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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 
 

SĒDES PROTOKOLS 
 

 

Viļānu novadā                                 Nr.3                  2012.gada  09.februārī 

 

DARBA KĀRTĪBA 
1.Par līdzfinansējumu Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas programmas projekta  

   „3 solis”. 

2.Par mežaudzes ņemšanu uzskaitē. 

3.Par autoceļa P 58 Viļāni – Preiļi – Špoģi,  dzelzsbetona caurtekas un ceļa zīmju  

   ņemšanu uzskaitē. 

4.Par pamatlīdzekļu norakstīšanu. 

5.Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam. 

6.Par zemes iznomāšanu. 

7.Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

8.Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu  

   atsavināšanai. 

9.Par platības precizējumu. 

10.Par nomas attiecību izbeigšanu. 

11.Par pamatbudžeta izpildi par 2011.gadu. 

12.Par specbudžeta un dāvinājumu un ziedojumu izpildi par 2011.gadu. 

13.Par pieturvietu Viļānos. 

14.Par valsts budžeta finansējuma atmaksu. 

15.Par zemes gabalu iznomāšanu Dekšāru pagastā. 

16.Par lēmumu Nr. 4§25  no 24.02.2011. un Nr. 7§12 no 25.08.2011. atcelšanu un     

     zemes gabalu apvienošanu. 

17.Par adrešu  apstiprināšanu Dekšāres ciemā. 

18. Par zemes gabala piekritību pašvaldībai. 

19.Par zemes nosaukuma apstiprināšanu. 

20.Par kopīga projekta realizēšanu Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu  

     sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta  

     ietvaros 2007-2013 izsludinātajā Programmas projektu konkursu uzsaukumā  

     kopā ar Kārsavas novadu un Šlisenburgas  pašvaldību.  

21.Par Dekšāru pagasta kultūras pasākumu organizatores N.Strodes iesnieguma  

     izskatīšanu. 

22.Par līdzfinansējumu projektā ”Sabiedrisko kultūras aktivitāšu pilnveidošana  

     Dekšāres pagastā”. 

23.Par nolikuma apstiprināšanu „Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Viļānu  

     novadā”. 

24.Par  Viļānu novada pašvaldības 2012.gada 09.februāra saistošo noteikumu  

      Nr. 44 „Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 12 „Sociālās  
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     palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā””izdošanu. 

25.Par ESF projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ieviešanu. 

26.Par dzīvokļa īres līguma grozīšanu. 

27.Par dzīvojamās platības piešķiršanu. 

28.Par dzīvojamās platības maiņu. 

29.Par saistošo noteikumu  Nr.45„Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība  

     Viļānu novada pašvaldībā” izdošanu. 

30.Par sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu. 

31.Par zemes gabalu iznomāšanas kārtību Viļānu novada pašvaldībā. 

32.Par naudas līdzekļu piešķiršanu pieredzes apmaiņas braucienam uz Pleskavas  

     pilsētu.  

33.Informācija. 

 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētājs Arnolds Pudulis 

Piedalās 

deputāti : Arnolds Pudulis, Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva, Vasīlijs Arbidāns, 

Artūrs Ornicāns,Ivans Popovs, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka, Felicija 

Leščinska,Inta Brence,Jekaterina Ivanova, Juris Tučs,Aivars Strods,Konrāds 

Kalniņš. 

Nokavē: deputāti Inta Brence, Juris Tučs,Felicija Leščinska.  

Nav ieradusies deputāte Jevdokija Šlivka - nezināmu iemeslu dēļ. 

Pašvaldības darbinieki- sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša,izpilddirektore 

Inga Strūberga,nekustamā īpašuma speciāliste Irina Kļimanova,Sokolku pagasta 

pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova,Dekšāres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis 

Benislavskis,Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča, 

sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Grīnvalde, Dekšāres pagasta   kultūras 

pasākumu organizatore Nellija Strode, jurists Guntars Arbidāns,galvenā 

grāmatvede Irēna Stafecka, ansambļa „Sudaruški” dalībniece Marina Diča. 

Korespondente Ilze Sondore. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00 

 

Atklāti balso par  darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem:  

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

Popovs,Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Juris 

Galerijs Vidiľš, Artūrs Ornicāns,Aivars Strods), pret-nav,atturas- nav. 

Tiek ierosināts papildus iekļaut darba kārtībā jautājumu: 

„Par naudas līdzekļu piešķiršanu pieredzes apmaiľas braucienam uz Pleskavas 

pilsētu”.  
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Atklāti balsojot par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Ivans  

Popovs,Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Juris 

Galerijs Vidiľš, Artūrs Ornicāns,Aivars Strods), pret-nav,atturas- nav. 

 

1§ 

Par līdzfinansējumu Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas programmas projektā  

„3. solis”._____________________________________________________________ 

I.Piziča A.Pudulis 

Izskatot biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme”2012.gada 20.janvāra vēstuli  redzam,ka 

biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” biedru sapulce lēma apstiprināt Latvijas –

Lietuvas-Baltkrievijas programmas projekta „3.solis” līdzfinansējuma budžetu 2012.-

2013.gadam ,nosakot biedru līdzfinansējumu  projektā sekojošā apmērā: Aglonas, 

Dagdas, Daugavpils,Ludzas, Ilūkstes,Krāslavas,Kārsavas, Līvānu,Preiļu, 

Rēzeknes,Riebiľu,  Viļānu novadu pašvaldības un Daugavpils un Rēzeknes pilsētu 

domes -925.89 EUR (650,72 LVL).2012.gada septembrī plānots izsūtīt rēķinus par 

līdzfinansējumu pēc finansējuma līguma noslēgšanas. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”27.panta 27.punktu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu,  

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

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods, Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniľš), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Apstiprināt Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas programmas projekta „3.solis” 

līdzfinansējuma budžetu 2012.-2013.gadam, nosakot biedru līdzfinansējumu projektā 

925,89 EUR (650.72 LVL) . 

2§ 

Par mežaudzes ņemšanu uzskaitē._______________________________________ 

I.Stafecka A.Pudulis 

 Ľemt grāmatvedības uzskaitē  sekojošas mežaudzes 

 

Zemes īpašuma 

nosaukums, adrese 

Kadastra 

apzīmējums 

Platība (ha) Mežaudzes 

vērtība(Ls) 
Gulbji 1, Dekšāres 

pagasts, Viļānu novads 

78480060130 1.0 546.39 

Jurģi, Dekšāres pagasts, 

Viļānu novads 

78480030086 0.70 876.49 

Ābelīte, Dekšāres pagasts, 

Viļānu novads 

78480060198 2.10 1099.00 

Kalna liepas, Dekšāres 

pagasts, Viļānu novads 

78480050168 0.90 173.54 

Dambinieki, Armuškas, 

Dekšāres pagasts, Viļānu 

novads 

78480030114 2.80 639.11 

Kopā  7.5 3 334.53 



4 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta 27.punktu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, 

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

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods, Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniľš), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Ľemt grāmatvedības uzskaitē 7.5 ha mežaudzes par kopējo vērtību Ls 3 334.53 ( trīs 

tūkstoši  trīs simti trīsdesmit četri lati 53 santīmi). 

 

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

2011. gadā - 5 gab. 

 

3§ 

Par autoceļa P 58 Viļāni – Preiļi – Špoģi,  dzelzsbetona caurtekas un ceļa zīmju 

ņemšanu uzskaitē.____________________________________________________ 
V.Arbidāns A.Stiuka A.Pudulis 

Ľemt grāmatvedības uzskaitē autoceļu P 58 Viļāni – Preiļi – Špoģi posma km 3.2 – 

3.5  ar melnā grants seguma,  dzelzsbetona caurtekas un ceļa zīmju, kuru nodod VAS 

„Latvijas Valsts ceļi”. 

Autoceļu P 58 Viļāni – Preiļi – Špoģi posma km 3.2 – 3.5  raksturojums 

 Autoceļa garums  0.3  km, 

 ceļa klātnes platums 10.0 m;  

 brauktuves platums 7.0 m;  

 uzturēšanas klase C 

Autoceļa sākotnējā vērtība uz 01.10.2011 LVL – 53 466.62, uzkrātais nolietojums uz 

01.10.2011 LVL 53 466.62 ; 

Dzelzsbetona caurtekas  sākotnējā vērtība uz 01.10.2011 LV  5389.93 ;  uzkrātais 

nolietojums uz 01.10.2011 LVL 1850.77; 

Ceļa zīmes ( 3 gab) sākotnējā vērtība uz 01.10.2011 LV  303.51 ;  uzkrātais 

nolietojums uz 01.10.2011 LVL 303.51. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta 27.punktu,MK noteikumi Nr. 

1486- 20.pantu  un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

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

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš), pret- 1(Artūrs Ornicāns), atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Ľemt grāmatvedības uzskaitē autoceļu P 58 Viļāni – Preiļi – Špoģi posma km 3.2 – 

3.5  ar melnā grants seguma,  dzelzsbetona caurtekas un ceļa zīmju, kuru nodod VAS 

„Latvijas Valsts ceļi”. 
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4§ 

Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.________________________________________ 
I. Strūberga A.Pudulis 

Ľemot vērā pamatlīdzekļu komisijas norakstīšanas aktu ,pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām”21.panta 27.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods, Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniľš), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

 Norakstīt sekojošus pamatlīdzekļus : 

1.Dators Intel Celeron Samsung  iegādes gads 2007.-bilances vērtība Ls 298.00, 

nolietojuma summa Ls 298.00,inv.Nr.1238256. Viļānu Mūzikas un mākslas skola. 

 

5§ 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam._______________ 

I.Klimanova A.Pudulis 

1. Pamatojoties uz 2012.gada 19.janvāra Viļānu novada domes sēdes Nr.2 dienas 

kārtības 6.punkta lēmumu „Par Viļānu novada nekustamā īpašuma atsavināšanu” un 

veicot dzīvojamās mājas Stacijas ielā 3, Viļānos, kadastra numurs 78175020116 ½ 

domājamās daļas nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot SIA „Dzieti” vērtētājus 

Viļānu novada dome konstatēja: 

Saskaľā ar SIA „Dzieti” 2011.gada 28.decembra slēdzienu par nekustamā 

īpašuma – apbūves Stacijas ielā 3, Viļānos, ½ domājamās daļas - tirgus vērtība ir 

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

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

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods, Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniľš), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

 noteikt dzīvojamās mājas Stacijas ielā 3, Viļānos, kadastra numurs 

78175020116 ½ domājamās daļas nosacīto cenu – LVL 1100,00 (viens 

tūkstotis viens simts lati un 00sant.); 

 Piedāvāt E. C. izmantot pirmpirkuma tiesības, iegādāties īpašuma ½ 

domājamo daļu un izbeigt kopīpašuma tiesības ar pašvaldību. 

 

6§ 

 

Par zemes iznomāšanu._________________________________________________ 

I.Klimanova A.Pudulis 

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

izskatot L.S.dzīv. Viļānos iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās 

zemes iznomāšanu mazdārziľa uzturēšanai, konstatēts, ka 

1. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040163 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 10.decembra sēdes Nr.25 lēmums) 

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

zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3. punktu nosakāma nomas maksa, 
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Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, 

Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis 

Stafeckis,Aivars Strods, Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniľš), pret- nav,atturas- 

nav, 

    Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar L.S. dzīv.  Viļānos par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78170040163, Centrālā ielā , Viļānos, daļas 1593m
2
 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 O.M. dzīv.  Viļānos iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās 

zemes iznomāšanu mazdārziľa uzturēšanai, konstatēts, ka 

1. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040520 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 10.decembra sēdes Nr.25 lēmums) 

2. saskaľā 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- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, 

Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis 

Stafeckis,Aivars Strods, Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniľš), pret- nav,atturas- 

nav, 

      Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar O.M. dzīv.  Viļānos par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78170040520, Ceriľu ielā, Viļānos, daļas 700m
2
 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 A.Č. dzīv. Viļānos iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās 

zemes iznomāšanu mazdārziľa uzturēšanai, konstatēts, ka 

1. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030358 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 10.decembra sēdes Nr.25 lēmums) 

2. saskaľā 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- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, 

Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis 

Stafeckis,Aivars Strods, Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniľš), pret- nav,atturas- 

nav, 

     Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar A.Č. dzīv. Viļānos par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 781700430358, Lauku iela , Viļānos, 411m
2
 platībā, iznomāšanu 

uz pieciem gadiem; 

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

 

Ierodas deputātes I.Brence un  F.Lešcinska. 

 

7§ 



7 

 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.___________________________________ 

I.Klimanova A.Pudulis 

   Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 2.
1 

un 4.
 
daļu, likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 

5.daļu, „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 33.panta 2.daļu – pašvaldība pieľem 

lēmumus par lietošanas tiesību izbeigšanu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu 

lauku apvidos” 4.panta 3.daļu, iesniedz datus VZD reģionālajā nodaļā, 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods, Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniľš, Inta Brence, Felicija Leščinska), pret- 

nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1. Izbeigt lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā iedalīto zemi: 

 

N.p.k

. 

Zemes 

lietotājs 

Personas 

kods 

Zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Platība, 

ha 

Nosauk

ums 
Zemes lietotāja adrese 

1.  G. P.  
78980050048 3.22 Mukuļu 

muiža 
Viļānu nov. 

78980050049 0.9867 

 

 

8§ 

Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai._________________________________________________________ 
I.Klimanova A.Pudulis 

1. Pamatojoties uz A.M. dzīv. Viļānos pilnvarotās personas M. S.iesniegumu par 

dzīvokļa Nr.22, Celtnieku iela , Viļānos atsavināšanas ierosinājumu 

 

Viļānu novada domes konstatēja: 

1. A.M. saskaľā 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. A.M.saskaľā ar 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā 

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

klāt visus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus; 

3. Dzīvokļa īpašums Nr.22 Celtnieku iela , Viļānos nav nepieciešams Viļānu 

novada pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai,  

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, 

Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis 

Stafeckis,Aivars Strods, Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniľš, Inta Brence, Felicija 

Leščinska), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.22 Celtnieku ielā , Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. 

2. Nodot dzīvokli Nr.22 Celtnieku ielā , Viļānos atsavināšanai, pārdodot to par 

brīvu cenu. 
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3. Pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju veikt darbus, kas nepieciešami dzīvokļa 

īpašuma Nr.22 Celtnieku iela , Viļānos ierakstīšanai zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem. 

 

 

9§ 

Par platības precizējumu._______________________________________________ 

I.Klimanova A.Pudulis 

1.Izskatot SIA Ametrs iesniegumu ar lūgumu precizēt zemesgabala ar kadastra 

apzīmējumu 78980050031 platību 

Viļānu novada domes konstatēja: 

 

1.1.Saskaľā ar 2011.gada 29.augusta LR Centrālās zemes komisijas lēmumu 

Nr.8035 A.C.atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 78980050031 13,2ha platībā; 

1.2.Veicot zemes gabala ar kadastra apazīmējumu 78980050031 instrumentālo 

uzmērīšanu, tā platība ir 14,86ha un pārsniedz pieļaujamo platības nesaisti ar 

juridiskajos dokumentos noteikto zemes gabala platību, 

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

Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis 

Stafeckis,Aivars Strods, Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniľš, Inta Brence, Felicija 

Leščinska), pret- nav,atturas- nav,deputāte Inta Brence balsošanā nepiedalās 

     Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Precizēt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980050031 platību un 

noteikt to 14,86 ha apmērā. 

 

2.Izskatot zemes gabala ar kadastra Nr.78900050084 kopīpašnieku P.F. un D.  

   Z.iesniegumu ar lūgumu precizēt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu  

   78900050084 platību 

Viļānu novada domes konstatēja: 

 

2.2.Saskaľā ar 1997.gada 25.marta Sokolku pagasta zemes komisijas lēmumu 

Nr.35 P.F., M.Z. un D.Z. atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 78900050084 0,6 ha platībā; 

2.2.Veicot zemes gabala ar kadastra pazīmējumu 78900050084 instrumentālo 

uzmērīšanu, tā platība ir 0,96 ha un pārsniedz pieļaujamo platības nesaisti ar 

juridiskajos dokumentos noteikto zemes gabala platību, 

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

Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis 

Stafeckis,Aivars Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns, Inta Brence, 

Felicija Leščinska), pret- nav,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Precizēt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900050084 platību un 

noteikt to 0,96 ha apmērā. 

 

10§ 

Par nomas attiecību izbeigšanu  ._________________________________________ 

I.Klimanova A.Pudulis 



9 

 

1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un izskatot Z. C. 

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

kadastra apzīmējumu 78900040209 izmantošanas, 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods, Artūrs Ornicāns ,Konrāds Kalniľš, Inta Brence, Felicija Leščinska), pret- 

nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Izbeigt nomas attiecības ar Z. C. dzīv.  Sokolku pag., Viļānu nov. par zemes gabala 

3,7 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 78900040209 izmantošanu. 

 

Ierodas deputāts J.Tučs. 

 

11§ 

Par pamatbudžeta izpildi par 2011.gadu._________________________________ 

I.Strūberga A.Pudulis 

Uzklausot  izpilddirektores I.Strūbergas ziľojumu par 2011.gada budžeta izpildi, 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs, Inta Brence, Felicija Leščinska), pret- 

nav,atturas-1( Artūrs Ornicāns) 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Apstiprināt pamatbudžeta izpildi par 2011.gadu . 

 

Pielikumā :pārskats par pamatbudžeta izpildi  uz 6  lapām 

  

12§ 

 
Par specbudžeta un dāvinājumu un ziedojumu izpildi par 2011.gadu.__________ 
I.Strūberga A.Pudulis 

Uzklausot  izpilddirektores I.Strūbergas ziľojumu, 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs, Inta Brence, Felicija Leščinska), pret- 

nav,atturas-1( Artūrs Ornicāns) 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1.Apstiprināt Viļānu  novada speciālā budžeta izpildi par 2011.gadu. 

 

Pielikumā :pārskats par speciālā budžeta izpildi  uz 2 lapām. 

 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs, Inta Brence, Felicija Leščinska), pret- 

nav,atturas-1( Artūrs Ornicāns) 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

       2.Apstiprināt  Viļānu novada pašvaldībā dāvinājumu un ziedojumu izpildi     



10 

 

         2011.gadā. 

 

       Pielikumā :pārskats par dāvinājumiem un ziedojumiem 2011.gadā uz 1 lapas. 

 

13§ 

Par pieturvietu Viļānos.________________________________________________ 

I.Strūberga J.G.Vidiľš I.Piziča A.Pudulis  

Valsts SIA „Autotransporta direkcija”Sabiedriskā transporta plānošanas daļā ir 

saľemta vēstule par ierosinājumu izveidot pieturvietu Viļānos ārpus Viļānu 

autoostas.Izvērtējot Viļānu autoostas izmaksas un zemo ekonomisko efektivitāti, kā 

arī samazināto dotāciju apjomu sabiedriskā transporta zaudējumu segšanai 

2012.gadam, Direkcija atbalsta jaunas pieturvietas ierīkošanu Viļānos.Pārvadātājs 

SIA „Norma-A” ierosina pieturvietu ierīkot Viļānu Sv.Ercengeļa Miķeļa katoļu 

baznīcas,Kultūras laukumā 6a  un šo pieturvietu iekļaut autobusu kustības sarakstos, 

Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns, Inta Brence, Felicija Leščinska), 

pret- nav,atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Viļānu novada pašvaldības teritoriālajā plānojumā atļautā laukuma izmantošana 

neatbilst iesnieguma mērķim.  

Sakarā ar plānoto tranzītielas rekonstrukciju ,atteikt jaunas pieturvietas veidošanu. 

 

 

14§ 

 

Par valsts budžeta finansējuma atmaksu._________________________________ 

I.Stafecka A.Pudulis 

Pirmā līmeľa finanšu kontroles gala atzinums par ES struktūrfondu 3. Mērķa 

„Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 

Nr.LLI-006 „Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai 

Latvijas –Lietuvas pierobežas teritorijā” apstiprinātie izdevumi 94 932.02 EUR jeb 

LVL 66718.60  ( saskaľā ar LB kursu 0.702804) . Līdz ar valsts finansējuma daļa 

(5% apmērā) 4 746.60 EUR jeb LVL 3335.93 (saskaņā ar LB kursu 0.702804). 

2009. gada 09.09 avansā tika ieskaitīts valsts budžeta finansējuma summa 

LVL 8 970 .00 apmērā maksātājs LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrija.   

Līdz ar to, saskaľā ar MK 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 890 „Kārtība, 

kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa 

„Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu un Eiropas Kaimiľattiecību un partnerības 

programmu finansējums, atmaksāts LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
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ministrijai LVL 5 634.07 ( pieci tūkstoši seši simti trīsdesmit četri lati un 07 santīmi), 

kas ir starpība starp ieskaitīto avansu un apstiprināto izdevumu valsts finansējuma 

daļu ( 8970 – 3335.93 = 5634.07 LVL), 

Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns, Inta Brence, Felicija Leščinska), 

pret- nav,atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Atmaksāt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai LVL 

5 634.07 ( pieci tūkstoši seši simti trīsdesmit četris lati un 07 santīmi), kas ir starpība 

starp ieskaitīto avansu un apstiprināto izdevumu valsts finansējuma daļu ( 8970 – 

3335.93 = 5634.07 LVL). 

15§ 

Par zemes gabalu iznomāšanu Dekšāru pagastā._________________________ 

J.Benislavskis J.Stafeckis A.Pudulis  

1.Pamatojoties uz A. I. iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritības zemes 

iznomāšanu, konstatēts, ka 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480040079 ir pašvaldībai piekritīgā 

zeme; 

- saskaľā ar MK 30.10.2007. Nr.735 “Noteikumiem par valsts vai pašvaldību 

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

Ľemot vērā iepriekš minēto, 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs, Inta Brence, Felicija Leščinska), pret- 

nav,atturas-1( Artūrs Ornicāns) 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

noslēgt nomas līgumu ar  A. I. dzīvo Viļānu novads, Dekšāres pagasts  par 0.9 

ha zemes vienību ar kadastra Nr.78480040079,  Viļānu novada Dekšāres 

pagastā iznomāšanu uz   pieciem gadiem, 

        -  noteikt nomas maksu gadā 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 

2.Pamatojoties uz G.N. iesniegumu ( 27.01.2012)par Viļānu novada pašvaldībai 

piekritības zemes iznomāšanu, konstatēts, ka 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480040014 ir pašvaldībai piekritīgā 

zeme; 

- saskaľā ar MK 30.10.2007. Nr.735 “Noteikumiem par valsts vai pašvaldību 

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

Ľemot vērā iepriekš minēto, 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs, Inta Brence, Felicija Leščinska), pret- 

nav,atturas-1( Artūrs Ornicāns) 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
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noslēgt nomas līgumu ar  G. N.dzīvo Viļānu novads, Dekšāres pagasts  par 1.1 

ha zemes vienību ar kadastra Nr.78480040014,  Viļānu novada Dekšāres 

pagastā iznomāšanu uz   pieciem gadiem, 

        -  noteikt nomas maksu gadā 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 

16§ 

 

Par lēmumu Nr. 4§25  no 24.02.2011. un Nr. 7§12 no 25.08.2011. atcelšanu un 

zemes gabalu apvienošanu._________________________________________________ 

J.Benislavskis A.Pudulis  

1.Izskatot A.S.iesniegumu par zemes vienību apvienošanu vienā īpašumā “Lapegle”ar 

kadastra Nr. 7848 005 0179, konstatēts, ka 24.02.2011. 

Viļānu novada dome pieľēma lēmumu Nr. 4§25 „Par atsevišķa zemes gabala 

izveidošanu” (atdalīta mantojamā zeme no īpašumā nenoformētās). 

Viļānu novada dome pieľēma lēmumu Nr. 7§12 no 25.08.2011 “ Par lēmuma „Par 

atsevišķa zemes gabala izveidošanu” atcelšanu”, 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs, Inta Brence, Felicija Leščinska), pret- 

nav,atturas-1( Artūrs Ornicāns) 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
 

1.Uzskatīt par spēkā neesošu lēmumu 4§25 „Par atsevišķa zemes gabala izveidošanu”   

    un lēmumu 7§12 no 25.08.2011 „Par atsevišķa zemes gabala izveidošanu” zemes  

    īpašumā „Lapegle”  

2.Apvienot zemes gabalu ar kadastra Nr. 7848 005 0179 platība 4.4   un 7848 006  

    0351 platība 1.0 ha vienā īpašumā 

2.Apvienotajai  zemes vienībai ar platību 5.4 ha zemes lietošanas mērķi „Zeme ,uz  

   kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ,kods- 0101”. 

 

3.Lūgt VZD Latgales reģionālo nodaļu saskaľā ar grafisko pielikumu veikt izmaiľas  

   Dekšāru pagasta zemes lietojumu un īpašumu pārskata plānā. 

 
 

17§ 
Par adrešu  apstiprināšanu Dekšāres ciemā._________________________________ 

J.Benislavskis A.Pudulis 

Pamatojoties uz likuma „Par  pašvaldībām”21.panta 27.punktu,  

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs, Inta Brence, Felicija Leščinska), pret- 

nav,atturas-1( Artūrs Ornicāns) 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
 

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7848 003 0709 un ar to funkcionāli saistītām 

ēkām un būvēm apstiprināt adresi: „Salmene”, Armuškas, Dekšāres pag., Viļānu nov., 

LV-4628. 
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1.1.Dzīvojamai mājai „Salmene” piešķirt telpu grupas adreses: 

1.1.1. „Salmene” – 1, Armuškas, Dekšāres pag., Viļānu nov., LV-4628, 

1.1.2. „Salmene” – 2, Armuškas, Dekšāres pag., Viļānu nov., LV-4628, 

1.1.3. „Salmene” – 3, Armuškas, Dekšāres pag., Viļānu nov., LV-4628, 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7848 003 0512 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām un būvēm mainīt adresi „Jaunsaimnieki”, Dekšāres, Dekšāres 

pag., Viļānu nov., LV-4614  uz  adresi: „Jaunsaimnieki”, Jaunsaimnieki 2, 

Dekšāres pag., Viļānu nov., LV-4628. 

2.1.Dzīvojamai mājai „Jaunsaimnieki” piešķirt telpu grupas adreses: 

2.1.1. „Jaunsaimnieki” – 1, Jaunsaimnieki 2, Dekšāres pag., Viļānu nov., 

LV-4628, 

2.1.2. „Jaunsaimnieki” – 2, Jaunsaimnieki 2, Dekšāres pag., Viļānu nov., 

LV-4628, 

2.1.3. „Jaunsaimnieki” – 3, Jaunsaimnieki 2, Dekšāres pag., Viļānu nov., 

LV-4628, 

2.1.4. „Jaunsaimnieki” – 4, Jaunsaimnieki 2, Dekšāres pag., Viļānu nov., 

LV-4628, 

2.1.5. „Jaunsaimnieki” – 5, Jaunsaimnieki 2, Dekšāres pag., Viļānu nov., 

LV-4628, 

2.1.6. „Jaunsaimnieki” – 6, Jaunsaimnieki 2, Dekšāres pag., Viļānu nov., 

LV-4628, 

2.1.7. „Jaunsaimnieki” – 7, Jaunsaimnieki 2, Dekšāres pag., Viļānu nov., 

LV-4628, 

2.1.8. „Jaunsaimnieki” – 8, Jaunsaimnieki 2, Dekšāres pag., Viļānu nov., 

LV-4628, 

2.1.9. „Jaunsaimnieki” – 9, Jaunsaimnieki 2, Dekšāres pag., Viļānu nov., 

LV-4628, 

2.1.10. „Jaunsaimnieki” – 10, Jaunsaimnieki 2, Dekšāres pag., Viļānu 

nov., LV-4628, 

2.1.11. „Jaunsaimnieki” – 11, Jaunsaimnieki 2, Dekšāres pag., Viļānu 

nov., LV-4628, 

2.1.12. „Jaunsaimnieki” – 12, Jaunsaimnieki 2, Dekšāres pag., Viļānu 

nov., LV-4628. 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7848 003 0170 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām un būvēm apstiprināt adresi: „Lazdāji”, Rūbežnieki, Dekšāres 

pag., Viļānu nov., LV-4628. 

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7848 003 0310 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām un būvēm mainīt adresi „Ūdri”, Ikaunieki, Dekšāres pag., 

Viļānu nov., LV-4628  uz  adresi: „Ūdri”, Jaunsaimnieki 2, Dekšāres pag., 

Viļānu nov., LV-4628. 

5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7848 003 0296 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām un būvēm mainīt adresi „Smiltnieki”, Ikaunieki, Dekšāres pag., 

Viļānu nov., LV-4628  uz  adresi: „Smiltnieki”, Jaunsaimnieki 2, Dekšāres 

pag., Viļānu nov., LV-4628. 

6. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7848 003 0323 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām un būvēm mainīt adresi „Veģi”, Soltā, Dekšāres pag., Viļānu 

nov., LV-4628  uz  adresi: „Veģi”, Jaunsaimnieki 2, Dekšāres pag., Viļānu 

nov., LV-4628. 

7. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7848 003 0346 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām un būvēm mainīt adresi „Līksnas”, Jaunsaimnieki, Dekšāres 
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pag., Viļānu nov., LV-4614  uz  adresi: „Līksnas”, Jaunsaimnieki 2, Dekšāres 

pag., Viļānu nov., LV-4628. 

8. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7848 005 0129 un ar to funkcionāli 

saistītām ēkām un būvēm apstiprināt adresi: „Klajumi”, Stiukas, Dekšāres 

pag., Viļānu nov., LV-4614. 

18§ 

 

Par zemes piekritību pašvaldībai. _________________________________ 

I.Klimanova A.Pudulis 

Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 2.
1 

un 4.
 
Daļu un „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 

3.panta 5.daļu, 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs, Inta Brence, Felicija Leščinska), pret- 

nav,atturas-1(Artūrs Ornicāns ), 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Ieskaitīt zemes  vienību ar kadastra numuru 78480010157, Dekšāres pagastā, 

Viļānu novads, 2,3 ha platībā Viļānu novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs. 

 

 

19§ 

 

Par zemes nosaukuma apstiprināšanu.___________________________________ 

I.Klimanova A.Pudulis 

Izskatot zemes kopīpašuma ar kadastra Nr.78900050205, kas sastāv no trīs zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78900050205, 78900050202, 78900050084, 

kopīpašnieku P.F.un D.Z. iesniegumu ar lūgumu piešķirt īpašumam nosaukumu 

„Kļavas 2”, saskaľā 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 

Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns, Inta Brence, Felicija Leščinska), 

pret- nav,atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Apstiprināt nosaukumu „Kļavas 2” zemes īpašumam ar kadastra Nr. 78900050205 

Sokolku pag., Viļānu novads. 

 

20§ 

 

Par kopīga projekta realizēšanu Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 

ietvaros 2007-2013 izsludinātajā Programmas projektu konkursu uzsaukumā 

kopā ar Kārsavas novadu un Šlisenburgas pašvaldību.___________________  
I.Piziča A.Pudulis  

Uzklausot attīstības , plānošanas un informācijas nodaļas vadītājas informāciju par 

Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas 

kaimiľattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 izsludināto 
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Programmas projektu konkursu uzsaukumu, kā arī informāciju par Kārsavas novada 

un Šlisenburgas  pašvaldības vēlmi piedalīties kopīga projekta realizēšanā, ľemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu , 

Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns, Inta Brence, Felicija Leščinska), 

pret- nav,atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

GATAVOT  PROJEKTA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI  Igaunijas - Latvijas - 

Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiľattiecību un partnerības 

instrumenta ietvaros 2007-2013 izsludinātajā Programmas projektu konkursu 

uzsaukumā kopā ar Kārsavas novadu un Šlisenburgas  pašvaldību.  

 

21§ 

Par Dekšāru pagasta kultūras pasākumu organizatores N.Strodes iesnieguma 

izskatīšanu.__________________________________________________________ 
N.Strode  A.Pudulis. 

Izskatot Dekšāres pagasta kultūras pasākumu organizatores Nellijas Strodes 

2012.gada 12.janvāra iesniegumu , kurā tiek lūgts palielināt folkloras kopas un 

saksafona pulciľa vadītāju darba apmaksu mēnesī  Ls 70,- un ľemot vērā izglītības, 

kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu , 

Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns, Inta Brence, Felicija Leščinska), 

pret- nav,atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Apstiprināt darba algas palielināšanu folkloras kopas vadītājai un saksofona pulciľa 

vadītājai  Ls 70,- mēnesī no 2012.gada 10.februāra . 

 

22§ 

 

Par līdzfinansējumu projektā ”Sabiedrisko kultūras aktivitāšu pilnveidošana 

Dekšāres pagastā”.___________________________________________________ 
N.Strode A.Pudulis. 

Izskatot Dekšāres kultūras pasākumu organizatores Nellijas Strodes 2012.gada 

31.janvāra iesniegumu , kurā viľa lūdz  līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas 

gadījumā  10% - konkursā „Sabiedrisko kultūras aktivitāšu pilnveidošana Dekšāres 

pagastā” .Projekta kopējās izmaksas Ls 3316.57. 

Ľemot vērā  izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu , Atklāti 

balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns, Inta Brence, Felicija Leščinska), 

pret- nav,atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Atbalstīt projekta  „Sabiedrisko kultūras aktivitāšu pilnveidošana Dekšāres pagastā” 

līdzfinansējuma piešķiršanu 10%, ja tiks apstiprināts projekts . 
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23§ 

Par nolikuma apstiprināšanu „Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Viļānu 

novadā”._____________________________________________________________ 
J.Ivanova A.Pudulis 

Izskatot Viļānu novada iedzīvotāju iesniegumus- tika veikta apsekošana un izstrādāts 

nolikums, lai budžetā varētu paredzēt noteiktu naudas summu. 

 Pēc budžeta apstiprināšanas ,kurā ir apstiprināta naudas summa Ls 30000,-bērnu 

rotaļu laukuma izveidošanai Viļānu novadā, 

Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns, Inta Brence, Felicija Leščinska), 

pret- nav,atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Apstiprināt nolikumu un izsludināt pretendentu pieteikšanos iniciatīvu grupās. 

 

Pielikumā : nolikums uz 4 lapām un pieci pielikumi uz 5 lapām. 

24§ 

 

Par  Viļānu novada pašvaldības 2012.gada 09.februāra saistošo noteikumu Nr. 

44 „Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 12 „Sociālās 

palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā””izdošanu._______ 
D.Strupiša  J.G.Vidiľš  A.Pudulis 

Novadā ir 56 daudzbērnu ģimenes. Sociālais dienests ierosina: 

 daudzbērnu ģimenēm piešķirt vienreizējo pabalstu ľemot vērā bērnu skaitu 

ģimenē; 

 piešķirt pabalstu Ls 25,- apmērā katram daudzbērnu ģimenes bērnam; 

 vienreizējo pabalstu piešķirt augustā pirms skolas mācību gada sākšanās; 

 ja ģimene nav iepriekš griezusies pēc palīdzības Sociālajā dienestā ,vienam no 

vecākiem pabalsta saľemšanai jāiesniedz iesniegums. 

Kopā nepieciešamā summa  :3000,-Ls un ľemot vērā izglītības, kultūras un 

sociālo jautājumu komitejas ieteikumu , 

Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns, Inta Brence, Felicija Leščinska), 

pret- nav,atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Apstiprināt sociālā dienesta ieteikumu  saistošos noteikumus  Nr. 44 „Par 

grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 12 „Sociālās palīdzības pabalsti 

un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”” ar kopējo nepieciešamo summu  Ls 3000,- 

un ieteikt sociālajam dienestam sekot nelabvēlīgo ģimeľu naudas līdzekļu 

izlietošanai. 

 

Pielikumā : saistošie noteikumi Nr. 44 „Par grozījumiem pašvaldības saistošajos 

noteikumos Nr. 12 „Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu 

novadā”” uz 1 lapas 
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25§ 

Par ESF projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ieviešanu.__ 

I.Piziča J.Stafeckis  A.Pudulis 

Lai nodrošinātu ESF projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi  pašvaldībās” 

ieviešanu Viļānu novada pašvaldībā, ir jāslēdz  sadarbības līgumus ar Viļānu 

novadā esošajām četrām nevalstiskajām organizācijām- 

„Atbalsts”,”Mazumiľš”,”Saulstariľi” un „Odziľa”, pamatojoties uz Viļānu 

novada pašvaldības un Nodarbinātības valsts aģentūras 2012.gada 24.janvārī 

noslēgto līgumu par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algotie pagaidu 

sabiedriskie darbi”īstenošanu Nr. 3ASPD-0600-2012(līguma 2.2.punkts) un 

ľemot vērā izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu , 

Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns, Inta Brence, Felicija Leščinska), 

pret- nav,atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Piekrist sadarbības līgumu noslēgšanai ar Viļānu novadā  esošajām  nevalstiskajām  

organizācijām „Atbalsts”,”Mazumiľš” ,”Saulstariľi”un „Odziľa”. 

 

26§ 

Par dzīvokļa īres līguma grozīšanu.______________________________________ 

A.Stiuka A.Pudulis 

1.Izskatot Ļ. A. dzīv. Viļānos, iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma 

noslēgšanu ar viľu iepriekšējā īrnieka vietā, Viļānu novada pašvaldības dome 

                                                  konstatē : 
Ļ.A. lūdz noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu pēc adreses Viļāni., Viļānu nov. ar 

viľu, sakarā ar iepriekšējā īrnieka – dēla A. K. nāvi  (līgums Nr.794a no 15.10.2007.).  

 

Ļ.A. ir ierakstīta dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.794a, deklarēta, kā arī pastāvīgi 

dzīvo  Viļānos. Citu dzīvoklī deklarēto ģimenes locekļu nav. 

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

nāves gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie 

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

nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.   

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

dzīvojamo telpu īri” 5.panta 2. daļu un 14. panta 4 daļu,  

Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns, Inta Brence, Felicija Leščinska), 

pret- nav,atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1. atļaut Ļ. A. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA „Viļānu namsaimnieks” 

par īres tiesībām uz dzīvokli  Brīvības ielā , Viļānos, Viļānu nov. uz nenoteiktu laiku; 

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

stāšanās brīža;  
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3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks” , Ļ. A. 

SIA Viļānu namsaimnieks”jāiesniedz noslēgto līguma kopijas ar SIA „Viļānu 

siltums” un SIA „L&T”, pretējā gadījumā īres līgums netiks noslēgts. 

 

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

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

 

2. Izskatot A.M. dzīv. Viļānos, iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma 

noslēgšanu ar viľu iepriekšējā īrnieka vietā, Viļānu novada pašvaldības dome 

                                                  

konstatē : 
A.M. lūdz noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu Viļāni., Viļānu nov. ar viľu, sakarā 

ar iepriekšējā īrnieka – vīra S. M. nāvi (līgums  Nr.1429 no 27.05.1986). 

 

A.M. ir ierakstīta dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.1429, deklarēta, kā arī pastāvīgi 

dzīvo Viļānos. Citu dzīvoklī deklarēto ģimenes locekļu nav. 

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

nāves gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie 

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

nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.   

 

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

dzīvojamo telpu īri” 5.panta 2. daļu un 14. panta 4 daļu, 

Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns, Inta Brence, Felicija Leščinska), 

pret- nav,atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1. atļaut A.M. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA „Viļānu namsaimnieks” 

par īres tiesībām uz dzīvokli  Celtnieku ielā , Viļānos, Viļānu nov. uz nenoteiktu 

laiku; 

 

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

stāšanās brīža;  

  

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

SIA „Viļānu namsaimnieks” jāiesniedz noslēgto līguma kopijas ar SIA „Viļānu 

siltums” un SIA „L&T”, pretējā gadījumā īres līgums netiks noslēgts. 

 

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

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

 

27§ 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu.____________________________________ 

A.Stiuka A.Pudulis 

1.Izskatot O.G. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības sniegšanu 

dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, 

Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 
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O.G. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai 

piederošo brīvo dzīvojamo telpu.  

 

Saskaľā ar 2010.gada 19.augusta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.15, 

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

1.punktu un Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 5.augusta saistošiem noteikumiem 

„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos 

dzīvokļa apstākļus, O. G. tika atzīta par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās 

telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā.   

 

O.G. un viľas dēls P. ir deklarēti un dzīvo Celtnieku ielā , Viļānos, kā arī dzīvoklī ir 

deklarēti un dzīvo viľas vecāki-:māte Ļ.G., tēvs V. G., māsa N. ar dēlu Ľ. un jaunākā 

māsa V. Dzīvoklis sastāv no 3 istabām, kopēja platība – 59,16 m
2
, dzīvojamā platība – 

44,27 m
2
, faktiski dzīvoklī dzīvo 3 ģimenes 7 cilvēku sastāvā. 

Pamatojoties uz 18.01.2012. Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu Nr. 

1.13.-2/167 O. G. ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. 

 

Ľemot vērā augstā minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu 2012.gada 11.janvārī O. G. tika piedāvāts īrēt 

piederošo pašvaldībai brīvo dzīvojamo telpu – Celtnieku ielā , Viļāni, Viļānu nov. 

2012. gada 23. janvārī no O. G. tika saľemta piekrišana īrēt šo 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 2.daļu, 

Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns, Inta Brence, Felicija Leščinska), 

pret- nav,atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

  

1. sniegt O. G. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu Celtnieku ielā , Viļāni, Viļānu nov.; 

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

noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža;  

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

SIA „Viļānu namsaimnieks” jāiesniedz noslēgtā līguma kopija ar SIA „L&T”, pretējā 

gadījumā īres līgums netiks noslēgts un tiks uzskatīts, ka O. G. ir atteikusies no 

pašvaldības sniegtās palīdzības - pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanas; 

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

D. Igaunim; 

5. SIA „Viļānu siltums” slēgt līgumu par siltumenerģijas piegādi, par ko 10 darba 

dienu laikā rakstiski paziľot Viļānu novada pašvaldībai. 

 

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

Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 
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2. Izskatot J. B. dzīv.  Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības sniegšanu 

dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, 

Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

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

piederošo brīvo dzīvojamo telpu  Sokolku pag.                                                                                                                                 

 

J. B. ģimene: 7 cilvēku sastāvā, t.sk. 5 nepilngadīgi bērni, ir deklarēti un dzīvo 

Sokolku pag., Viļānu nov. Nekustamā īpašuma īpašnieks P. C. miris 2002.gada 15. 

janvārī. Mantiniece uz šo nekustamo īpašumu N. C. pieprasa atbrīvot īrēto dzīvojamo 

platību, jo tā tiek pārdota.  

 

Saskaľā ar VZD Kadastra reģistra datiem nekustamā īpašuma Sokolku pag., Viļānu 

nov. tiesiskais valdītājs ir N. C.  

 

J. B.ģimenei ir noteikts trūcīgās ģimenes statuss (20.01.2012. Viļānu novada 

pašvaldības Sociālā dienesta izziľa Nr.60). 

 

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

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

Viļānu novada pašvaldības 2009.gaada 5.augusta saistošo noteikumu „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 5.1. un 5.5. punktu, 

Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns, Inta Brence, Felicija Leščinska), 

pret- nav,atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

atzīt J.B. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā 

un reģistrēt J.B.Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saľemšanai 

vispārējā kārtībā. 

 

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

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

 

3. Izskatot R. M. dzīvesvieta deklarēta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

 

konstatē: 

 

R. M.lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai 

piederošo brīvo dzīvojamo telpu ar krāsns apkuri Viļānu pag., Viļānu nov.                                                                  

 

R.M. un bērni: I.M., A.M. un S.P.ir deklarēti Viļānu pag., Viļānu nov., bet tur 

nedzīvo, jo dzīvojamā māja ir dzīvošanai nepiemērota – nav grīdas, apkures, 

elektrības. R. M. tuvākajā laikā saremontēt dzīvojamo māju nevar materiālo līdzekļu 

trūkuma dēļ. Pašreiz R.M ģimene īrē dzīvojamo platību Brīvības ielā ,Viļānos, bet to 

īrnieks lūdz atbrīvot pēc iespējas ātrāk. 
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R. M. ģimenei ir noteikts trūcīgās ģimenes statuss (05.10.2011.Viļānu novada 

pašvaldības Sociālā dienesta izziľa Nr.72).  

 

Saskaľā ar VZD Kadastra reģistra datiem R. M. pieder īpašums Viļānu nov., Viļānu 

pag.,  „Čači”- platība 1,6 ha. Uz zemes gabala atrodas divas dzīvojamās mājas, no 

kurām viena  „Čaci” ir dzīvošanai derīga un uz šo brīdi ir apdzīvota, kā arī  četras 

saimniecības ēkas. 

 

Sakarā ar augstāk minēto R. M. lūgumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma 

risināšanā ir noraidāms, jo īpašumā ir dzīvošanai derīga dzīvojamā platība un tādējādi 

viľa neatbilst nevienai no personu kategorijai, kurām pašvaldība sniedz palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

 

Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus 

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

cits viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieľemšanu. 

 

Šis administratīvais akts tiek pieľemts, ievērojot Administratīvā procesa likuma 

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

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

gadījumā ir lietderīgi 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” 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,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars Strods,Konrāds 

Kalniľš,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns, Felicija Leščinska), pret- nav,atturas-2(Juris 

Galerijs Vidiľš, Inta Brence), 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

atteikt atzīt R.M. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās 

telpas izīrēšanā.   

 

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

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

 

4.Izskatot J.F.dzīv. Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa 

jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu 

novada pašvaldības dome 

konstatē: 
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J.F. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai 

piederošo brīvo dzīvojamo telpu.  

 

Saskaľā ar 2011.gada 19.maija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.8, 29§, 

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

1.punktu un Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 5.augusta saistošiem noteikumiem 

„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos 

dzīvokļa apstākļus, J.F. tika atzīta par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās 

telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā.   

 

J. F. ar ģimeni pašreiz īrē dzīvojamo platību pēc adreses Kultūras laukums , Viļānos 

no privātpersonas, dzīvojamās telpas īres līguma termiľš beidzies 2011.gada 21.aprīlī 

un tālāk netiek pagarināts. Dzīvojamā māja Kultūras laukumā , Viļānos tiek pārdota. 

 

Ľemot vērā augstā minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu 2011.gada 9. decembrī J. F. tika piedāvāts īrēt 

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

2012. gada 26. janvārī no J. F. tika saľemta piekrišana īrēt šo 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 2.daļu, 

Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns, Inta Brence, Felicija Leščinska), 

pret- nav,atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

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

brīvo dzīvojamo telpu Mehanizatoru ielā , Viļāni, Viļānu nov.; 

 

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

noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža;  

 

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

Jekaterinai Firsovai SIA „Viļānu namsaimnieks” jāiesniedz noslēgtā līguma kopija ar 

SIA „L&T”, pretējā gadījumā īres līgums netiks noslēgts un tiks uzskatīts, ka 

J.Firsova ir atteikusies no pašvaldības sniegtās palīdzības - pašvaldībai piederošās 

dzīvojamās telpas izīrēšanas; 

 

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

D. Igaunim; 

 

5. SIA „Viļānu siltums” slēgt līgumu par siltumenerģijas piegādi, par ko 10 darba 

dienu laikā rakstiski paziľot Viļānu novada pašvaldībai. 

 

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

Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 
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5.Izskatot L.G. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības sniegšanu 

dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, 

Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

L. G. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai 

piederošo brīvo dzīvojamo telpu ar krāsns apkuri.                                                                  

 

L. G. ar saviem 5 nepilngadīgiem bērniem ir deklarēta un dzīvo Brīvības ielā , 

Viļānos kopā ar māti L. G. Dzīvoklis sastāv no 2 istabām, kopējā platība – 46,06 m
2
 , 

dzīvojamā platība – 29,92 m
2
, faktiski dzīvoklī dzīvo 2 ģimenes 7 cilvēku sastāvā. 

L. G. ģimenei ir noteikts trūcīgās ģimenes statuss no 01.10.2011 līdz 31.03.2012 

(2011.gada 6.oktobrī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmums Nr.1.13/2-

2020).  

 

Saskaľā ar VZD Kadastra reģistra datiem nekustamā īpašuma Brīvības ielā , Viļāni 

īpašniece ir L. G. māte L. G. 

 

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

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

Viļānu novada pašvaldības 2009.gaada 5.augusta saistošo noteikumu „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 5.1. un 5.5. punktu,  

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs, Inta Brence, Felicija Leščinska), pret- 

nav,atturas-1 (Artūrs Ornicāns), 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

atzīt L.G. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā un reģistrēt L. G.Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības 

saľemšanai vispārējā kārtībā. 

 

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

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

 

28§ 

Par dzīvojamās platības maiņu.__________________________________________ 

A.Stiuka A.Pudulis 

1.Izskatot N.G. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības sniegšanu 

dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas apmaiľā pret citu īrējamu 

dzīvojamo telpu, Viļānu novada pašvaldības dome 

 

konstatē: 

 

N.G. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – apmainīt īrēto pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu – vienistabas dzīvokli Viļānu pag., Viļānu nov., pret citu - 

lielāku īrējamu dzīvojamo telpu sakarā ar to, ka N.G. gaida otro bērnu un esošajā 

dzīvojamā platība būs par mazu ģimenei ar diviem bērniem.   
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N. G. īrē pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu –  Viļānu pag., Viļānu nov. Dzīvoklis 

sastāv no vienas istabas, kopēja platība 23,5 m
2
, dzīvojamā platība- 8,7 m

2 
( 

2010.gada 23.augusta dzīvojamās telpas īres līgums Nr.2099). Ģimenes sastāvs - 2 

cilvēki, t.sk. viens nepilngadīgs bērns- dēls N. T.  

N.G. ģimenei ir noteikts trūcīgās ģimenes statuss (01.10.2011.Viļānu novada 

pašvaldības Sociālā dienesta izziľa Nr.61). 

 

Ľemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 

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

4.punktu, 24.pantu, 

Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns, Inta Brence, Felicija Leščinska), 

pret- nav,atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

atzīt N.G. par tiesīgu saľemt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiľa pret citu 

īrējamo dzīvojamo telpu un reģistrēt N.G. Viļānu novada pašvaldības palīdzības 

reģistrā īrētās dzīvojamās platības apmaiľa 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.   

                   

29§ 

 

Par saistošo noteikumu  Nr.45„Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība 

Viļānu novada pašvaldībā” izdošanu._____________________________________ 
G.Arbidāns A.Pudulis 

Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns, Inta Brence, Felicija Leščinska), 

pret- nav,atturas-nav, 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus  Nr.45 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas 

kārtība Viļānu novada pašvaldībā” .     

 

Pielikumā :  saistošie noteikumi  Nr.45 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas 

kārtība Viļānu novada pašvaldībā” uz 1 lapas .   

                                                                   

30§ 

Par sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu.__________________________ 

D.Strupiša A.Pudulis 

Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns, Inta Brence, Felicija Leščinska), 

pret- nav,atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta pirmo daļu noslēgt 

sadarbības līgumu ar LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centru . 
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31§ 

Par zemes gabalu iznomāšanas kārtību Viļānu novada pašvaldībā.____________ 

I.Klimanova  J.Ivanova A.Pudulis 

Izskatot nekustamā īpašuma speciālistes I.Klimanovas piedāvāto projektu par 

pašvaldībai piekritīgo  zemes gabalu iznomāšanas kārtību, 

Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns, Inta Brence, Felicija Leščinska), 

pret- nav,atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Apstiprināt  Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu  iznomāšanas kārtību. 

 

Pielikumā :iznomāšanas kārtība uz 2  lapām,pielikums Nr. 1 uz 1 lapas,pielikums Nr. 

2 uz  3 lapām, pielikums Nr. 3 uz 4 lapām. 

 

32§ 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu pieredzes apmaiņas braucienam uz Pleskavas     

pilsētu.______________________________________________________________ 
A.Pudulis  

Izskatot Viļānu kultūras nama direktores M.Cakulas 2012.gada 08.februāra 

iesniegumu,  

Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars 

Strods,Konrāds Kalniľš,Juris Tučs,Artūrs Ornicāns, Inta Brence, Felicija Leščinska), 

pret- nav,atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Piešķirt naudas līdzekļus Ls 450,-(četri simti piecdesmit lati 00 santīmi) pieredzes 

apmaiľas braucienam  uz Pleskavas pilsētu uz Tautas mākslas  centru .Naudas 

līdzekļus piešķirt no budzēta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra. 

  

33§ 

Informācija ._________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2012. gada 01.martā  plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2012.gada 23.februārī  plkst 15.00. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2012.gada 22.februārī 

plkst.15.00 

 

Sēdi slēdza plkst.17.30 

 

Sēdi vadīja                                                                                 Arnolds Pudulis 

 

Sēdi protokolēja                                                                         Anna Strode 

 

 

Parakstīja  2012.gada16 .februārī 
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