
LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 
 

SĒDES PROTOKOLS 
 

Viļānu novadā                                     Nr.11                         2011.gada 04.augustā 

 

Darba kārtībā. 

1. Par lēmuma Nr.9§29 no 09.06.2011.”Par aizņēmuma ņemšanu  

      ūdenssaimniecības attīstībai ” grozīšanu. 

2. Par grozījumiem pamatbudžetā . 

3. Par dalības maksu Dziesmu un deju festivālā. 

4. Par autobusa apmaksu ekskursijai uz Igauniju. 

5. Par naudas līdzekļu piešķiršanu Latgales pensionāru federācijai. 

6. Par „Inovatīvās pieredzes (Ekselences) skolu tīklu”. 

7. Par naudas līdzekļu iedalīšanu materiālā pabalsta sniegšanai 

pirmklasniekiem. 

8. Par pabalsta piešķiršanu trūcīgām daudzbērnu ģimenēm kancelejas 

preču iegādei skolai. 

9. Par zemes iznomāšanu. 

10. Par 19.05.2011 lēmumu „Par zemes īpašuma „Anči” sadali” anulēšanu. 

11. Par zemes īpašuma „Anči” sadali. 

12. Par zemes īpašuma „Brālīši” sadali. 

13. Par zemes īpašuma „Ventas” sadali. 

14. Par zemes īpašuma „Cīrulīšu mājas” sadali. 

15. Par adreses piešķiršanu būvēm un zemes lietošanas mērķa 

apstiprināšanu. 

16. Par lēmuma „Par SIA „Lauce” zemes īpašuma sadali” grozīšanu. 

17. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

18. Par A.Rutkovska iesnieguma izskatīšanu. 

19. Par sadarbības līgumu. 

20. Par Viļānu vecticībnieku draudzes priekšsēdētāja iesnieguma izskatīšanu. 

21. Par saistošo noteikumu Nr. 29 „Par ielu uzturēšanu un lietošanu Viļānu 

novadā” apstiprināšanu. 

22. Par saistošo noteikumu Nr.30 „Par Viļānu novada pašvaldības autoceļu 

uzturēšanas klasēm ziemas sezonai no 1.janvāra līdz 31.martam un 

vasaras sazonai no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim”. 

23. Par autoceļa P59 Viļāni – Ružina – Malta un  dzelzsbetona caurtekas 

ņemšanu uzskaitē. 

24. Par komisijas izveidošanu izglītības iestāžu pārbaudei- gatavība  mācību  

procesa uzsākšanai. 

25. Par pašvaldības  budžetu  izpildi pirmajā pusgadā. 

26. Par ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē. 

27. Par dzīvojamās platības piešķiršanu sociālajā dzīvoklī. 



28. Par naudas līdzekļu piešķiršanu bērnu ekskursijas apmaksai uz mini 

zoodārzu. 

Papildus darba kārtībā . 

29.Par audio,video ierīču izmantošanu pašvaldības telpās. 

30.Par iepirkumu komisijas priekšsēdētājas J.Šlivkas atbrīvošanu no  

     iepirkumu komisijas darba . 

31.Par ūdenstorņa norakstīšanu. 

32.Par pašvaldības dalību un līdzfinansējumu projektā. 

33.Informācija. 

 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētājs Arnolds Pudulis 

Piedalās 

deputāti : Arnolds Pudulis, Jānis Stafeckis, Jevdokija Šlivka,Irina Šekšujeva, 

Vasīlijs Arbidāns, Artūrs Ornicāns,Ivans Popovs, Juris Galerijs Vidiņš,  Inta 

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

Nav ieradušie deputāti:  Juris Tučs –nezināmu iemeslu dēļ. 

                                          Felicija Leščinska-atvaļinājumā. 

 

Pašvaldības darbinieki- sociālā dienesta vadītājas vietas izpildītāja Mārīte 

Ikauniece, jurists Guntars Arbidāns,nekustamā īpašuma speciāliste Irina 

Klimanova,Dekšāru pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Benislavskis ,Sokolku 

pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova , galvenā grāmatvede Irēna Stafecka, 

zemes ierīcības inženiere Berta Zīra un administratīvās komisijas priekšsēdētājs 

Ainārs Vaišvilis. 

Piedalās Viļānu novada iedzīvotāji A.Gagunova ,J.Apača un S.Rasgale 

Korespondente Ilze Sondore. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00 

Atklāti balso par darba kārtību: 

par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiņš,Alla Stiuka, Inta 

Brence, Jekaterina Ivanova,  Artūrs Ornicāns, Ivans Popovs,Jevdokija Šlivka,Juris 

Tučs ,Konrāds Kalniņš,Irina Šekšujeva), pret-nav,atturas- nav. 

Pašvaldības priekšsēdētājs izsaka priekšlikumu sēdes darba kārtībā iekļaut 

papildus četrus jautājumus , kam sagatavoti lēmumu projekti. 

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

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

        Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

        pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 



Papildus jautājumus iekļaut Viļānu novada pašvaldības domes sēdē. 

 

1§ 

Par lēmuma Nr.9§29 no 09.06.011.”Par aizņēmuma ņemšanu ūdenssaimniecības 

attīstībai ” grozīšanu.__________________________________________________ 
J.Šlivka J.Vidiņš A.Pudulis  

Uzklausot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes locekļa D.I. skaidrojumu par noslēgto 

trīspusējo līgumu starp SIA „Viļānu namsaimnieks”,Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministriju un Viļānu novada pašvaldību un atskaiti par veiktajiem darbiem 

pirmajā pusgadā,  

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

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

        Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis), pret-  

        nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Saskaņā ar civiltiesiskā līguma par projekta 

Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/011”ūdenssaimniecības attīstība Viļānu 

pašvaldībā.3.kārta” īstenošanu,grozījumi Nr. 4 grozīt lēmuma Nr.9§21 no 09.06.2011. 

2. punktu  un izteikt šādā redakcijā: 

 

„2.Projekta attiecināmo izmaksu segšanai nodrošināt Viļānu novada  pašvaldības 

domes ieguldījumu  245259,86 LVL (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši divi simti 

piecdesmit deviņi lati 86 santīmi) ieguldot tos SIA „Viļānu 

namsaimnieks”pamatkapitālā.” 

Papildināt lēmuma Nr.9§21 no 09.06.2011.4.punktu un izteikt šādā redakcijā: 

 

„4.Pašvaldības finansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu Valsts kasē 421691,64 

LVL(četri simti divdesmit viens tūkstotis seši simti deviņdesmit viens lats 64 santīmi) 

uz 15 gadiem, pamatsummas atmaksu sākot no 2012.gada 01.aprīļa. 

 

2§ 

Par grozījumiem pamatbudžetā ._______________________________________ 

I.Šekšujeva J.Vidiņš J.Šlivka V.Arbidāns I.Stafecka A.Pudulis 

Grozījumi sagatavoti uz struktūrvienību vadītāju iesniegumiem. 

Uzklausot Viļānu novada pašvaldības galvenās grāmatvedes I.Stafeckas ziņojumu un 

V.Arbidāna paskaidrojumus,  

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

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

        Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

        pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

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

pamatbudžeta un specbudžeta kopsavilkumu 2011.gadam”. 

Pielikumā grozījumi uz 4 lapām. 

Tā kā Viļānu vidusskolas saimniecības vadītājs nebija sastādījis sarakstu ēdnīcas 

darbinieku spectērpu iegādei ,tam pieprasītie naudas līdzekļi tika novirzīti sociālam 

dienestam pabalstu izmaksai.  

 



 

 

3§ 

 

Par dalības maksu Dziesmu un deju festivālā._____________________________  

S.Rasgale A.Pudulis 

Viļānu senioru vokālais ansamblis „Rudens ziedi” un Dekšāru pagasta līnijdeju grupa 

„Bokonu bryuklinis” ik gadu pārstāv Latgales novadu senioru Dziesmu un deju 

festivālos .Šogad svētki norisināsies Viļakā 6 augustā .Uz svētkiem dosies vokālais 

ansamblis „Rudens ziedi”,līnijdeju grupa „Bokonu Bryuklinis” un 6 labdarības 

biedrības „Atbalsts”dalībnieces-kopā 38 cilvēki. 

Izskatot Viļānu kultūras nama direktores M.C. 2011.gada 25.jūlija iesniegumu, un 

ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu , 

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

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

        Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

        pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1.Piešķirt naudas līdzekļus -dalības maksu Ls 38,-(trīsdesmit astoņi lati 00 santīmi)  

   Latgales Dziesmu un deju fastivālā ,no budžeta līdzekļiem- pārējā kultūra,    

   pārskaitot pēc piestādītā rēķina. 

2.Piešķirt autobusu Viļānu senioru vokālajam ansamblim „Rudens ziedi”,Dekšāru  

    pagasta līnijdeju grupai”Bokonu Bryuklinis” un labdarības biedrībai  

    „Atbalsts”dalībniecēm - braucienam uz Viļaku 2011.gada 6.augustā. 

 

4§ 

Par autobusa piešķiršanu kultūras piededzes apmaiņai senioru ansamblim 

„Rudens ziedi”un līnijdeju grupai „Bokonu Bryuklinis”.__________________ 
A.Strods A.Stiuka J.Šlivka G.Arbidāns S.Rasgale A.Pudulis  

Uzklausot vokālā ansambļa „Rudens ziedi” pārstāvju lūgumu ,jurista 

G.A.skaidrojumu un pēc finansējuma aprēķiniem, 

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

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

        Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

        pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

 1.Piešķirt  autobusu kultūras  pieredzes apmaiņas braucienam uz Ventspils novada  

    pašvaldību  senioru  ansamblim „Rudens ziedi”un Dekšāru pagasta līnijdeju grupai  

    „Bokonu Bryuklinis”.   

 

 

5§ 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu Latgales pensionāru federācijai._____________ 

J.Šlivka J.Stafeckis J.Vidiņš G.Arbidāns A.Pudulis 

Uzklausot pensionāru federācijas vadītājas S.R. ziņojumu un jurista G.A. 

skaidrojumu, 

        Atklāti balsojot:par- 9 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka,Inta    

        Brence,  Artūrs Ornicāns,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans Popovs,Irina Šekšujeva,Konrāds  



        Kalniņš),pret- 2(J.Stafeckis,A.Strods ),atturas- 2(A.Stiuka, J.Ivanova ), 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas  novēršanu” atteikt naudas līdzekļu piešķiršanu Latgales pensionāru 

federācijai –tās darbības uzturēšanai.  

 

6§ 

Par „Inovatīvās pieredzes (Ekselences) skolu tīklu”.________________________ 

J.Šlivka I.Brence A.Pudulis  

Konkursā dalību ir pieteikusi Viļānu vidusskola un Valsts izglītības satura centrs 

izvērtējot skolu pieteikumus aicina Viļānu novada pašvaldību atbalstīt Viļānu 

vidusskolas līdzdalību inovatīvās pieredzes skolu tīklā.Pašvaldības finansiālais 

atbalsts nepieciešams transporta izdevumu segšanai skolotāju un skolas vadības 

mācību nodrošināšanai : skolotāju komandas un koordinatora darba apmaksai ne 

mazāk kā vienas metodiķa slodzes apmērā, kā arī mērķtiecīgai un pārdomātai 

materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai skolas dabaszinātņu un matemātikas 

kabinetos. 

Izskatot „Valsts izglītības satura centra” 12.07.2011.vēstuli , uzklausot Viļānu 

vidusskolas direktora vietnieces N.G. skaidrojumu par „Inovatīvās pieredzes 

(Ekselences) skolu tīklu”un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

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

        Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

        pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :  
 

1.Atbalstīt Viļānu vidusskolas līdzdalību inovatīvās pieredzes skolu tīklā. 

 

2.Finanšu un metodiķa slodzes jautājumu skatīt nākošā sēdē.  

 

7§ 

Par naudas līdzekļu iedalīšanu materiālā pabalsta sniegšanai pirmklasniekiem. 

J.Šlivka M.Ikauniece A.Pudulis  

Uzklausot novada pašvaldības priekšsēdētāja zinojumu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu,  

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

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

        Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

        pret- nav,atturas- nav, 

       Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Piešķirt naudas līdzekļus materiālo pabalstu-maznodrošināto un  trūcīgo ģimeņu 

bērniem –pirmklasniekiem Ls 15,- katram,kuri uzsāks mācības Viļānu vidusskolā un 

Dekšāru pamatskolā.Naudas līdzekļus no budžeta līdzekļiem pabalsts sociāli 

atstumtām personām izmaksāt vienam no vecākiem. 

8§ 
 

Par pabalsta piešķiršanu trūcīgām daudzbērnu ģimenēm kancelejas preču 

iegādei skolai.________________________________________________________ 



J.Šlivka J.Vidiņš M.Ikauniece A.Pudulis  

Uzklausot novada pašvaldības priekšsēdētāja zinojumu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, 

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

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

        Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

        pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Piešķirt vienreizēju pabalstu trūcīgo daudzbērnu ģimeņu bērniem kancelejas preču 

iegādei skolas vajadzībām Ls 10-(desmit lati ) katram skolēnam . Izsniegt   pēc 

saraksta vienam no vecākiem-  talonus .Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta 

līdzekļiem –pabalsts sociāli atstumtām personām. 

 

 

9§ 

Par zemes iznomāšanu.________________________________________________ 

B.Zīra A.Pudulis  

Uzklausot zemes ierīcības inženieres B.Z. ziņojumu un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu -sakarā ar I. S.  dzīvo Viļānu nov. 04.07.2011. iesniegumu par Viļānu 

novada pašvaldībai piekritīgās zemes Dekšāres pagastā ar kadastra apzīmējumu 7848 

003 0435 – 0,2 ha, 7848 003 0787 – 0,8 ha, 7848 003 0788 – 1,1 ha iznomāšanu, 

konstatēts, ka tā ir pašvaldībai piekritīgā zeme (Dekšāru pagasta padomes 27.01.2011. 

lēmums Nr. 1),un saskaņā ar MK 30.10.2007. Nr. 735 „Noteikumiem par valsts vai 

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

maksa, 

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

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

        Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

        pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1.1.Noslēgt nomas līgumu ar I. S. dzīvo  Viļānu nov. par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7848 003 0435, platība 0,2ha, 7848 003 0787, platība 0,8 ha, 7848 003 

0788, platība 1,1 ha iznomāšanu uz 5 gadiem. 

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

 

2.Uzklausot zemes ierīcības inženieres B.Z.ziņojumu un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu -sakarā ar S. O.  dzīvo  Viļānu nov. 01.06.2011. iesniegumu par Viļānu 

novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Viļānu pagasta Ūgriniekos  ar kadastra 

apzīmējumu 7898 006 0055 iznomāšanu, konstatēts, ka tā ir pašvaldībai piekritīgā 

zeme (Viļānu novada pašvaldības  18.04.2007. lēmums Nr. 5), un saskaņā ar MK 

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

iznomājama un 18.3 punktu nosakāma nomas maksa, 

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

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

        Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

        pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

. 



2.1.Noslēgt nomas līgumu ar S.O. Viļānu nov. par zemes vienības Ūgrinieku s. ar 

kadastra apzīmējumu 7898 006 0055, platība 0.06 ha, iznomāšanu uz 5 gadiem. 

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

 

3.Uzklausot zemes ierīcības inženieres B.Z. ziņojumu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu -sakarā ar A.Š. dzīvo Viļānu nov. 20.06.2011. iesniegumu par 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Viļānu pagasta Ūgrinieku s.  ar 

kadastra apzīmējumu 7898 006 0085 iznomāšanu, konstatēts, ka tā ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme (Viļānu novada pašvaldības  08.07.2010. lēmums Nr. 8),un saskaņā ar 

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

daļu ir iznomājama un 18.3 punktu nosakāma nomas maksa, 

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

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

        Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

        pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

. 

3.1.Noslēgt nomas līgumu ar A. Š. Viļānu nov. par zemes vienības Ūgrinieku s. ar 

kadastra apzīmējumu 7898 006 0085, platība 0.06 ha, iznomāšanu uz 5 gadiem. 

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

 

4.Uzklausot zemes ierīcības inženieres B.Z.ziņojumu un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu -sakarā ar B. O. dzīvo Viļānu nov. 13.07.2011. iesniegumu par Viļānu 

novada pašvaldībai piekritīgās zemes Viļānu pagastā ar kadastra apzīmējumu 7898 

003 0273 – 0,9 ha, iznomāšanu, konstatēts, ka tā ir pašvaldībai piekritīgā zeme 

(Viļānu novada pašvaldības domes 07.07.2011. lēmums Nr. 10), B. O. ir bijušā zemes 

lietotāja K. J. radiniece, kam ir tiesības iegūt šo zemi mantojumā. Saskaņā ar MK 

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

iznomājama un 18.3 punktu nosakāma nomas maksa, 

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

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

        Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

        pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

. 

4.1.Noslēgt nomas līgumu ar B. O. dzīvo Viļānu nov. par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7898 003 0273, platība 0,9ha, iznomāšanu uz 5 gadiem. 

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

 

5.Uzklausot zemes ierīcības inženieres B.Z. ziņojumu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu -pamatojoties uz AS „ Lopkopības izmēģinājumu stacijas 

„Latgale””valdes priekšsēdētājas V.S. 01.07.2011.iesniegumu par Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgās zemes izmantošanu,konstatēts ,ka: 

-  AS „ Lopkopības izmēģinājumu stacijas „Latgale”” lietošanā no iesniegumā 

\minētajām zemes vienībām bija zeme ar kadastra Nr. 7898 006 0303 un Nr. 

7898 009 0666 

- ar Viļānu pašvaldības domes 07.07.2011.lēmumu Nr.10 vienība ieskaitīta 

pašvaldībai piekritīgajās zemēs 

- Mk 30.10.2007.Nr. 735 „Noteikumiem par valsts vai pašvaldību zemes 

nomu”18.3 punktu nosakāma nomas maksa . 



Ņemot vērā iepriekš minēto  ,   

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

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

Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
 

5.1.Noslēgt nomas līgumu ar AS „Lopkopības izmēģinājumu stacija 

„Latgale””reģistrācijas Nr. 40003020723,adrese Radopoles c. Viļānu pagasts,Viļānu 

novads ,par zemes vienības ar kadastra Nr. 7898 006 0303 – 4.9 ha ,Rimšu ciems, 

Nr. 7898 009 0666- 0.75 ha ,Radopoles ciems Viļānu pagastā iznomāšanu uz pieciem 

gadiem. 

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

 

6.Uzklausot zemes ierīcības inženieres B.Z. ziņojumu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu -pamatojoties uz P. K. iesniegumu par Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu,konstatēts ,ka: 

- ar Viļānu pašvaldības domes 07.07.2011.lēmumu Nr.10 zemes vienība 

ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs 

- zemes ar kadastra Nr. 7898 003 0124 un Nr. 7898 003 0439 pirms tam bija 

Pētera Kunčerova pastāvīgā lietošanā, 

- saskaņā ar MK 30.10.2007.Nr. 735 „Noteikumiem par valsts vai pašvaldību 

zemes nomu”18.3 punktu nosakāma nomas maksa. 

Ņemot vērā iepriekš minēto  , 

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

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

        Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

        pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

6.1.Noslēgt nomas līgumu ar P.K.dzīvo Viļānu novads ,par zemes vienību ar kadastra 

Nr. 7898 003 0124 – 1,1 ha un Nr. 7898 003 0439- 4,3 ha ,Masaļsku ciems,Viļānu 

pagastā iznomāšanu uz pieciem gadiem. 

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

 

7.Uzklausot nekustamā īpašuma speciālistes I.K. ziņojumu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu -pamatojoties uz I. P.dzīv. Viļānos  2011.gada 6.jūlija 

iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.1.3-10/940) par zemesgabala (mazdārziņa) Lauku ielā 

4, Viļānos, kadastra apzīmējums 78170030357, 1096m
2
 platībā iznomāšanu, 

konstatēts, ka tā ir pašvaldībai piekritīgā zeme, 

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

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

        Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis), pret-  

        nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

    7.1.Noslēgt nomas līgumu ar I. P. dzīv. Viļānos uz zemesgabalu Lauku ielā 4, Viļāni,  

          kadastra apzīmējums 78170030357, 1096m
2
 platībā uz 5 gadiem 

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

 



10§ 

 

Par 19.05.2011 lēmumu „Par zemes īpašuma „Anči” sadali” anulēšanu. ______ 

B.Zīra A.Pudulis  

1.Uzklausot zemes ierīcības inženieres B.Z. ziņojumu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu -sakarā ar to, ka V. N. zemes īpašums „Anči”, nav reģistrēts ne 

Valsts kadastra reģistrā, ne zemesgrāmatā zemes ierīcības projekta izstrāde īpašumam 

ar kadastra Nr. 7848 006 0090 „Anči”, Dekšāru pag. ar kopējo platību 4,6 ha sadalei 

divos īpašumos nav nepieciešama. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 65. panta 

1. d., pamatojoties uz 14.09.2006. „Zemes ierīcības likuma” 2. Pantam, 

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

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

        Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

        pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Anulēt 19.05.2011. lēmumu Nr. 8§4 „Par zemes īpašuma „Anči” sadali”, kas 

paredzēja izstrādāt īpašuma sadales zemes ierīcības projektu. 

 

11§ 

Par zemes īpašuma „Anči” sadali._______________________________________                           

B.Zīra A.Pudulis 

1.Uzklausot zemes ierīcības inženieres B.Z.ziņojumu un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu -sakarā ar V.N.  09.05.2011. iesniegumu par zemes lietojuma „Anči”, 

sadali divos zemes gabalos, atbilstoši  Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.d., 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 13.p., 

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

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

        Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

        pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Sadalīt V. N. dzīv. Viļānu nov., zemi ar kadastra Nr. 7848 006 0090 „Anči”, 

Dekšāru pag. ar kopējo platību 4,6 ha divās zemes vienībās: 

 „Anči”, kadastra apzīmējums 7848 006 0090, platība – 0,4 ha. 

 Piešķirt jaunu nosaukumu „Anči 1” un kadastra apzīmējumu, platība – 4,2 ha. 

Iesniegt lēmumu un grafisko pielikumu VZD izmaiņu ienešanai Dekšāres pagasta 

pārskata plānā un Kadastra reģistrā. 

 

12§ 

Par zemes īpašuma „Brālīši” sadali._____________________________________                           

B.Zīra A.Pudulis  

Uzklausot zemes ierīcības inženieres B.Z. ziņojumu un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu -sakarā ar N.F. 18.07.2011. iesniegumu par zemes īpašuma „Brālīši” ar 

kadastra numuru 7898 006 0211, kas 2008. gadā reģistrēts Rēzeknes zemesgrāmatu 

nodaļā, un sastāv no trīs zemes gabaliem, sadali, pamatojoties uz 14.09.2006. „Zemes 

ierīcības likuma” 2. nodaļu un 12.04.2011. MK „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumiem” Nr.288, konstatēts, ka zemes īpašuma sadalei zemes ierīcības 

projekta izstrāde nav nepieciešama, 

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



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

        Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

        pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Atļaut sadalīt N. F. dzīv.  Viļānu nov., zemes īpašumu „Brālīši”, ar kadastra Nr.  

7898 006 0211 Viļānu pag., Viļānu nov. divos īpašumos: 

 Īpašums „Brālīši” Rimšu s., kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra 

numuriem       7898 006 0181, platība – 2,9 ha.,7898 006 0243, platība 1,5 ha, 

Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi: 

-ceļa servitūta teritorija. 

 Piešķirt jaunu nosaukumu zemes īpašumam „Brālīši 2”, Rimšu s., kurā ietilpst 

zemes vienība ar kadastra numuru 7898 006 0211, platība – 4,6 ha. 

 

13§ 

 

Par zemes īpašuma „Ventas” sadali.____________________________________ 

B.Zīra A.Pudulis  

Uzklausot zemes ierīcības inženieres B.Z. ziņojumu un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu -  sakarā ar V. J. pilnvarotās personas V. K. 30.03.2011. iesniegumu par 

zemes īpašuma „Ventas”, kas 12.02.2007. iereģistrēts Dekšāres pagasta zemes 

grāmatu nodalījumā nr.74, sadali divos zemes īpašumos, pamatojoties uz 14.09.2006. 

„Zemes ierīcības likuma” 2.nodaļu un 12.04.2011. MK „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumiem” Nr.288 zemes īpašuma sadalei zemes ierīcības projekta 

izstrāde nav nepieciešama, 

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

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

        Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),pret-  

        nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

      Atļaut sadalīt V.J.dzīv.Viļānu novadā, īpašumu „Ventas” Dekšāres pagastā, ar 

kadastra numuru 7848 006 0034, platība 6.9137ha, kurā ietilpst zemes vienības ar 

kadastra numuriem 7848 006 0034, 7848 006 0035,  7848 006 0036, 7848 006 0037, 

7848 005 0058, 7848 005 0059, 7848 006 0301 un 7848 006 0213 divos zemes 

īpašumos: 

 

1.„Ventas”, kadastra numurs 7848 003 0034, ietilpst zemes vienības 

                                                   7848 006 0034 - 0.2ha 

                                                   7848 006 0035 - 0.4ha 

                                                   7848 006 0036 – 0.4ha 

                                                   7848 006 0037 – 0.7ha 

                                                   7848 005 0058 – 1.7ha 

                                                   7848 005 0059 – 2.3ha 

                                                   7848 006 0213 – 0.2737ha 

                          Aprobežojumi: 

         - aizsargjoslas teritorija gar gaisvadu sakaru līniju  

                     - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar    nominālo      

spriegumu 04kV                                           

                         -tauvas josla gar Malmutes upi 

                        -regulētas ūdensnotekas (Malmutes upe) aizsargjoslas teritorija                 



   

 2. Zemes vienībai ar kadastra numuru 7848 006 0301 – 0.94ha     piešķirt jaunu 

īpašuma kadastra numuru un jaunu nosaukumu „Ķimenes 3”,   

                            Aprobežojumi: 

                         - ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija  

                         - ceļa servitūta teritorija 

3.Sadali veikt uz īpašuma „Ventas” 17.10.2006. un 13.02.1996. zemes robežu plānu  

pamata  1:2000 un M 1:10000 . 

 

14§ 

 

Par zemes īpašuma „Cīrulīšu mājas” sadali.______________________________ 

B.Zīra A.Pudulis  

Uzklausot zemes ierīcības inženieres B.Z. ziņojumu un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu - sakarā ar A.R., pilnvarotas personas SIA „TD Landtrade” valdes locekļa 

D.T. 20.07.2011. iesniegumu par zemes īpašuma „Cīrulīšu mājas”, kas 18.07.2011. 

reģistrēts Sokolku pagasta zemes grāmatu nodalījumā, sadali divos zemes īpašumos. 

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

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem” Nr.288 zemes īpašuma sadalei 

zemes ierīcības projekta izstrāde nav nepieciešama, 

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

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

        Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis), pret-  

        nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

      Atļaut sadalīt A. R.dzīv.  Viļānu novadā, īpašumu „Cīrulīšu mājas” Sokolku 

pagastā, Viļānu novadā ar kadastra numuru 7898 001 0081, kurā ietilpst četras zemes 

vienības ar kadastra numuriem 7890 001 0081, 7898 001 0082, 7890 001 0083 un 

7890 003 0103,  divos zemes īpašumos: 

 

1.„Cīrulīšu mājas”, ietilpst zemes vienības ar kadastra numurs 7890 001 0081 – 0,73 

ha, 7890 001 0082 – 7,45 ha. 

                          Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi: 

         - aizsargjoslas teritorija gar gaisvadu sakaru līniju  

2. Zemes īpašumam, kurā ietilpst zemes vienības ar kadastra numuru 7890 001 0083 – 

1,13 ha un 7890 001 0103 – 2,25 ha piešķirt jaunu nosaukumu „Skujiņas” un jaunu 

īpašuma kadastra numuru. 

                           Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi: 

                         - regulētas ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) aizsargjoslas 

teritorija 

                         - ceļa servitūta teritorija 

3.Sadali veikt uz īpašuma „Cīrulīšu mājas” 05.04.2002. zemes robežu plānu  pamata 

M: 1:3000. 

 

15§ 

 

Par adreses piešķiršanu būvēm un zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu.____ 

B.Zīra A.Pudulis  



Uzklausot zemes ierīcības inženieres B.Z. ziņojumu un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu -sakarā ar AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”, reģ. Nr. LV 

40003017051, 13.07.2011. iesniegumu par zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu un 

adreses piešķiršanu jaunbūvei – Biogāzes koģenerācijas stacijai, konstatēts, 

 ka jaunbūve atrodas uz zemes īpašuma „Komplekss Piziči” divām zemes 

vienībām ar kadastra numuriem 7898 003 0454 un 7898 003 0455 Viļānu pagasta 

Pizičos, kam atbilstoši 18.12.2008. „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma” 14. pantu jāpiešķir adrese un saskaņā 20.06.2006. MK noteikumiem Nr.496 

„nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16., 17.3., 27., 

28., 36. punktiem – lietošanas mērķis. Ņemot vērā iepriekš minēto,  

        Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Inta  

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

        Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis),pret- nav,atturas- nav, 

        Alla Stiuka un Konrāds Kalniņš balsošanā nepiedalās sakarā ar interešu konflikta  

        novēršanu valsts amatpersonu darbībā, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Piešķirt adresi „Piziči BIO”, Piziču s., Viļānu pagasts, Viļānu novads, LV – 4650, 

jaunbūvei – Biogāzes koģenerācijas stacijai, kas atrodas uz zemes „Komplekss 

Piziči”. 

1. Apstiprināt zemes lietošanas mērķus zemesvienības daļām saskaņā ar grafisko 

pielikumu: 

Kadastra nr. 7898 003 0454 

 1,27 ha „lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods 1003”. 

 4,93 ha „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

kods 0101” 

 

Kadastra nr. 7898 003 0455 

 0,48 ha „lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods 1003”. 

 5,22 ha „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

kods 0101” 

Kopējā zemes platība, kuras zemes lietošanas mērķis lauksaimnieciska rakstura 

uzņēmumu apbūve – 1,75 ha. 

 

16§ 

 

Par lēmuma „Par SIA „Lauce” zemes īpašuma sadali” grozīšanu.____________ 

B.Zīra A.Pudulis  

Uzklausot zemes ierīcības inženieres B.Z.ziņojumu un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu - sakarā ar to, ka 07.07.2011.Viļānu novada pašvaldības lēmumā Nr.10§17 

„Par SIA „Lauce” zemes īpašuma sadali” īpašumam „Sprūdži” iztrūkst viena zemes 

vienība, bet īpašumam „Odumi” zemes vienībai ir nekorekta platība,  lēmuma 

2.punkts jāpapildina ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7848 007 0003 – 

16.7ha un 6.punktā jālabo zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7848 003 0217 

platība uz no 1.0ha uz 5.21ha. 

   Ņemot vērā iepriekš minēto,  

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

        Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris GalerijsVidiņš,Ivans  

        Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis), pret-  

        nav,atturas- nav, 



        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

   Grozīt 07.07.2001. lēmuma Nr.10§17 „Par SIA „Lauce” zemes īpašuma sadali” 

2. un 6. punktus  un izteikt tos sekojošā redakcijā: 
 

2. Atļaut sadalīt SIA „Lauce”  zemes īpašumu „Sprūdži” Dekšāres pagastā ar kadastra 

numuru 7848 007 0003 – 59.71 ha kopplatībā , sekojoši:  

2.1.Īpašums „Sprūdži”, Dekšāres pag., ietilpst  zemes vienības ar kadastra numuriem  

                 7848 007 0003 – 16.7ha 

                 7848 007 0015 – 18.58ha 

                  7848 007 0062 – 2.36ha 

                  7848 007 0061 – 4.64ha 

2.2. Mainīt nosaukumu un pievienot zemes īpašumam „Tēvzeme” zemes     vienības 

ar kadastra numuriem 

                7848 007 0004 – 13.10ha 

                7848 007 0005 – 1.23ha 

                7848 007 0006 – 0.86ha 

                7848 007 0063 – 0.61ha 

                7848 007 0064 – 1.63ha 

2.3 Sadali veikt uz 07.07.2006. zemes robežu plāna pamata M 1:5000,1:2000. 

 

6. Atļaut sadalīt no SIA „Lauce”  zemes īpašuma „Odumi” Dekšāres pagastā ar 

kadastra numuru 7848 003 0476 – 35.92 ha kopplatībā , sekojoši:  

6.1.Īpašums „Odumi”, Dekšāres pag., ietilpst  zemes vienības ar kadastra numuriem  

                 7848 003 0217 – 5.21ha 

                 7848 003 0476 – 28.09ha 

6.2. Mainīt nosaukumu un pievienot zemes īpašumam „Tēvzeme” zemes     vienību 

ar kadastra numuru 7848 003 0777 – 2.62ha. 

6.3 Sadali veikt uz 22.11.2006. zemes robežu plāna pamata M 1:5000. 

 

17§ 

 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.__________________________________ 

B.Zīra A.Pudulis  

Uzklausot zemes ierīcības inženieres B.Z. ziņojumu un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu -  saskaņā ar VZD Latgales reģionālas nodaļas 30.05.2011. vēstuli Nr.2-04-

L/396 „Par NĪKS IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām”, par kurām nav 

pieņemts lēmums par lietošanas tiesību izbeigšanu, vai tās ir piekritīgas pašvaldībai 

vai ieskaitāmas rezerves zemes fondā. Pamatojoties uz :  

   - „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma” 25.panta 2.
1 

un 4.
 
daļu,  

- „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 pieņem 

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

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

       Ņemot vērā iepriekš minēto un izskatot Valsts zemes dienesta zemes iesniegtos 

lietotāju sarakstus,  

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

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



        Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

        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 

Zemes 

vienības 

nosaukums 

Zemes lietotāja 

adrese 

1.  A. S.  78480010036 2,10 Cakulu 

svalbi 

dzīvesvieta 

2.  A. D.  78480010062 1,10 Cakulu s. dzīvesvieta 

3.  A. P.  78480010070 0,80  dzīvesvieta 

4.  J. M.  78480010121 5,2  dzīvesvieta 

5.  J. J.  78480010608 9,10 Kalmes dzīvesvieta  

6.  G.S.  78480010750 1,20  dzīvesvieta 

7.  J.S.  78480030397 0,20  dzīvesvieta 

8.  H.T.  78480030036 0,10  mirusi 

9.  M.S.  78480030360 0,30 Ābelītes dzīvesvieta 

78480030361 0,20 

78480030362 0,40 

78480030363 0,40 

78480030364 0,40 

78480030365 1,30 

10.  T.L.  78480030015 1,80 Dambinieki dzīvesvieta 

 

1.2.Ieskaitīt zemes vienības ar kadastra numuriem 78480010036, 78480010062, 

78480010070, 78480010121, 78480010608, 78480010750, 78480030397, 

78480030036, 78480030360, 78480030361, 78480030362, 78480030363, 

78480030364, 78480030365, 78480030015 Viļānu novada pašvaldībai piekritīgajās 

zemēs. 

 

18§ 

 

Par A.Rutkovska iesnieguma izskatīšanu.________________________________ 

J.Šlivka I.Stafecka A.Pudulis  

Uzklausot sporta organizatora R.B. ziņojumu ,ka  A.R. lūdz piešķirt naudas  līdzekļus 

ceļa izdevumu segšanai braucienam uz Ventspili uz Starptautisko turnīru  „Ventspils 

atlants”un Eiropas čempionātu jauniešiem svarbumbu celšanā no 29.-31.jūlijam un 

ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

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

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

        Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

        pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Piešķirt naudas līdzekļus no sporta budžeta līdzekļiem -  Ls 95,- par degvielu - plus  

25% nodokļi - izmaksājot A.R. 



19§ 

Par sadarbības līgumu._________________________________________________ 

J.Vidiņš A.Pudulis  

Uzklausot pašvaldības priekšsēdētāja A.Puduļa zinojumu  un izskatot Viļānu novada 

pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Viļānu slimnīca” 2011.gada 07.jūlija 

iesniegumu,kā arī uzklausot J.Vidiņa skaidrojumu ,  

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

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

        Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

        pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Noslēgt sadarbības līgumu par transporta pakalpojumiem  un telpu izmantošanu 

katastrofu pārvaldīšanas (ugunsgrēks, dabas katastrofa utt.) gadījumā. 

 

20§ 

 

Par Viļānu vecticībnieku draudzes priekšsēdētāja iesnieguma izskatīšanu._____ 

A.Pudulis  

Uzklausot pašvaldības priekšsēdētāja A.Puduļa zinojumu  un izskatot Viļānu vecticībnieku 

draudzes priekšsēdētāja A.V. 2011.gada 07.jūlija iesniegumu,  

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

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

Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis), pret- 

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Palīdzēt Viļānu vecticībnieku draudzei veikt  ārējos remontdarbus dievnamam, 

nosūtot vairāk stipendiātus darbiem pie baznīcas. 

 

21§ 

Par saistošo noteikumu Nr. 29 „Par ielu uzturēšanu un lietošanu Viļānu novadā” 

apstiprināšanu._______________________________________________________ 
A.Pudulis 

Izskatot saistošo noteikumu Nr. 29  ”Par ielu uzturēšanu un lietošanu Viļānu novadā’” 

projektu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

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

        Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

        pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 29 „Par ielu uzturēšanu un lietošanu Viļānu 

novadā” ar papildinājumiem punktā Nr.16 „5 dienas” un punktā Nr. 23.prasību 

izpildes kontroli veic izpilddirektore. 

 

Pielikumā saistošie noteikumi uz 3 lapām . 

 

22§ 



Par saistošo noteikumu Nr.30 „Par Viļānu novada pašvaldības autoceļu 

uzturēšanas klasēm ziemas sezonai no 1.janvāra līdz 31.martam un vasaras 

sazonai no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim”.___________________________________ 
V.Arbidāns A.Pudulis  

Izskatot saistošo noteikumu Nr. 30 ”Par Viļānu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas 

klasēm ziemas sezonai no 1.janvāra līdz 31.martam un vasaras sezonai no 1.aprīļa līdz 

31.oktobrim” projektu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,   

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

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

 Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),       

 pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 30 „Par Viļānu novada pašvaldības autoceļu 

uzturēšanas klasēm ziemas sezonai no 1.janvāra līdz 31.martam un vasaras sazonai no 

1.aprīļa līdz 31.oktobrim”. 

  

Pielikumā saistošie noteikumi uz 1 lapas . 

 

23§ 

Par autoceļa P59 Viļāni – Ružina – Malta un  dzelzsbetona caurtekas ņemšanu 

uzskaitē._____________________________________________________________ 
A.Pudulis 

Uzklausot Viļānu novada pašvaldības galveno grāmatvedi I.S. un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu , 

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

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

        Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis), pret-  

        nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

 Ņemt grāmatvedības uzskaitē autoceļu P 59 Viļāni – Ružina – Malta posma km 1.100 

– 1.624 ar asfaltbetona segumu un dzelzsbetona caurtekas, kuru nodod VAS „Latvijas 

Valsts ceļi”. 

Autoceļa garums  0.524 km, 

 ceļa klātnes platums 10.0 m;  

brauktuves platums 7.0 m;  

uzturēšanas klase C 

Autoceļa sākotnējā vērtība uz 01.01.2011 LVL – 82062.26, uzkrātais nolietojums uz 

01.04.2011 LVL 1025.78 ; 

Dzelzbetona caurtekas  sākotnējā vērtība uz 01.01.2011 LV  1380.69 ;  uzkrātais 

nolietojums uz 01.04.2011 LVL 6.90 

 

Pielikumā: akts  no 01.04.2011 uz 1 lpp. 

 

 

24§ 

Par komisijas izveidošanu izglītības iestāžu pārbaudei- gatavība  mācību  

procesa uzsākšanai._________________________________________________ 
J.Šlivka A.Strods J.Ivanova A.Pudulis  



Lai apsekotu izglītības  iestādes Viļānu nopvada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā  un novērtētu to gatavību darbam 1.septembrī , 

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

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

        Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

        pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

1.Izveidot komisiju  , lai novērtētu mācību iestāžu gatavību darbam. 

Komisija sekojošā sastāvā :A.Strods , J.Ivanova, I.Strūberga ,E.Sermais,I.Popovs,                      

K.Kalniņš,J.Šlivka. 

Komisijas priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova.   

2.Iestāžu vadītājiem- I.Brencei, P.Tretjukam, J.Mičulei,Ā.Strupišai, D.Ceipiniecei   

   piedalīties komisijas darbā ,lai redzētu citu iestāžu gatavību un gūtu pieredzi . 

3.Iestāžu pārbaudes datumi 2011.gada 25.un 26.augusts.  

 

25§ 

 

Par pašvaldības  budžetu  izpildi pirmajā pusgadā.______________________ 

J.Šlivka I.Stafecka V.Arbidāns A.Pudulis  

 

Uzklausot galvenās grāmatvedes ziņojumu pieņemt zināšanai budžetu   izpildi pirmajā 

pusgadā. 

   

Pielikumā budžeta izpilde  uz 9 lapām. 

 

 

26§ 

Par ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.__________________________ 

J.Šlivka J.Vidiņš M.Ikauniece A.Pudulis  

Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.13-20/35 un ņemot vērā izglītības, kultūras un 

sociālo jautājumu komitejas ieteikumu, 

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

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

        Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis), pret-  

        nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

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

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

1.1.Ievietot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē pensionāri  

       D. P. dzīvo  Viļānu novadā. 

1.2.Lūgt Rēzeknes pilsētas domi Sociālās aprūpes pārvaldi  rast iespēju ievietot  

      D. P. tās pakļautībā esošajā ilgstošas sociālās aprūpes iestādē  Pensionāru sociālo  

      pakalpojumu centrā. 

1.3.Apmaksāt D. P. uzturēšanos Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā. 

 

Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.13-20/34 un ņemot vērā izglītības, kultūras un 

sociālo jautājumu komitejas ieteikumu, 

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

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



        Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

        pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

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

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

2.1.Ievietot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē invalīdi  

      J. S. dzīvo Viļānu novadā. 

2.2.Lūgt Ērgļu novada pašvaldības domi rast iespēju ievietot sociālās aprūpes centrā  

      Parka ielā 4 Ērgļu pagasts, J.S., noslēdzot līgumu ar pakalpojumu  sniedzēju. 

2.3.Apmaksāt J. S. uzturēšanos Ērgļu sociālās rehabilitācijas iestādē. 

 

27§ 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu sociālajā dzīvoklī._____________________ 

M.Ikauniece A.Pudulis  

 Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.13-2/1479 un ņemot vērā izglītības, 

kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,  

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

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

        Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

        pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1.Piešķirt L. B. deklarētā dzīves vieta Viļāni,Pavasara ielā 7-1, istabu sociālajā  

   dzīvoklī  Celtnieku ielā 8-43/3. 

 

 

28§ 

 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu bērnu ekskursijas apmaksai uz mini zoodārzu. 

M.Ikauniece A.Pudulis  

Izskatot sociālā dienesta vadītājas vietas izpildītājas M.I.  25.07.2011.iesniegumu un 

ņemot vērā izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,  

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

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

        Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

        pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1.Finansiāli atbalstīt SPC „Cerība”bērnu ekskursiju uz mini zoodārzu ,piešķirt naudas 

līdzekļus Ls 35.-ieejas biļešu iegādei  14 cilvēkiem un pārskaitīt pēc piestādītā rēķina 

no budžeta līdzekļiem, pabalsts sociāli atstumtām personām. 

 

2.Iedalīt transportu bērnu aizvešanai uz mini zoodārzu Audriņu pagastā . 

 

 

 

 

 

29§ 



Par audio,video ierīču izmantošanu pašvaldības telpās.___________________ 
J.Šlivka .A. Ornicāns  A.Stiuka A.Pudulis  

Pamatojoties uz pašvaldības darbinieku ziņojumu par to, ka apmaklētāji neadekvāti un 

huligāniski izturas pašvaldības telpās , 

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

        Stiuka,Inta Brence,  Jekaterina  Ivanova,Juris GalerijsVidiņš,Ivans Popovs,Aivars  

        Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),pret-1 (Artūrs  

        Ornicāns),atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

        Lai saglabātu dokumentāciju un darba apstākļi uzlabotos-  ierīkot video,audio  

        novērošanas kameras Viļānu novada pašvaldības telpās. 

 

30§ 

Par iepirkumu komisijas priekšsēdētājas J.Šlivkas atbrīvošanu no iepirkumu  

komisijas darba.______________________________________________________ 
        J.Ivanova J.Šlivka J.Stafeckis  J.Vidiņš A.Pudulis  

        Izskatot iepirkumu komisijas locekļu un iepirkumu komisijas priekšsēdētājas  

        ziņojumus  un uzklausot iebildumus un atspēkojumus par iepirkumu komisijas darbu , 

        Atklāti balsojot:par- 2(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis), pret-11(Jevdokija  Šlivka,  

        Alla Stiuka,Inta Brence,  Artūrs Ornicāns, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs  

        Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

        atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

       Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja J.Šlivka turpina darbu iepirkumu komisijā. 

 

Pielikumā:iepirkumu komisijas locekļu un iepirkumu speciālistes ziņojums uz 1 lapas 

un 1 pielikums un deputātu J.Šlivkas un A.Ornicāna ziņojums uz 2 lapām. 

   

31§ 

Par ūdenstorņa norakstīšanu.__________________________________________ 

 J.Vidiņš A.Pudulis  

        Izskatot SIA „Viļānu slimnīca”valdes priekšsēdētāja J.Vidiņa 2011.gada 02.augusta  

        iesniegumu , 

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

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

        Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

        pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

        Sakartā ar to, ka Viļānu slimnīcas ūdenstornis nav ekspluatējams ,ūdens nolūdes  

        dēļ, piekrist to norakstīt no SIA „Viļānu slimnīca”bilances. 

        Sākotnējā vērtība 3329.00 LVL . 

 

32§ 

Par pašvaldības dalību un līdzfinansējumu Latvijas – Igaunijas - Krievijas 

pārrobežu sadarbības programmas projektā_______________________________ 

A.Pudulis  
        Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija  Šlivka, Alla         



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

        Vidiņš,Ivans Popovs,Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis),  

        pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1. Nodrošināt Viļānu novada pašvaldības dalību Latvijas – Igaunijas - 

Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā "Transporta un 

loģistikas attīstības iespēju paaugstināšana Latvijas – Igaunijas - 

Krievijas starptautiskas nozīmes stratēģiskajos transporta koridoros" 

("Increasing of transport and logistics capability within the Estonian-

Latvian-Russian strategic transport corridors of international 

importance") (vadošais partneris – biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”). 

Par projekta koordinatori projekta izstrādes laikā apstiprināt Attīstības, 

plānošanas un informācijas nodaļas vadītāju Ivetu Piziču un par 

projekta grāmatvedi projekta izstrādes laikā apstiprināt Galveno 

grāmatvedi Irēnu Stafecku. 

 

2. Projektu apstiprināšanas gadījumā līdzfinansējumu maks.10% apmērā, 

kā arī projektu priekšfinansējumu paredzēt 2011.un 2012.gadu 

pašvaldības budžetā saskaņā ar plānoto projektu budžetu. 

 

33§ 

 

Informācija.__________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2011. gada 25.augustā  plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2011.gada 18.augustā  plkst 15.00. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2011.gada 17.augustā 

plkst.15.00. 

 

 

Sēdi slēdza plkst.17.00 

 

Sēdi vadīja                                                                                 Arnolds Pudulis 

 

Sēdi protokolēja                                                                         Anna Strode 

 

Parakstīja  2011.gada 11.augustā 

 

 

 


