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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 
 

SĒDES PROTOKOLS 

 

Viļānu novadā                                     Nr.17                         2010.gada 30.septembrī 

 

DARBA KĀRTĪBA 

 

 

1.Par atbalsta pieņemšanu no Andreja Eglīša Nacionālā fonda. 

2.Par zemes īpašuma „Granulas”sadali.  

3.Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu . 

4. Par lēmuma „Adreses apstiprināšanu”grozīšanu. 

5.Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu. 

6.Par naudas līdzekļu piešķiršanu pašdarbnieku vakaram.  

7.Par kredīta galvojumu SIA „Viļānu slimnīca”. 

8.Par iekšējās darba kārtības noteikumu apstiprināšanu. 

9.Par saistošo noteikumu Nr. 24 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto  

   kultūraugu  audzēšanai Viļānu novadā”. 

10.Par saistošo noteikumu Nr.25„Kārtība ,kādā novada pašvaldība sedz  

    transporta izdevumus vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem” 

11.Par kadastra kartes sakārtošanu. 

12.Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

13.Par nomas līgumiem . 

14.Par strpgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu  

     atsavināšanai. 

15.Par izsoles rezultātu apstiprināšanu . 

16.Par Dekšāres pagasta ēkas vērtības palielināšanu. 

17.Par domes ēkas vērtības palielināšanu. 

18 Par adreses piešķiršanu. 

19.Par dzīvokļa pabalsta apkurei piešķiršanu. 

20.Par personu aprūpi mājās. 

21.Par sociālā dienesta lēmuma Nr. 1.13-2/1740 apstrīdēšanu. 

22.Par grozījumiem lēmumā Nr. 16§1 no 09.09.2010.”Par naudas līdzekļu  

    piešķiršanu Viļānu mūzikas un māksalas skolai”. 

23.Par grozījumu apstiprināšanu Viļānu novada pašvaldības saistošajos  

    noteikumos Nr. 1”Viļānu novada pašvaldības nolikums”. 

24.Par mirušo sociālo dzīvokļu īrnieku parāda apmaksu. 

25.Par Viļānu novada pašvaldības domes amatpersonu un darbinieku atlīdzību  

     saskaņā ar ”Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku  

    atlīdzības likumu”. 

26.Par dzīvokļa jautājumiem. 

27.Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu. 

28.Par zemes īpašuma „Mālkalni” sadali. 

29.Par  zemes platības precizēšanu un lēmuma grozīšanu. 
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30.Par izdevumu finansēšanu A/S „Ceļu projekts”projekta LLI-006  

     „Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai LV-LT  

     pierobežas teritorijās” „LATLIT TRAFFIC” ietvaros. 

31.Par mērķdotāciju apstiprināšanu. 

32.Informācija 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētājs Arnolds Pudulis 

Piedalās 

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

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

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

Strods,Inta Brence. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki- Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija 

Veselova, korespondente Ilze Sondore, finanšu ekonomiste Līvija Krupnova, 

Dekšāru pamatskolas direktore Daiga Ceipiniece,sociālā dienesta vadītāja Daila 

Strupiša, jurists Guntars Arbidāns,Viļānu kultūras nama direktore Margarita 

Cakule, Viļānu pilsētas bibliotēkas direktore Zelma Tuče,Viļānu vidusskolas 

direktora vietniece Nellija Guda,Viļānu mūzikas un mākslas skolas direktora 

vietas izpildītāja Biruta Mežatuča,mūzikas skolotāja Biruta Vigupe, Sokolku 

pārvaldes sociālā darbiniece Ināra Repša. 

Nav ieradušies deputāti: 

Juris Tučs – nezināmu iemeslu dēļ. 

Alla Stiuka-slimības dēļ. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00 

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

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

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

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

Deputāte Inta Brence lūdz ,kā pirmo izskatīt jautājumu attiecībā  uz „Par 

atbalsta pieņemšanu no Andreja Eglīša Nacionālā fonda”. Deputāti piekrīt . 

 

1§ 
 

Par atbalsta pieņemšanu no Andreja Eglīša Nacionālā fonda._________________ 

L.Skarbinieka A.Pudulis 

Izskatījuši Viļānu mūzikas un mākslas skolas direktora vietnieces B.Mežatučas 

2010.gada 23.septembra iesniegumu un skolēnu sarakstus, kā arī  uzklausījuši  Viļānu 

novada iedzīvotājas , biedrības „Mazumiľš”dibinātājas stāstījumu par Andreja Eglīša 

fondu  un to, ka nauda ir piešķirta  bērniem –pusdienām, kas mācās Viļānu mūzikas 

un mākslas skolā. 
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Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Pieľemt atbalstu no Andreja Eglīša Latviešu nacionālā fonda Viļānu Mūzikas un  

   mākslas skolas 80 audzēkľu ēdināšanai Viļānu vidusskolas ēdnīcā. 

2.Ēdināšana –Ls 0,30 (nulle lati 30 santīmi) uz bērnu  dienā. 

 

 

2§ 

Par zemes īpašuma „Granulas”sadali. _________________________________ 

J.Šlivka K.Kalniľš J.Vidiľš A.Strods Ē.Samalis A.Pudulis 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.daļu ,likuma „Par 

pašvaldībām”15.panta 1.daļu 13.punktu un Viļānu pagasta apbūves noteikumu 

4.nodaļas 4.5 panta 1 daļu (zemes gabalus sadala un jaunus veido saskaľā ar 

teritorijas plānojumu un detalo plānojumu(ja tāds ir) ,ievērojot Apbūves noteikumus 

un 2.daļu(zemesgabalu drīkst sadalīt vai to apvienot ar kādu citu zemes gabalu tikai 

izstrādājot detālo plānojumu vai vienkāršā situācijā ,ja dome tam piekrīt ,izstrādājot 

zemes ierīcības projektu),  

Atklāti balsojot:par- 8(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Konrāds Kalniľš,Irina 

Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Felicija Leščinska,  Jekaterina Ivanova), 

pret-3(Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns, Ivans Popovs ,atturas-2 (Juris Galerijs 

Vidiľš, Inta Brence ),  nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Atļaut sadalīt Ē.Samulim piederošo zemes gabalu ar kadastrālo Nr. 7898 008  

   0018 pēc adreses „Granulas”Radopoles ciems, Viļānu pagasts ,Viļānu  

   novads,atdalot zemes gabalu ar kopējo platību 0.8388 ha ,nosakot,  ka pamatojoties  

   uz Zemes ierīcības likuma 9.panta 1.daļas ,zemes sadalīšanai ir jāizstrādā zemes  

   ierīcības projekts,atbilstoši MK noteikumiem Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta  

   izstrādes noteikumi”.Ierīcības projektu apstiprina Viļānu novada pašvaldības domes  

   priekšsēdētājs. 

2.Īpašums  „Granulas”, kadastra Nr.7898 008 0018, platība 0.1612 ha. 

3.Atdalāmajam zemes īpašumam 0.8388 ha platībā piešķirt jaunu kadastra numuru  un  

   nosaukumu „Granulas 2”,Viļānu pagasts, Viļānu novads ,saskaľā ar MK  

   noteikumiem Nr. 1269”Adresācijas sistēmas    

   noteikumi”2.10.pantu,12.pantu,28.pantu . 

4.Sadali veikt uz zemes īpašuma „Granulas”20.01.2004.izgatavotā zemes robežu  

   plāna  pamata M 1: 2000. 

 
3§ 

Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu .____________ 

A.Pudulis 

1. Izskatot Valērija Bučenieka  2010.gada 16.septembra iesniegumu par pirmpirkuma  

   tiesību izmntošanu ,pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“37.panta sesto    

   daļu,41.panta pirmās daļas 3.punktu ,ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas  

   2010.gada 23.septembra  priekšlikumu,  
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Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.1.Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz Annas Tukišas  nekustamo īpašumu- zemi   

      ar  kadastra Nr. 7817 002 0223 un uz tās  atrodošos dzīvojamo māju un sešām  

      palīgēkām par labu  Valērijam Bučeniekam.  

 

2.Izskatot Lindas Marijas Kundzišas 2010.gada 15.septembra iesniegumu par  

   pirmpirkuma tiesību izmntošanu ,pamatojoties uz likuma „Par  

   pašvaldībām“37.panta sesto daļu,41.panta pirmās daļas 3.punktu ,ľemot vērā  

   Finanšu pastāvīgās komitejas  2010.gada 23.septembra  priekšlikumu,  

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

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

2.1.Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz Rolanda Princa nekustamo īpašumu- 

      zemes gabalu ar kadastra Nr. 7817 002 0244 par labu  Lindai Marijai  

      Kundzišai . 
 

4§ 

Par lēmuma „Adreses apstiprināšanu”grozīšanu.___________________________ 

A.Pudulis 

Sakarā ar A/S „Sadales tīkls”reģ.Nr. 40003857687.08.09.2010.vēstuli Nr. 30R1A0-

04.01/1052 „Par adrešu un nosaukuma piešķiršanu”,konstatēts, ka pēc transformatoru 

apakšstaciju būvju kadastrālās uzmērīšanas faktiskie zemes kadastra Nr. un 

transformatoru apakšstaciju numuri četros gadījumos neatbilst Viļānu novada 

pāsvaldības 22.12.2009.lēmumā Nr.16 norādītajiem.Pamatojoties uz iepriekšminēto, 

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

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Grozīt Viļānu novada pašvaldības 22.12.2009.sēdes Nr. 16§5 lēmumu „Par adreses 

apstiprināšanu” un izteikt 5.,7.,8. un 17.punktus sekojoši: 

 

„5.STA-5048,zemes kadastra Nr. 7898 005 0156,adrese –„Transformatoru 

apakšstacija STA-5048”, Privšu ciems Viļānu pagasts,Viļānu novads. 

7.STA-5091,zemes kadastra Nr. 7898 009 0399,adrese –„Transformatoru apakšstacija 

STA-5091”,Radopoles ciems Viļānu pagasts,Viļānu novads. 

8.STA-5158,zemes kadastra Nr. 7898 009 0202,adrese –„Transformatoru apakšstacija 

STA-5158”,Radopoles ciems Viļānu pagasts,Viļānu novads. 

17.STA-5225,zemes kadastra Nr. 7898 009 0399,adrese –„Transformatoru 

apakšstacija STA-5225”,Radopoles ciems Viļānu pagasts,Viļānu novads. 
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5§ 

Par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu.______________________________  

A.Pudulis 

Sakarā  VZD 24.08.2010. vēstuli Nr.2-04-L/11444 par zemes lietošanas mērķa 

apstiprināšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētajiem zemes  gabaliem, 

pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 18.p. 4.punktu un 

20.06.2006. MK noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiľas kārtība” 

16.2 punktu, 

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

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt Viļānu novada pašvaldības teritorijā esošiem sekojošiem zemes 

reformas pabeigšanai paredzētajiem zemes gabaliem  zemes lietošanas mērķi: 

 

Dekšāres pagastā,  

N.

p.k

. 

Zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Kop 

platība 

(ha) 

Lauksaim 

niecībā 

izmant. 

zeme (ha) 

Mežs  

(ha) 

Pārē 

jās 

zemes 

(ha) 

 

 

Zemes lietošanas mērķis 

 

 

1. 7848 003 0158 0.4 0.4   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – kods 

0101 

2. 7848 003 0178 0.2 0.2   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – kods 

0101 

3. 7848 003 0179 0.4 0.4   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – kods 

0101 

4. 7848 003 0341 0.2 0.2   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – kods 

0101 

5. 7848 003 0377 0.3 0.3   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – kods 

0101 

6. 7848 003 0390 0.8 0.8   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – kods 

0101 

7. 7848 003 0391 0.3 0.3   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 
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lauksaimniecība – kods 

0101 

8. 7848 003 0392 0.4 0.4   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – kods 

0101 

9. 7848 003 0393 0.3 0.3   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – kods 

0101 

10. 7848 003 0780 0.2 0.15  0.05 zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – kods 

0101 

11. 7848 006 0135 2.5 2.5   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – kods 

0101 

12. 7848 006 0185 3.4 1.0  2.4 zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – kods 

0101 

13. 7848 006 0294 0.2 0.2   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – kods 

0101 

14. 7848 006 0350 0.4 0.3  0.1 zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – kods 

0101 

15. 7848 007 0053 1.4 1.4   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – kods 

0101 

 

Sokolku pagastā 

16. 7890 001 0180 3.5 3.5   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

17. 7890 002 0109 0.3 0.2  0.1 zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

 

Viļānu pagastā 

18. 7898 001 0030 0.8 0.8   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 
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19. 7898 001 0134 0.7 0.7   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

20. 7898 001 0199 4.4 4.4   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

21. 7898 001 0251 1.7 1.7   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

22. 7898 001 0273 1.5 1.5   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

23. 7898 001 0313 0.38 0.38   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

24. 7898 001 0319 1.0 1.0   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

25. 7898 002 0073 3.6 3.6   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

26. 7898 002 0114 0.5 0.4  0.1 zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

27. 7898 002 0200 4.6 4.6   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

28. 7898 002 0201 1.2 1.2   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

29. 7898 002 0204 0.5   0.5 zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

30. 7898 002 0333 1.3 1.3   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

31. 7898 003 0093 0.6 0.6   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 
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lauksaimniecība – 

kods 0101 

32. 7898 003 0178 2.0 2.0   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

33. 7898 003 0180 1.7 1.7   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

34. 7898 003 0235 0.68 0.68   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

35. 7898 003 0243 0.36 0.36   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

36. 7898 003 0335 0.3   0.3 zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

37. 7898 003 0559 0.26 0.2  0.06 zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

38. 7898 003 0560 0.38 0.1  0.28 zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

39. 7898 004 0099 1.5 1.5   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

40. 7898 004 0310 7.3 7.3   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

41. 7898 004 0338 0.52 0.52   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

42. 7898 004 0370 1.0 1.0   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

43. 7898 004 0394 1.0 1.0   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 
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44. 7898 004 0401 1.1 0.7  0.4 zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

45. 7898 005 0031 13.2  13.2   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

46. 7898 005 0035 2.0 2.0   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

47. 7898 005 0084 1.5  1.0 0.5 zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība – kods 

0201 

48. 7898 005 0281 0.86 0.86   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

49. 7898 006 0155 1.0 1.0   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

50. 7898 006 0305 1.0 1.0   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

51. 7898 007 0015 0.2  0.2  zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība – kods 

0201 

52. 7898 009 0106 2.0 2.0   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

53. 7898 009 0152 0.48 0.48   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

54. 7898 009 0214 0.5 0.5   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

55. 7898 009 0219 0.27 0.27   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

56. 7898 009 0233 3.1 3.0  0.1 zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 
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lauksaimniecība – 

kods 0101 

57. 7898 009 0242 1.3 1.3   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

58. 7898 009 0343 0.9 0.9   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

59. 7898 009 0361 1.1 1.1   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

60. 7898 009 0363 1.2 1.2   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

61. 7898 009 0520 13.9 3.0  10.9 zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība – kods 

0201 

62. 7898 009 0538 1.3 1.3   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

63. 7898 009 0540 1.4 1.4   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

64. 7898 009 0542 7.1 7.1   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

65. 7898 009 0587 0.43 0.43   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

66. 7898 009 0593 0.2 0.2   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

67. 7898 009 0600 0.55 0.55   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

68. 7898 009 0653 3.2 2.7  0.5 zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 



 11 

69. 7898 009 0664 0.45 0.45   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

70. 7898 009 0667 1.0 1.0   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

71. 7898 009 0668 0.39   0.39 zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

72. 7898 009 0671 0.55   0.55 zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

73. 7898 010 0121 0.5 0.5   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

74. 7898 010 0122 1.0 1.0   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

75. 7898 010 0420 1.8 1.8   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

76. 7898 010 0482 1.0 1.0   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

77. 7898 010 0534 0.3 0.3   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

78. 7898 010 0536 2.8 2.8   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

79. 7898 010 0539 1.0 1.0   zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 

kods 0101 

       

6§ 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu pašdarbnieku varakam.____________________ 

A.Pudulis 

Izskatot Viļānu kultūras nama direktores Margaritas Cakulas 2010.gada 22.septembra 

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

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

Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas-

1(Artūrs Ornicāns), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt naudas līdzekļus Ls 200,-( divi simti lati 00 santīmi) pašdarbnieku vakara , 

kurš notiks 2010.gada 30.oktobrī , balles apmaksai no budžeta līdzekļiem pārējā citur 

neklasificētā kultūra. 

 

 

7§ 
 

Par kredīta galvojumu SIA „Viļānu slimnīcai”.____________________________  

Izskatot SIA „Viļānu slimnīca”iesniegtos dokumentus ar lūgumu sniegt galvojumu,  

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

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Sniegt galvojumu SIA ”Viļānu slimnīca”,kurā Viļānu novada pašvaldībai pieder  

  18,4 % kapitāla daļas 7037,97 LVL (septiľi tūkstoši trīsdesmit septiľi lati 97  

   santīmi) apmērā  ko projekta ”Viļānu slimnīcas infrastruktūras uzlabošana,  

   nodrošinot slimnīcas  sniegšanu”ietvaros ľems SIA ”Viļānu slimnīca”2010.gadā ar  

  10 gadu atmaksas periodu, atlikto pamatsummas maksājumu uz  3 mēnešiem . 

2.Pilnvarot SIA ”Viļānu slimnīca”valdi izvēlēties kredītinstitūciju uz izdevīgākiem  

   nosacījumiem aizľēmuma saľemšanai. 

3.Pilnvarot Rēzeknes novada  pašvaldību iesniegt pašvaldības dokumentus Pašvaldību  

   aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē. 

 

8§ 
Par iekšējās darba kārtības noteikumu apstiprināšanu.______________________ 

A.Pudulis 

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

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

Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- 

1(Artūrs ornicāns), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt iekšējās darba kārtības noteikumus Viļānu novada pašvaldības  

  administrācijai un struktūrvienībām . 

 

Pielikums uz 4 lapām. 

 

9§ 
 

Par saistošo noteikmumu Nr. 24 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto 

kultūraugu audzēšanai Viļānu novadā.____________________________________ 

A.Pudulis 
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Pamatojoties uz Viļānu novada domes lēmumu Nr. 15 §32 no 19.08.2010.,kurā tika 

izsludināts līdz 2010.gada 01.septembra iesniegt priekšlikumus un ieteikumus 

attiecībā uz šo jautājumu un tika iesniets tikai viens priekšlikums –aizliegt ģenētiski 

modificēto kultūraugu audzēšanu, 

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

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt  saistošos noteikumus „Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 

Viļānu novadā”. 

 

Pielikums uz 1 lapas. 

10§ 
Saistošo noteikumu Nr. 25”Kārtība kādā novada pašvaldība sedz transporta 

izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu 

izglītojamajiem._______________________________________________________ 

A.Pudulis 

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

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 25 „Kārtība ,kādā Viļānu novada pašvaldība 

sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu 

izglītojamajiem. 

 

Pielikumā: noteikumi uz 2 lapām un 2 pielikumi. 

 

11§ 

Par kadastra kartes sakārtošanu.________________________________________ 

A.Pudulis 

Lai sakārtotu kadastra karti un samazinātu Viļānu novada pašvaldībai piekritīgu 

zemesgabalu skaitu, 

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

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

- Apvienot zemesgabalus Kaupres ielā 32A, Viļānos (kadastra apzīmējums 

78170020541) 557m
2
 platībā un Centrālā ielā 4, Viļānos (kadastra apzīmējums 

78170020512) 684m
2
 platībā; 

- Zemesgabalam noteikt: 

 adrese: Centrālā iela 4, Viļāni, 

 Kadastra apzīmējums 78170020512, 

 lietošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana 

sakľu dārziem; 
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 platība – 1241m
2
, veicot instrumentālo uzmērīšanu, tā var tikt 

precizēta 

- Lūgt VZD dzēst kadastra apzīmējumu 78170020541 un adresi Kaupres iela 

32A, Viļāni 

- Sakarā ar to, ka zemesgabala platība un/ vai konfigurācija neļauj izmantot to 

apbūvei, ieskaitīt zemesgabalu , kadastra apzīmējums 78170020541, 

pašvaldībai piekrītošos zemes starpgabalos, kuri turpmāk nav izmantojami 

zemes reformas pabeigšanai un ir 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; 

- Zemesgabalam, saskaľā ar 1997.gada 4.jūnija likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 1.panta otrās daļas 11.apakšdaļas, ielikt atzīmi – „ar nodokli 

neapliek”. 

12§ 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.__________________________________ 

A.Pudulis 

Izskatot Jepifana Goršanova, 2010.gada 9.septembra iesniegumu ar lūgumu izbeigt 

zemes lietošanas tiesības uz zemesgabalu Dzirnavu ielā 18A, Viļānos, kadastra 

apzīmējums 78170030271 

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

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

- Izbeigt zemes lietošanas tiesības Jepifanam Goršanovam uz zemesgabalu 

Dzirnavu ielā 18A, Viļānos, kadastra apzīmējums 78170030271. 

- Zemesgabalu Dzirnavu ielā 18A, Viļānos, kadastra apzīmējums 78170030271 

ieskaitīt Viļānu novada pašvaldībai piekritīgajos zemes gabalos.  

 

13§ 

Par nomas līgumiem___________________________________________________ 

A.Pudulis 

1.Izskatot Denisa Rubasie iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu uz  

    iemesgabalu Latgales ielā 4B, Viļānos, zemesgabala kadastra apzīmējums  

    78170030108,  

Viļānu novada dome konstatēja 

- Saskaľā ar 1995.gada 29.jūnija Viļānu pilsētas zemes komisijas lēmumu 

Nr.18/2.87, zemesgabals Latgales ielā 4B, Viļānos bija piešķirts lietošanā 

Aleksejam Serjožkinam; 

- Saskaľā ar 2008.gada 26.novembra Viļānu pilsētas domes sēdes Nr.24, 

lēmumu Nr.16, Aleksejam Serjožkinam ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības 

uz zemesgabalu Latgales ielā 4B, Viļānos, kadastra apzīmējums 

78170030108; 

- Zemesgabals Latgales ielā 4B, Viļānos, kadastra apzīmējums 78170030108 

nav nepieciešams zemes reformas pabeigšanai; 

- Deniss Ruba lieto zemesgabalu Latgales ielā 4B, Viļānos, kadastra 

apzīmējums 781700360108 no 2009.gada sākuma. 

Izskatot visu augstāk minēto 
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Atklāti balsojot:par- 13 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

- Atļaut Denisam Rubam noslēgt nomas līgumu bez apbūves tiesībām uz 

zemesgabalu ar  kadastra apzīmējums 78170030108 uz 10gadiem; 

- Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, 

papildus nomas maksas, nomniekam jāmaksā arī nekustamā īpašuma nodoklis 

likumā noteiktajā kārtībā. 

 

2.Izskatot Inas Krasņanskas iesniegumu ar lūgumu noslēgt nomas līgumu uz  

    zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170030271, kas robežojas ar viľai  

    lietojumā esošu zemesgabalu ar  kadastra apzīmējumu 78170032205 

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

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

- Apvienot zemesgabalus kadastra apzīmējums 7817003027- 515m
2
 platībā un 

kadastra apzīmējums 78170030002 400m
2
 patībā; 

- Jaunizveidota zemesgabala platība – 915m
2
; 

- Apvienotam zemesgabalam noteikt 

 adresi: Dzirnavu iela 18A, Viļāni, 

 kadastra apzīmējums 78170030271, 

 lietošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana 

sakľu dārziem; 

- Lūgt VZD dzēst kadastra apzīmējumu 78170032205 un adresi Dzirnavu iela 

18B, Viļāni 

- Atļaut Inai Krasľanskai noslēgt nomas līgumu bez apbūves tiesībām uz 

zemesgabalu 915m
2
 platībā Dzirnavu ielā 18A, Viļānos, kadastra apzīmējums 

781700300271 uz 10gadiem; 

- Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, 

papildus nomas maksas, nomniekam jāmaksā arī nekustamā īpašuma nodoklis 

likumā noteiktajā kārtībā. 

14 § 

Par starpgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai._________________________________________________________ 

A.Pudulis 

1.Pamatojoties uz Jura Dobenberga 2010.gada 16.septembra iesniegumu ar 

zemesgabala Tevenānu ielā 26A,  Viļānos atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada dome konstatēja: 

1. J.Dobenbergs, saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Valsts un pašvaldību 

mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas pirmo punktu ir persona, 

kura var ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu; 

2. Zemesgabals Tevenānu ielā 26A, Viļānos, kadastra apzīmējums 78170020258 

nav nepieciešams Viļānu novada pašvaldības iestādēm to funkciju 

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

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalu Tevenānu ielā 26A, Viļānos, kadastra apzīmējums 

78170020258, 563m
2
 platībā (veicot zemesgabala instrumentālo uzmērīšanu, 

platība var tikt precizēta) zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Pilnvarot Juri Dobenbergu zemesgabala  ierakstīšanai zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem. 

3. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējums 78170020258, atsavināšanai, 

pārdodot to par brīvu cenu. 

 

2.Pamatojoties uz Fainas Sokolovas 2010.gada 13.septembra iesniegumu ar  

   zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170020541 un 78170020512 atsavināšanas  

   ierosinājumu 

Viļānu novada dome konstatēja: 

2.1.F.Sokolova, saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Valsts un pašvaldību mantas  

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

      ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu; 

2.2.Zemesgabals Centrālā ielā 4, Viļānos, kadastra apzīmējums 78170020512 nav  

      nepieciešams Viļānu novada pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

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

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalu ar  kadastra apzīmējumu 78170020512, 1241m
2
 platībā 

(veicot zemesgabala instrumentālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta) 

zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Pilnvarot Fainu Sokolovu zemesgabala  ierakstīšanai zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem. 

3. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējums 78170020512, atsavināšanai, 

pārdodot to par brīvu cenu. 

 

 

 

15§ 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu._____________________________________ 

J.Šlivka A.Pudulis 

Pamatojoties uz Viļānu novada domes 2010.gada 9.septembra lēmumu Nr.16§23, 

Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija 

veica zemes lietojuma ar kadastra apzīmējumu 78980010021 nomas tiesību izsoli. 

Noteikumos noteiktajā laikā izsolei pieteicas divi pretendenti: Staľislavs Kroičs un 

Andrejs Juškevičs. Nomas tiesību izsoles laikā tika nosolīts 32% no zemesgabala 

kadastrālās vērtības gadā -Ls 443,-(četri simti četerdesmit trīs lati 00 santīmi). 

Augstākās cenas solītājs - Andrejs Juškevičs. 
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Atklāti balsojot:par- 13 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt 2010.gada 22.septembra izsoles rezultātus. 

Pēc solītas summas apmaksas, noslēgt nomas līgumu ar Andreju Juškeviču par 

zemesgabala 78980010021 lietošanu uz 10gadiem. 

 

16§ 
Par Dekšāres pagasta  ēkas  vērtības palielināšanu.________________________ 

A.Pudulis 

Sakarā ar to, ka nedzīvojamai ēkai Dekšāres pagasta ( kantora) ēkas ar kadastra 

apzīmējumu Nr.78480060437001 bibliotēkas telpām tika nomainītas durvis par 

kopējo vērtību 265.00  ( divi simti sešdesmit pieci lati 00 santīmi) un logi 6 ( seši 

gabali) par kopējo summu 1266.00 ( viens tūkstotis divi simti sešdesmit seši lati 00 

santīmi) kopējās izmaksas uz ēku sastāda LVL 1531.00 ( viens tūkstotis pieci simti 

trīsdesmit viens lats 00 santīmi) . 

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

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

PALIELINĀT Dekšāres pagasta ( kantora) ēkas ar kadastra apzīmējumu 

Nr.78480060437001 vērtību par LVL 1531.00 ( viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit 

viens lats 00 santīmi)  . Lietderīgo izmantošanas laiku atstāt nemainīgu. 

17§ 

Par domes ēkas   vērtības palielināšanu.__________________________________ 

A.Pudulis 

Sakarā ar to, ka nedzīvojamai ēkai domes administrācijas ēkai ar kadastra 

apzīmējumu Nr.78170010422001 tika nomainīti  16 ( sešpadsmit ) logi  par kopējo 

vērtību 3319.88 ( trīs tūkstoši trīs simti deviľpadsmit lati 88 santīmi). 

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

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

Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- 

1(Artūrs Ornicāns), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

PALIELINĀT domes administrācijas ēkas vērtību par LVL 3319.88 ( trīs tūkstoši 

trīs simti deviľpadsmit lati 88 santīmi). Lietderīgo izmantošanas laiku atstāt 

nemainīgu. 

18§ 

Par adreses piešķiršanu.________________________________________________ 

A.Pudulis 

Izskatot būvju kopīpašuma Rīgas ielā 44, Viļāni, kopīpašnieku Jevģēnija Zepa, Jāľa 

Slavika un Ludmilas Serjožkinas 2010.gada 2.augusta iesniegumu ar lūgumu veikt 
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nekustamā kopīpašuma reālo sadali un kokapstrādes darbnīcai (kadastra apzīmējums 

78170020101005) piešķirt jaunu adresi, 

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

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

- atļaut veikt nekustamā būvju īpašuma Rīgas ielā 44, Viļānos reālo sadali 

- kokapstrādes darbnīcai (kadastra apzīmējums 78170020101005) piešķirt jaunu 

adresi – Rīgas iela 44H, Viļāni. 

 

19§ 
Par dzīvokļa pabalsta apkurei piešķiršanu.________________________________ 

J.Vidiľš J.Šlivka J.Stafeckis A.Pudulis 

Izskatot sociālā dienesta protokola izrakstu , izglītības, kultūras un sociālo jautājumu  

komitejas ieteikumu un uzklausot deputātu ieteikumus, 

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

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

Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret-2(Jevdokija Šlivka, 

Artūrs Ornicāns),atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Netiek piešķirts pabalsts malkas iegādei trūcīgajām personām ,kurām  īpašumā ir 

mežs ,kas  reģistrēts zemesgrāmatā un platība vairāk par 1 ha-  izvērtējot sociālā 

dienesta darbiniekiem. 

 

 

20§ 

Par personu aprūpi mājās.______________________________________________ 

A.Pudulis 

Izskatot socālās nodaļas lēmumu Nr. 1.13-20/26 un Viļānu novada iedzīvotājas 

Eleonoras Solovjovas –Vladislava Rubcova māsas  lūgumu par to, ka Vladislavs 

Rubcovs ir smagi garīgi slims ir 1 gr.invalīds un tam vajadzīga aprūpe mājās , 

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

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt Viļānu novada sociālās nodaļas lēmumu par to ,ka Vladislavam  

   Rubcovam ir tiesības saľemt  aprūpi mājās. 

2.Izveidot un apstiprināt vēl vienu aprūpētāja štata vienību- 39 st.mēnesī. 

 

21§ 
 

Par sociālā dienesta lēmuma Nr. 1.13-2/1740 apstrīdēšanu.__________________ 

J.Šlivka J.Ivanova A.StrodsA.Pudulis 

Tika izskatīts Ilonas Martinovas 2010.gada 21.septembra iesniegums  par socālā 

dienesta lēmuma apstrīdēšanu . Viľa apstrīd lēmumu par GMI pabalsta piešķiršanu - 
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piešķirto naudas summu .Bērnu tēvs Jānis Plešners atsakās no sadarbības 

pasākumiem. 

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

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atstāt spēkā Viļānu novada sociālās nodaļas lēmumu Nr. 1.13-2/1740 no 31.09.2010.  

 

22§ 
 

Par grozījumiem lēmumā Nr. 16§1 no 09.09.2010.”Par naudas līdzekļu 

piešķiršanu Viļānu mūzikas un mākslas skolai”.___________________________ 

A.Pudulis 

Izskatot Viļānu mūzikas un mākslas skolas direktores vietnieces B.Mežatučas 

2010.gada 23.septembra iesniegumu, 

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

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Sakarā ar to, ka naudas līdzekļu pietiek,  lai varētu izpildīt pilnu programmu visiem 

Viļānu mūzikas un mākslas skolas skolēniem,grozīt Viļānu novada pašvaldības domes 

lēmumu Nr. 16 §1 no 09.09.2010. atcelt pirmo punktu un izteikt šādā redakcijā: 

„1. Apstiprināt mācību maksu šajā mācību gadā visiem skolēniem Ls 8,- (astoľi lati 

00 santīmi)”.  

23§ 
 

Par grozījumu apstiprināšanu Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

Nr. 1”Viļānu novada pašvaldības nolikums”.______________________________ 

A.Ornicāns  J.Šlivka  A.Strode A.Pudulis 

Izskatot grozījumus ,  

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

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt grozījumus Viļānuu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1 

„Viļānu novada pašvaldības nolikums”. 

Pielikumā: grozījumi uz 1 lapas. 

 

24§ 
Par mirušo sociālo dzīvokļu īrnieku parādu apmaksu._______________________ 

A.Pudulis  

Izskatot SIA „Viļānu namsaimnieks” iesniegto ieniegumu un uzklausot sociālās 

darbinieces apliecinājumu par parādiem par sociālajiem dzīvokļiem, 
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Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Pārkaitīt parāda summu SIA ”Viļānu namsaimnieks” par sociālajiem dzīvokļiem : 

Zigfrīds Ceļapīters –Celtnieku 8dz.16 iemitināts 07.04.2008.miris 21.12.2009.parāds 

Ls 301.28-sociālajā dzīvoklī -137,45 Ls  

Jānis Klušs- Mehanizatoru 15-24 iemitināts 25.11.2005.miris 08.06.2010.-sociālajā 

dzīvoklī -136.81 Ls  

Vilmārs Kodaļevs-Celtnieku 8 dz.16 iemitināts 22.01.2007. miris 15.07.2010.-

sociālajā dzīvboklī -250.44 Ls  

Kopā: Ls 524.44 Ls  

25§ 

Par Viļānu novada pašvaldības domes amatpersonu un darbinieku atlīdzību  

saskaņā ar ”Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku  

atlīdzības likumu”.____________________________________________________ 

J.Šlivka J.Vidiľš I.Brence A.Strods J.Stafeckis V.Arbidāns A.Ornicāns I.Popovs 

J.Ivanova A.Pudulis 

Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku 

atlīdzība”,izskatot Viļānu novada štatu sarakstus un ľemot vērā darba grupas 

ieteikumus un labojumus , 

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

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt Viļānu novada štatu sarakstus un algas ar precizējumiem. 

 

Štatu saraksts  uz   lapām.  

 

1.2.Samazināt slodzi : 

1.2.1.feldšeru punktu vadītājiem (Atspukas, Dekšāru un Sokolku) no 1 uz 0,75 no  

      2010.gada 01.decembra; 

1.2.2.elektriķis no 1 slodzes uz 0,7  no 2010.gada 01.oktobra..  

1.3.Likvidēt štata vienības : 

1.3.1.darba drošības speciālists 0,25 slodzes Sokolku pagasts no 2010.gada  

      01.decembra; 

1.3.2.darba drošības speciālists  0,2 slodzes Viļānu pirmskolas izglītības iestādē no  

      2010.gada  01.decembra; 

1.3.3.darba drošības speciālists 0.5  slodzes Dekāru pagasts no 2010.gada  

        01.decembra; 

1.3.4.virtuves darbinieks 1 slodze Viļānu vidusskola no 2010.gada 01.oktobra; 

1.3.5.rementstrādnieks 0,25 slodzes Viļānu mūzikas un mākslas skolā. 

1.4.Ieviest šata vienības: 

1.4.1.iepirkumu speciālists 1 slodze no 2010.gada 01.oktobra; 

1.4.2.sporta organizators 1 slodze  no 2010.gada 01.oktobra un 2010.gada 

01.novembra 0.5 slodze; 
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1.4.3.logopēds 0,25 slodzes Viļānu pirmskolas izglītības iestādē no 2010.gada  

      01.oktobra ; 

1.4.4.logopēds 0,25 slodzes Radopoles pirmskolas izglītības iestādē no 2010.gada  

      01.oktobra ; 

1.4.5.apkures kurinātājs  1 slodze Radopoles pirmskolas izglītības iestāde no  

      2010.gada  01.oktobra; 

1.4.6.pavārs 1 slodze Viļānu vidusskola no 2010.gada 01.oktobra; 

1.4.7.ēkas un teritorijas uzraugs  1 slodze no 2010.gada 01. oktobra Viļānu mūzikas  

       un  mākslas skolā; 

1.4.8.datorsistēmu un datortīklu administrators 0,3 slodzes no 2010.gada 01.oktobra; 

1.4.9.mājas lapas administrators 0.3 slodzes no 2010.gada 01.oktobra pārvaldē. 

1.5.Palielināt slodzi : 

1.5.1.apkopējas divas no 0,5 uz 0,75 Viļānu mūzikas un mākslas skolā no 2010.gada – 

      1.oktobra; 

1.5.2.darba aizsardzības speciālists  no 0.5 uz 1 slodzi pārvaldē no 2010.gada  

       01.decembra. 

 

26§ 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu.____________________________________ 

J.Šlivka A.Pudulis  

1.Izskatot Tatjanas Dukštas , dzīvesvieta Radopole, Viļānu pag., Viļānu nov., 

iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

T. Dukšta lūdz piešķirt dzīvojamo platību viľas ģimenei, savas dzīvojamās platības 

nav,  pašreizējas dzīves apstākļi ir neizturami, jo izīrētā dzīvokļa īpašniece pieprasa to 

atbrīvot.   

T. Dukšta ir deklarēta pie saviem vecākiem Radopolē, Viļānu pag., (dzīvoklis sastāv 

no 4 ist., dzīvojamā platība 49,3 m
2
, ģimenes sastāv 4 cilvēki). Vīrs Aivars Dukšta ar 

meitu Katrīnu, dzim.20.02.2008., ir deklarēts arī pie saviem vecākiem, Radopolē, 

Viļānu pag., (dzīvoklis sastāv no 2 ist., dzīvojamā platība 28,1,m
2
, ģimenes sastāvs 5 

cilvēki). T. Dukštas ģimene izīrē dzīvokli Ezeru ielā 6-19, Radopolē, Viļānu pag., no 

citas personas, kuru dzīvokļa īpašniece pašlaik pieprasa atbrīvot.   

T. Dukštas ģimenei ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss.  

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

pašvaldība izīrē tai piederošās dzīvojamas telpas.                                                                                           

Saskaľā ar Viļānu novada domes saistošiem noteikumiem „Par dzīvojamās telpas 

izīrēšanu” 1.5. punktu un 5.5. punktu T. Dukšta ir iesniegusi motivēto iesniegumu par 

nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu. 

 

Ľemot vērā minēto, Sociālā un dzīvokļu komisija izteica priekšlikumu T. Dukštu 

reģistrēt palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saľemšanai vispārējā kārtībā  

 

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. 

 

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

punktu, Viļānu novada domes saistošiem noteikumiem „Par dzīvojamās telpas 

izīrēšanu” 1.5. punktu un 5.5. punktu, 62. pantu, 67. pantu , 
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Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija 

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                              

reģistrēt Tatjanu Dukštu Viļānu novada pašvaldības 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.                      

 

2.Izskatot Edgara Ornicāna iesniegumu par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar viľu 

sakarā ar īrnieka nāvi, Viļānu novada pašvaldības dome                                                  

konstatē : 
Edgars Ornicāns lūdz noslēgt īres līgumu  ar viľu, sakarā ar iepriekšējā īrnieka – 

vecmammas Emīlijas Čugunovas nāvi.  

E. Ornicāns ir deklarēts dzīvoklī Nr.7, Nākotnes ielā 2A,Viļānos, no 2004.gada 3. 

jūnija, 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.   

Adresāta viedoklis noskaidrošana saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62. pantu 

nav nepieciešama, jo tiek pieľemts labvēlīgs administratīvs akts. 

 

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

Administratīvā procesa likuma 62.pantu, 67. pantu,  

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

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

atļaut Edgaram Ornicānam noslēgt īres līgumu ar SIA „Viļānu namsaimnieks” par 

īres tiesībām uz dzīvokli Viļānos. 

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

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

 

3.Izskatot Kristīnes Jaudzemas,  iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību, 

Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

K. Jaudzema lūdz piešķirt dzīvojamo platību – dzīvokli Nr.7, Brīvības ielā 11, 

Viļānos, vai reģistrēt palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saľemšanai, jo savas 

dzīvojamās platības nav, pašreiz izīrē dzīvokli no citas personas.   

 

2005.gada Kristīnei Jaudzemai tika piešķirta viena istaba sociālā dzīvoklī Nr.43, 

Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, kuru viľa izīrēja līdz 18.04.2007. 

Pamatojoties uz sociālo dzīvokļu noteikumiem 6.1. punktu īres līgums ar K. 

Jaudzemu par sociāla dzīvokļa Mehanizatoru iela 15/43-3 izīrēšanu tika pārtraukts 
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īres un komunālo maksājumu parādu dēļ (Viļānu pilsētas domes 18.04.2007 lēmums 

Nr.8).  

Saskaľā ar Viļānu pilsētas domes 09.01.2008. lēmumu Nr.1 dzīvoklim Nr.43, 

Mehanizatoru ielā 15, Viļānos tika noľemts sociālā dzīvokļa statuss un nodots 

izīrēšanai citai personai. 

21.09.2010. Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālais darbinieks I.Kalniľa 

veica apsekošanu K .Jaudzemas deklarētajā dzīvesvietā Mehanizatoru ielā 15-43, 

Viļānos un konstatēja, ka viľa minētajā dzīvesvietā nedzīvo. K. Jaudzema pašreiz 

izīrē dzīvojamo platību no citas personas. 

K. Jaudzemai ir piešķirts trūcīgās personas statuss.  

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

pašvaldība izīrē tai piederošās dzīvojamas telpas.                                                                                           

Saskaľā ar Viļānu novada domes saistošiem noteikumiem „Par dzīvojamās telpas 

izīrēšanu” 1.5. punktu un 5.5. punktu K. Jaudzema ir iesniegusi motivēto iesniegumu 

par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu. 

 

Ľemot vērā minēto, Sociālā un dzīvokļu komisija izteica priekšlikumu K. Jaudzemu 

reģistrēt palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saľemšanai vispārējā kārtībā  

 

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. 

 

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

punktu, Viļānu novada domes saistošiem noteikumiem „Par dzīvojamās telpas 

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

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

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:                                                      

 

reģistrēt Kristīni Jaudzemu Viļānu novada pašvaldības 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.                      

 

4.Izskatot Sofijas Keisteres, iesniegumu ar lūgumu iemitināt dzīvojamā telpā un 

iekļaut īres līgumā mazmeitu Ilonu Broku un Ilonas Brokas iesniegumu ar lūguma 

iemitināt viľu dzīvojamā telpā un iekļaut īres līgumā, Viļānu novada pašvaldības 

dome 

                                  konstatē: 

 

S. Keistere lūdz atļaut iemitināt viľas īrētajā dzīvoklī Nr.2, Viļānos.un iekļaut īres 

līgumā mazmeitu Ilonu Broku,  sakarā ar to, ka viľai nepieciešama palīdzība vecuma 

un veselības stāvokļa dēļ. 

Ilona Broka lūdz atļaut iekļaut īres līgumā un iemitināt dzīvoklī Nr.2, Rēzeknes ielā 4, 

Viļānos, pie vecmammas Sofijas Keisteres, dzim.1925.g., jo pārsvarā dzīvo pie 
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vecmammas sakarā ar to, ka viľai nepieciešamā aprūpe un palīdzība veselības un 

vecuma problēmu dēļ. 

S. Keistere ir galvenā īrniece dzīvokļa Nr.2, Rēzeknes iela 4, Viļānos, citu dzīvoklī 

deklarēto un dzīvojošo pilngadīgo ģimenes locekļu nav.  

Saskaľā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta 1. daļu ģimenes locekļi ir : 

laulātie, vecāki  (adoptētāji), darbnespējīgie brāļi un māsas un pilngadīgi bērni, 

kuriem nav savas ģimenes 

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

tiesības iemitināt viľa īrētajā dzīvojamā telpā citu personu un šajā gadījumā 

nepieciešama izīrētāja piekrišana, īrnieka un visu tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo 

ģimenes locekļu piekrišana. 

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

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

Adresāta viedokļa noskaidrošana saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62. pantu 

nav nepieciešama, jo tiek pieľemts labvēlīgs administratīvs akts.                                    

Pamatojoties likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. pantu, Administratīvā procesa 

likuma 62. pantu, 67. pantu,  

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

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

atļaut Sofijai Keisterei iemitināt dzīvojamā telpā dzīvoklī Nr.2 Viļānos, mazmeitu 

Ilonu Broku, kā citu personu un iekļaut viľu īres līgumā. 

                                                                     

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

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

 

5.Izskatot Ingas Locānes , iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību, Viļānu 

novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

I. Locāne lūdz piešķirt dzīvojamo platību viľas ģimenei, savas dzīvojamās platības 

nav, pašreiz dzīvo pie māsas, kura ir dzīvokļa īpašniece, un pieprasa to atbrīvot.   

I. Locāne un bērni – dēls Sandis, dzim. 2003.g., meita Juta, dzim. 2002.g., ir deklarēti 

un dzīvo Nākotnes ielā 9, dz.15, Dekšāres, Dekšāres pag. Dzīvokļa īpašniece ir māsa 

Anita Svalbe, kura   pieprasa atbrīvot dzīvojamo telpu. Dzīvoklī ir deklarēta un dzīvo 

Ingas māte –Veronika Svalbe. (21.09.2010. Dekšāres pagasta pārvaldes sociālā 

darbinieka M. Vičas apsekošanas akts). 

I. Locānes ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss. 

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

pašvaldība izīrē tai piederošās dzīvojamas telpas.                                                                                           

 

Saskaľā ar Viļānu novada domes saistošiem noteikumiem „Par dzīvojamās telpas 

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

nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu. 

 

Ľemot vērā minēto, Sociālā un dzīvokļu komisija izteica priekšlikumu I. Locāni 

reģistrēt palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saľemšanai vispārējā kārtībā  
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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. 

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

punktu, Viļānu novada domes saistošiem noteikumiem „Par dzīvojamās telpas 

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

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

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

reģistrēt Ingu Locāni Viļānu novada pašvaldības 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.                      

 

 

27§ 
 

Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ._____________ 

L.Šostaka J.Šlivka A.Pudulis  

1. Izskatot Līgas Šostakas pinvarotās personas Līvijas Šostakas  2010.gada  

    27.septembra iesniegumu par pirmpirkuma  tiesību izmntošanu ,pamatojoties uz  

    likuma „Par pašvaldībām“37.panta sesto daļu,41.panta pirmās daļas 3.punktu , 

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

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.1.Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz Viļānu Romas katoļu draudzes Reģ.Nr.  

      90000286527, juridiskā adrese Viļāni, Kultūras laukums 6A,Viļānu novads  

      nekustamo īpašumu- zemi  ar  platību 1641 kv/m uz  kuras atrodas vienstāvu ēka  

      un trīs palīgceltnes .Zemes gab. kadastra Nr. 78417 003 0266.Juridiskā adrese  

      Ugunsdzēsēju ielā 1,Viļāni  par labu  Līgai Šostaka. 

 

28§ 

Par zemes īpašuma „Mālkalni” sadali.____________________________________ 

A.Pudulis 

Sakarā ar Arkādija Stroda ,27.09.2010.iesniegumu par zemes īpašuma „Mālkalni”ar 

kadastra Nr. 7898 003 0286,kas 21.10.2001.reģistrēts Viļānu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā,sadali, pamatojoties uz 14.09.2006.”Zemes ierīcības likuma”2.nodaļu un 

11.12.2007. MK „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”Nr. 867,konstatēts, 

ka zemes īpašuma sadalei zemes ierīcības  projekta  izstrāde nav nepieciešama,  

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

Šlivka, Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, 
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Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piekrist ,Arkādija Stroda  „Mālkalni”,Ornicānu ciems,Viļānu pagasts ,Viļānu novads 

zemes īpašumu „Mālkalni”Viļānu pagastā sadalei divos īpašumos: 

1.”Mālkalni”ar kadastra Nr.7898 003 0286, kopējā platība 15,2 ha ,ietilpst zemes  

   vienības ar kadastra Nr.7898 003 0286 – 10.8 ha 

                                        7898 003 0287-1.2 ha 

                                        7898 001 0012- 3.2 ha . 

2.Piešķirt nosaukumu „Akmentiľi 3”īpašumam ,kas sastāv no zemes vienības ar  

   kadastra Nr. 7898 003 0351,platība 0.8 ha. 

 

 

29§ 
 

Par  zemes platības precizēšanu un lēmuma grozīšanu.______________________  
A.Pudulis 

Sakarā ar VZD Latgales reģionālās nodaļas 13.09.2010.lēmumu Nr. 

15.05.2010.lēmumu Nr. 15-05-L1/5 par zemes vienības ar kadastra nr. 7848 001 0157 

dekšāres pagasta Čeveru ciema aktualizācijas atteikumu ,jo zemes platība NIVKIS 

kartē 2,3 ha nesakrīt ar  pašvaldības lēmumā norādīto 1,5 ha.Izvērtējot faktisko 

situāciju konstatēts, ka visa platība ir apbūvēta (esošas ēkas ,būvju pamati  un karkasi) 

un nav lietderīgi nodalīt 0.8 ha ,jo izveidojas zemes starpgabals, kas sarežģī atlikušā 

zemes gabala konfigurāciju un izmantošanu paredzētajiem mērķiem .Zemes nomniece 

Ľ.Smirnova platības izmaiľām piekrīt (27.09.2010.iesniegums) .Ľemot vērā iepriekš 

minēto ,  

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

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiľš), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Grozīt novada pašvaldības 19.08.2010.lēmumu „Par ēkām piesaistīto zemi un tās 

ierakstīšanu zemesgrāmatā „un izteikt pirmo atkāpi sekojoši :  

„Noteikt zemes platību 2,3 ha būvju ar adresi „Sidrabeņi 1” ,Čeveru ciems, 

Dekšāru pagasta,kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra Nr. 7848 001 0157 

uzturēšanai , saskaņā  ar grafisko pielikumu”. 

 

Deputāts  Juris Galerijs Vidiľš  atstāj zāli. 

 

 

  30§ 
Par izdevumu finansēšanu A/S „Ceļu projekts”projekta LLI-006 „Harmoniska 

pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai LV-LT pierobežas 

teritorijās” „LATLIT TRAFFIC” ietvaros.________________________________ 

A.Pudulis 

Saskaľā ar noslēgto līgumu Nr.1.5-48.1-09 no 21.12.2009 starp Viļānu novada 

pašvaldību un A/S CEĻU PROJEKTS” par būvprojekta „Tranzītielas rekonstrukcija 

Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1. šķiras autoceļu maršrutā Viļāni-Preiļi-Špogi(P58) 
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posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela” kopējās līguma izmaksas 

sastāda 55575.30 ( piecdesmit pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci lati 30 

santīmi). 

Saskaľā ar līguma nosacījumiem tika samaksāts avanss pēc abpusēja starpziľojuma 

pieľemšanas- nodošanas akta parakstīšanas par summu LVL 13893.83 ( trīspadsmit 

tūkstoši astoņi simti deviņdesmit trīs lati 83 santīmi). 

Atlikusī līguma summa, kas jāsamaksā A/S „CEĻU PROJEKTS”  LVL 41681.47 ( 

četrdesmit viens tūkstotis seši simti astoľdesmit viens lats 47 santīmi). Atlikušais 

neizmantotais finansējums projekta LLI -006 kontā pēc aktivitāšu realizācijas LVL 

6021.20 ( seši tūkstoši divdesmit lati). Nepieciešamais finansējums LVL 35660.27 ( 

trīsdesmit pieci tūkstoši seši simti sešdesmit lati 27 santīmi) (41681.47-

6021.20=35660.27)  finansēt no Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.  

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

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

pārskaitīt no Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta konta 

LV75LHZB4600170459001 uz projekta LLI-006 bankas kontu Valsts kasē 

LV30TREL9807444781800 LVL 35660.27 ( trīsdesmit pieci tūkstoši seši simti 

sešdesmit lati 27 santīmi) un veikt apmaksu A/S „Ceļu projekts” par izpildītiem 

darbiem saskaľā ar līguma nosacījumiem pēc darbu pieľemšanas –nodošanas akta 

parakstīšanas.  

 

31§ 

Par mērķdotāciju apstiprināšanu._____________________________________ 
J.Ivanova A.Pudulis  

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

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

Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt sadalīto mērķdotāciju : 

Dekšāru pamatskola –Ls 5006.25(pieci tūkstoši seši lati 25 santīmi. 

Viļānu vidusskola  - Ls 29994,15(divdesmit deviľi tūkstoši deviľi simti deviľdesmit 

četri lati 15 santīmi. 

2.Apstiprināt sadalīto mērķdotāciju  5.-6.gadniekiem :  

Dekšāres skola –Ls 374,- (trīs simti septiľdesmit četri lati 00 santīmi). 

Viļānu pirmskolas izglītības iestāde- Ls 1278,40 ( viens tūkstotis divi simti 

septiľdesmit astoľi lati 40 santīmi) . 

Radopoles pirmskolas izglītības iestāde – Ls 886,90 (astoľi simti astoľdesmit seši lati 

90 santīmi). 

3.Interešu izglītība : 

  Sporta skola -  Ls 537, 93 (pieci simti trīsdemit septiľi lati 93 santīmi).  

  Interšu izglītība – Ls 1002,89 (viens tūkstotis divi lati 89 santīmi). 

Mērķdotācija septembra mēnesim. 
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32§ 
Informācija.____________________________________________________ 

 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2010. gada 21.oktobrī plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2010.gada 14.oktobrī plkst 15.00. 

Sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2010.gada 13.oktobrī 

plkst.15.00. 

 

Sēdi slēdza plkst.19.00 

 

Sēdi vadīja                                                                                 Arnolds Pudulis 

 

Sēdi protokolēja                                                                         Anna Strode 

 

Parakstīja  2010.gada 07.oktobrī 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


