada 12.decembrī Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības 

īpašuma un zemes komisija veica kustamās mantas – autobusa FORD TRANZIT, 

izsoli. 

 

Viļānu novada pašvaldība konstatē: 

 

Izsoles noteikumos paredzētājā kārtībā, līdz 2012.gada 12.decembrim tika saņemts 

viens pieteikums dalībai izsolē. Izsoles sākumcena bija noteikta LVL 150,00.  

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

Ivanova,Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Juris Tučs, Felicija Leščinska,Artūrs 

Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj: 

 

Apstiprināt 2012.gada 12.decembra izsoles protokolu.  

 

34§ 

 

Informācija.__________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2013. gada 17.janvārī  plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2013.gada 10.janvārī  plkst 15.00. 
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Sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2013.gada 09.janvārī 

plkst.15.00. 

 

 

Sēdi slēdza plkst.18.00 

 

Sēdi vadīja                                                                                 Arnolds Pudulis 

 

Sēdi protokolēja                                                                         Anna Strode 

 

Parakstīja  2012.gada  20.decembrī 

 

 

 

 

 

 

 

 


