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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 
 

SĒDES PROTOKOLS 
 

Viļānu novadā                                     Nr.14                         2011.gada  13.oktobrī 

 

 

DARBA KĀRTĪBA. 

1. Par apkures sezonas uzsākšanu  Viļānu pilsētā. 

2. Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.34 „Kārtība ,kādā  

   Viļānu novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās  

    pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem” izdošanu. 

3. Par pasažieru autobusa MERCEDES BENZ  norakstīšanu un noņemšanu no  

    pašvaldības bilances. 

4. Par valsts reģionālā autoceļa P58 Viļāni-Preiļi-Špoģi maršruta posmu Viļānu  

    pilsētā. 

5. Par pašvaldības zemes nomu. 

 6. Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.35 „Par grozījumiem  

     Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 15 „Viļānu novada     

     pašvaldības  teritorijas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”  

     izdošanu. 

7. Par adrešu piešķiršanu Dekšāres pagasta teritorijā. 

8. Par zemes īpašuma „Saulītes” sadali. 

9. Par zemes nosaukuma apstiprināšanu. 

10.Par starpgabaliem.     

11.Par zemes iedalīšanu pašvaldības objektu uzturēšanai. 

12.Par naudas līdzekļu piešķiršanu . 

13.Par Viļānu novada pašvaldības 2011.gada 22.septembra saistošos noteikumus  

     Nr. 36 „Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos   Nr.1 „Par  

     Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta kopsavilkumu  

     2011.gadam”izdošanu . 

14.Par Viļānu novadpētniecības muzeja krājumu numismātiskās kolekcijas (  

     monētu un papīra naudas zīmju) ņemšanu grāmatvedības uzskaitē. 

15.Par izmaiņām līdzdalību radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā novērtēšanā. 

16.Par pašvaldības zemes ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

17.Par lietošanas veida maiņu ēkām. 

18.Par „ brīvzupu” piešķiršanu Dekšāru pamatskolas un Viļānu vidusskolas  

     skolēniem. 

19.Par nolikuma „Gada cilvēks 2011” apstiprināšanu. 

20.Par jaunu štata vienību ieviešanu Sokolku un Dekšāru pagastu pārvaldēs. 

21.Par dzīvojamās platības piešķiršanu. 
22.Par  parādu  segšanu . 
Papildus darba kārtībā. 
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23.Par dzīvojamās platības piešķiršanu M.Undai. 

24.Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

25.Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu  

     atsavināšanai. 

26.Informācija 

        Sēdi vada  

domes priekšsēdētājs Arnolds Pudulis 

Piedalās 

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

Vasīlijs Arbidāns, Ivans Popovs, Juris Galerijs Vidiņš,  Inta Brence, Alla 

Stiuka,Aivars Strods, Jekaterina Ivanova,Felicija Leščinska. 

Nav ieradušies: 

Deputāts Konrāds Kalniņš –komandējumā , deputāts Juris Tučs un Artūrs 

Ornicāns - nav  zināms.  

Pašvaldības administrācijas darbinieki- sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, 

jurists Guntars Arbidāns, nekustamā īpašuma speciāliste Irina Klimanova,zemes 

ierīcības inženiere Berta Zīra,Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija 

Veselova,galvenā grāmatvede Irēna Stafecka, Dekšāru pagasta pārvaldes 

vadītājs Jānis Benislavskis,Viļānu vidusskolas direktors  Pēteris Tretjuks,Viļānu 

kultūras nama direktore Margarita Cakula un pašvaldības policijas inspektors 

Valentīns Laizāns. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00 

 

1§ 

Par apkures sezonas uzsākšanu  Viļānu pilsētā._____________________________ 

M.Gritāne J.Šlivka A.Pudulis 

SIA „Viļānu siltums” valdes locekle Marija Gritāne ziņo par gatavību jaunās apkures 

sezonas uzsākšanai.Notiek saskaņošana par šķeldas iegādi ,jo vietējie uzņēmēji 

sacēluši cenas ,Izdevīgāk ir pirkt no citiem novadiem, piemēram no Zilupes novada, 

kur paši arī atved kurināmo,tikai norēķināties pieprasa uzreiz.Ir ļoti daudz parādnieku 

par iepriekšējo sezonu,cilvēki nav apzinīgi ,daudzi kuri varētu maksāt –nemaksā .Ar 

parādniekiem tiek veikts darbs nepārtraukti, daudzi ir atdoti parādu piedziņas firmām. 

Apkures sezonu sāks pēc nedēļas, jo pnrsionāri prasa,lai vēl nekurina,jo gaisa 

temperatūra nav mīnus grādu.Skolas apkuri uzsāks svētdien, ja to prasīs skolas 

vadība. 

Ziņojumu pieņemt zināšanai. 

2§ 

Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.34 „Kārtība ,kādā Viļānu 

novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un 

vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem” izdošanu._________________________ 
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J.Ivanova A.Pudulis 

Saistošie noteikumi Nr.34 izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”43.panta trešajā 

daļā noteikto,Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktā noteikto un MK 

2009.gada 4.augusta Nr. 872 noteikumiem „Noteikumi par pasaţieru kategorijām, 

kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 

maršrutos”12.punktā noteikto, 

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Inta Brence), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 34 no 13.10.2011. „Kārtība ,kādā Viļānu novada 

pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības 

iestāţu izglītojamajiem”. 

 

Pielikumā :saistošie noteikumi uz 2 lapām un 2 pielikumi. 

 

 

3§ 

Par pasažieru autobusa MERCEDES BENZ  norakstīšanu un noņemšanu no 

pašvaldības bilances.__________________________________________________ 

L.Veselova J.Šlivka A.Pudulis 

Sakarā ar to,ka autobuss MERCEDES BENZ 0303 ir nolietojies un netiek izmantots 

skolēnu pārvadāšanai,atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla 

Stiuka, Jekaterina  Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska, 

Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Inta Brence), pret- 

nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Norakstīt un noņemt no Viļānu novada pašvaldības bilances pasaţieru autobusu 

MERCEDES BENZ 0303 ar reģistrācijas Nr. EJ3007 izlaides gads 1980.,sākotnējā 

vērtība Ls 8570,- ,nolietojums Ls 8570,-,kurš atrodas Sokolku pagastā .Pasaţieru 

autobusu izjaukt un nodot metāllūţņos. 

 

4§ 

Par valsts reģionālā autoceļa P58 Viļāni-Preiļi-Špoģi maršruta posmu Viļānu 

pilsētā._______________________________________________________________ 

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

   Lai sakārtotu autoceļa „Brīvības iela”(kadastra Nr. 78170040177) zemes vienības 

(kadastra apzīmējums 78170040336) valsts reģionālā autoceļa  P58 Viļāni-Preiļi-

Špoģi maršruta posms km 3,2-3,5 (Brīvības iela)  0,3 km garumā īpašumtiesības 

atbilstoši likuma „Par autoceļiem”1. un 2.pantam un saistošajiem MK 2009.gada 

29.septembra noteikumiem Nr. 1104 „Noteikumi par valsts autoceļu un valsts 

autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem”, 
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Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Inta Brence), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

 

PIEŅEMT  no VAS „Latvijas Valsts ceļi” bez atlīdzības īpašumā nodoto autoceļa 

posmu. 

5§ 

Par pašvaldības zemes nomu.___________________________________________ 

B.Zīra J.Benislavskis I. Klimanova J.Šlivka J.Stafeckis A.Strods J.Vidiņš A.Pudulis 

1.Pamatojoties uz V.S.,V.S. un P.S.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, 

 zeme ar kadastra apzīmējumu 7898 009 0285 pirms tam bija vīra un tēva I. S. 

(miris 04.10.2005.) pastāvīgā lietošanā,pēc Latgales apgabaltiesas zvērinātās 

notāres A.Smirnovas mantojuma apliecības Nr. 9929 mantojumu ir pieņēmuši 

:sieva V.S. un dēli V.un P. S., 

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

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

Ņemot vērā iepriekš minēto, 

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Inta Brence), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1.1.Noslēgt nomas līgumu ar V.S., V.S. un P. S. dzīvo Viļānu pagasts,Viļānu  

      novads par zemes vienības ar kadastra Nr. 7898 009 0258 – 1,1ha – katram 1/3  

      daļu Šautiņu ciemā, Viļānu pagastā  iznomāšanu  uz pieciem gadiem. 

1.2.Noteikt nomas maksu gadā 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 

2.Pamatojoties uz M.S. iesniegumu par  Viļānu novada pašvaldībai piekritības zemes  

   iznomāšanu, konstatēts, ka 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7848 003 0457 ir pašvaldībai piekritīgā 

zeme; 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7848 003 0224 ir pašvaldībai piekritīgā 

zeme; 

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

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

Ņemot vērā iepriekš minēto, 

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Inta Brence), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 



5 

 

- noslēgt nomas līgumu ar  M. S. dzīvo Viļānu novads, Dekšāres pagasts , par 

0.15 ha no zemes vienības ar kadastra Nr. 7848 003 0457 un 0.25 ha  no 

zemes vienības ar kadastra   

      Nr. 7848 003 0224, Viļānu novada Dekšāres pagastā, iznomāšanu uz  

       pieciem gadiem, 

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

 

3.Pamatojoties uz I. B. iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes  

   iznomāšanu, konstatēts, ka 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7848 006 0999 ir pašvaldībai piekritīgā 

zeme; 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7848 006 0728 ir pašvaldībai piekritīgā 

zeme; 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7848 006 0162 ir pašvaldībai piekritīgā 

zeme; 

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

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

Ņemot vērā iepriekš minēto, 

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

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

Stafeckis,Aivars Strods,Inta Brence), pret-1(Jevdokija Šlivka),atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

- Noslēgt nomas līgumu ar  I.B. dzīvo Viļānu novads, Dekšāres pagasts , par 6.0 

ha no zemes vienības ar kadastra Nr. 7848 006 0999 , 1.1 ha zemes vienību ar 

kadastra Nr.78480060728  un 2.5 ha zemes vienības ar kadastra Nr. 7848 006 0162 

Viļānu novada Dekšāres pagastā iznomāšanu uz   pieciem gadiem, 

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

 

4.Pamatojoties uz J.L. iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes 

iznomāšanu, konstatēts, ka 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7848 006 0413 ir pašvaldībai piekritīgā 

zeme; 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7848 006 0275 ir pašvaldībai piekritīgā 

zeme; 

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

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

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka iepriekšējie zemes lietotāji ir miruši. 

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Inta Brence), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

- noslēgt nomas līgumu ar  J. L. dzīvo Viļānu novads, Dekšāres pagasts 

“Dekšāres”, 

 par 1.0 ha zemes vienību ar kadastra Nr. 7848 006 0413, 

par 0.7 ha zemes vienību ar kadastra Nr.78480060275 

      Viļānu novada Dekšāres pagastā iznomāšanu uz   pieciem gadiem, 

      -     noteikt nomas maksu gadā 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 
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5. Pamatojoties uz A. L. iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes  

    iznomāšanu, konstatēts, ka 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7848 006 0411 ir pašvaldībai piekritīgā 

zeme; 

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

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

Ņemot vērā iepriekš minēto,  

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Inta Brence), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

- noslēgt nomas līgumu ar  A.L.dzīvo Viļānu novads, Dekšāres pagasts   

par 0.44 ha zemes vienību ar kadastra Nr. 7848 006 0411, Viļānu novada 

Dekšāres pagastā iznomāšanu uz   pieciem gadiem, 

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

 

6.Pamatojoties uz K. B. dzīv.Viļānos 2011.gada 4.oktobra iesniegumu par  

   zemesgabala (mazdārziņa) Viļānos, kadastra apzīmējums 78170030364, 703m
2
  

   platībā iznomāšanu, konstatēts, ka tā ir pašvaldībai piekritīgā zeme, 

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Inta Brence), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

6.1.Noslēgt nomas līgumu ar K.B. dzīv.Viļānos uz zemesgabalu Centrālā iela 71A,  

      Viļāni, kadastra apzīmējums 78170030364, 703m
2
 platībā uz 5 gadiem; 

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

 

6§ 

Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.35 „Par grozījumiem 

Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 15 „Viļānu novada 

pašvaldības  teritorijas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi” 

izdošanu._____________________________________________________________ 

V.Laizāns G.Arbidāns A.Pudulis 

Lai turpmāk varētu pilnvērtīgāk pildīt Viļānu novada pašvaldības policijas inspektora 

dienesta kompetencei atbilstoši uzliktos pienākumus, un realizēt tiesības, atbilstoši 

Latvijas Republikas likumam ”Par policiju” 12.pantā noteiktajam , 

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Inta Brence), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

1.papildināt- Viļānu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.15 no 

12.02.2009 

 Sevišķa daļa 
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IV.nodaļu „Administratīvie pārkāpumi, kas apdraud sabiedrisko drošību un kārtību” 

ar punktiem 57.3., 57.4., 57.5., un izteikt sekojošā redakcijā: 

57.3 „Par patvaļīgu sadzīves vai lielgabarīta atkritumu izgāztuvju 

ierīkošanu vai to izmantošanu, ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar 

atkritumiem - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām 

līdz 150 latiem, bet juridiskajām personām - līdz 500 latiem”. 

57.4„Par ielu vai ceļu piesārņošanu ar izbirām no transporta līdzekļu 

kravām, dubļiem no riepām, eļļām , kūtsmēsliem vai citiem sārņiem, kas rada 

draudus satiksmes drošībai- uzliek naudas sodu līdz 20 latiem”. 

57.5. „Par sadzīves atkritumu nesavlaicīgu un neregulāru izvešanu no 

atkritumu laukumiem – juridiskām personām,kas ir noslēgušas līgumu Viļānu 

novada teritorijā,izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 500 latiem”.  

7§ 

Par adrešu piešķiršanu Dekšāres pagasta teritorijā._________________________  

J.Benislavskis A.Pudulis 

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Inta Brence), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Apstiprināt sekojošas Dekšāres pagasta teritorijā nekustamo īpašumu adreses:  

 

“Lazdāji”, c.Robežnieki, Dekšāres pagasts, Viļānu novads   7848 003  0170 001;  

“Mednieki”, c.Brangova, Dekšāres pagasts, Viļānu novads    7848 005 0184 001; 

“Akmeņu mājas”, c.Dekšāres, Dekšāres pagasts, Viļānu novads    7848 006 0195 001;  

“Līksnas”, c.Jaunsaimnieki 2,  Dekšāres pagasts, Viļānu novads    7848 003 0346 001; 

 “Salmene1”, c. Armuškas, Dekšāres pagasts, Viļānu novads      7848 003 0709 001; 

“Salmene2”, c. Armuškas, Dekšāres pagasts, Viļānu novads     7848 003 0709 002; 

“Salmene3”, c. Armuškas, Dekšāres pagasts, Viļānu novads      7848 003 0709 003; 

“Jaunsaimnieki  1”, c. Jaunsaimnieki 2, Dekšāres pagasts, Viļānu novads   7848 900 0005; 

“Jaunsaimnieki  2”, c. Jaunsaimnieki 2, Dekšāres pagasts, Viļānu novads   7848 900 0009; 

“Jaunsaimnieki  3”, c. Jaunsaimnieki 2, Dekšāres pagasts, Viļānu novads   7848 900 0013; 

“Jaunsaimnieki  4”, c. Jaunsaimnieki 2, Dekšāres pagasts, Viļānu novads   7848 003 0512 004; 

“Jaunsaimnieki  5”, c. Jaunsaimnieki 2, Dekšāres pagasts, Viļānu novads   7848 003 0512 005; 

“Jaunsaimnieki  6”, c. Jaunsaimnieki 2, Dekšāres pagasts, Viļānu novads   7848 900 0012; 

“Jaunsaimnieki  7”, c. Jaunsaimnieki 2, Dekšāres pagasts, Viļānu novads   7848 003 0512 007; 

“Jaunsaimnieki  8”, c. Jaunsaimnieki 2, Dekšāres pagasts, Viļānu novads   7848 900 0027; 

“Jaunsaimnieki  9”, c. Jaunsaimnieki 2, Dekšāres pagasts, Viļānu novads   7848 003 0512 009; 

“Jaunsaimnieki  10”, c. Jaunsaimnieki 2, Dekšāres pagasts, Viļānu novads   7848 900 0004; 

“Jaunsaimnieki  11”, c. Jaunsaimnieki 2, Dekšāres pagasts, Viļānu novads   7848 900 0007; 

“Jaunsaimnieki  12”, c. Jaunsaimnieki 2, Dekšāres pagasts, Viļānu novads   7848 900 0008. 

 

8§ 
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Par zemes īpašuma „Saulītes” sadali._____________________________________ 

B.Zīra A.Pudulis 

 Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu ,sakarā ar V.K.dzīvo  Dekšāres pag., Viļānu 

novadā un V.Š.dzīvo Viļānu pagastā, Viļānu novadā pilnvarotās personas (Viļānu 

novada bāriņtiesā 03.10.2011. izdota pilnvara Nr.381) A.I. 04.10.2011. iesniegumu 

par zemes īpašuma „Saulītes”, kas 06.02.2007. iereģistrēts Dekšāres pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.336, 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- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Inta Brence), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

      Atļaut sadalīt V. K. dzīvo Dekšāres pagastā, Viļānu novadā un V. Š dzīvo  Viļānu 

pagasts, Viļānu novads, īpašumu „Saulītes”, Dekšāres pagastā, ar kadastra numuru 

7848 003 0233 ar kopējo platību 13.843ha, kurā ietilpst zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 7848 002 0006, 7848 003 0177, 7848 003 0233,  7848 003 0234, 7848 

003 0235, 7848 003 0237, 7848 003 0238, 7848 003 0236, 7848 003 0321 un 7848 

003 0779 divos zemes īpašumos: 

1.„Saulītes”, kadastra numurs 7848 003 0233, ietilpst zemes vienības 

                                                   7848 002 0006 – 3.9ha 

                                                   7848 003 0233 – 0.335ha 

                                                   7848 003 0234 – 0.226ha 

                                                   7848 003 0235 – 0.263ha 

7848 003 0236 – 0.452ha 

7848 003 0237 – 0.808ha 

7848 003 0238 – 4.959ha 

7848 003 0321 – 1.0ha 

7848 003 0779 – 0.7ha 

                 2.Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra numuru 7848 003 0177 – 1.2ha 

piešķirt jaunu nosaukumu „Dvietieši 1”,   

                 3.Pie īpašuma „Saulītes” sadales ievērot noteiktos apgrūtinājumus.           

                 4.Sadali veikt uz īpašuma „Saulītes” 04.09.03. zemes robeţu plāna pamata  

1:5000.  

 

9§ 

Par zemes nosaukuma apstiprināšanu.____________________________________ 

B.Zīra A.Pudulis 

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu - sakarā ar L. B.dzīvo Varakļānos 

iesniegumu par nosaukuma „Zvaigznīte” piešķiršanu viņas zemes īpašumam Dekšāres 

pagastā ar kadastra numuru 7848 001  0126,saskaņā 19.05.1994.likuma „Par 

pašvaldībām” 21.pantu, 

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Inta Brence), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
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Apstiprināt nosaukumu „Zvaigznīte” zemes īpašumam ar kadastra Nr. 7848 001 0126 

Dekšāres pagasts,Viļānu novads ,sakarā ar jauna īpašuma izveidošanu. 

 

10§ 

Par starpgabaliem.____________________________________________________ 

I.Klimanova  A.Pudulis 

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu ,sakarā ar to, ka vairāku zemesgabalu Viļānu 

pilsētas administratīvajā teritorijā platība un/vai konfigurācija neļauj izmantot tos 

apbūvei, 

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Inta Brence), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Noteikt šādus pašvaldībai piekrītošos zemes starpgabalus, kuri turpmāk nav 

izmantojami zemes reformas pabeigšanai, un kuru platība un/ vai konfigurācija neļaut 

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

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

nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 3.panta, otrās daļas, 4.punktu: 

1. Zemesgabals Lauku iela 13C, Viļānos 

1.1. Zemesgabala adrese – Lauku iela 13C, Viļāni, Viļānu novads; 

1.2. Zemesgabala kadastra apzīmējums – 78170030004; 

1.3. Zemesgabala platība – 218m
2
 (veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, 

zemes vienības platība var tikt precizēta); 

1.4. Zemesgabala lietošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana 

sakņu dārziem. 

 

2. Zemesgabals Latgales iela 1E, Viļānos 

2.1. Zemesgabala adrese – Latgales iela 1E, Viļāni, Viļānu novads; 

2.2. Zemesgabala kadastra apzīmējums – 78170030106; 

2.3. Zemesgabala platība – 800m
2
 (veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, 

zemes vienības platība var tikt precizēta); 

2.4. Zemesgabala lietošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana 

sakņu dārziem. 

 

11§ 

Par zemes iedalīšanu pašvaldības objektu uzturēšanai._____________________ 

I.Klimanova A.Pudulis 

 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punku un 4.
1
 panta otrās daļas 

1.punktu, kuros noteikts, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz 

pašvaldības vārda ierakstāma zemesgrāmatā zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja 

fiziskām un juridiskām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, 

nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības vai zemes piederība nav noskaidrota, ja uz 

šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves), 

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Inta Brence), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
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1. Atzīt par piekrītošam Viļānu novada pašvaldībai sekojošās zemes vienības, 

piešķirt tām adreses un noteikt lietošanas mērķus 

 

N.p.k. Adrese Kadastra apzīmējums Platība, 

m² 

Lietošanas mērķis 

1. 1

. 

Pļavu iela 1D, 

Viļāni 

78170010258 300 1201 - Ar maģistrālajām 

elektropārvades un sakaru līnijām un 

maģistrālajiem naftas, naftas 

produktu, ķīmisko produktu, gāzes 

un ūdens cauruļvadiem saistīto 

būvju, ūdens ņemšanas un 

notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve 

2.  „Sūkņu 

stacija”, 

Jaunviļāni, 

Viļānu pag., 

Viļānu nov. 

78980040152 1254 1201 - Ar maģistrālajām 

elektropārvades un sakaru līnijām un 

maģistrālajiem naftas, naftas 

produktu, ķīmisko produktu, gāzes 

un ūdens cauruļvadiem saistīto 

būvju, ūdens ņemšanas un 

notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve 

3.  „Attīrīšanas 

iekārtas”, 

Jaunviļāni, 

Viļānu pag., 

Viļānu nov. 

78980040257 33000 1201 - Ar maģistrālajām 

elektropārvades un sakaru līnijām un 

maģistrālajiem naftas, naftas 

produktu, ķīmisko produktu, gāzes 

un ūdens cauruļvadiem saistīto 

būvju, ūdens ņemšanas un 

notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve 

 

 

12§ 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu ._______________________________________ 

M.Cakula J.Šlivka J.Stafeckis A.Pudulis 

1.Izskatot Viļānu kultūras nama direktores M.Cakulas 2011.gada 4.oktobra  

iesniegumu, 

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Inta Brence), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Piešķirt naudas līdzekļus teātru saietam „Sābri” Ls 150.-(viens simts piecdesmit lati 

00 santīmi),kurš notiks 2011.gada 5.novembrī .Naudas līdzekļus piešķirt no budţeta 

līdzekļiem, pārējā citur neklasificētā kultūra. 

 

2.Izskatot Dekšāres pagasta kultūras darba organizatores N.Strodes 2011.gada  

   05.oktobra iesniegumu , 

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Inta Brence), pret-1(Jevdokija Šlivka),atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
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Piešķirt naudas līdzekļus apmaksāt grupas „Baltais fonds”koncertprogrammu 

pirmsskolas vecuma bērniem „Čučumuiţas ziemasvētku pasaka” un koncertu 

pārējiem pagasta iedzīvotājiem „Lai iedegas sveces” Ls 400,- (četri simti lati 00 

santīmi),kurš notiks  2011.gada 31.decembrī no budţeta līdzekļiem pārējā citur 

neklasificētā kultūra. 

 

Deputāts J.Stafeckis izsaka priekšlikumu-būtu jāuzaicina visi pulciņi un grupas, kurus 

mēs finansējam ,sniegt atskaites koncertus. 

 

13§ 

 

Par Viļānu novada pašvaldības 2011.gada 22.septembra saistošos noteikumus 

Nr. 36 „Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos   Nr.1 „Par Viļānu 

novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta kopsavilkumu 

2011.gadam”izdošanu .________________________________________________ 

L.Krupnova J.Šlivka A.Pudulis 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,likuma 

„Par pašvaldību budţetiem”37.pantu un 38.pantu, 

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Inta Brence), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Izdot Viļānu novada pašvaldības 2011.gada 22.septembra saistošos noteikumus Nr. 36 

„Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Viļānu novada 

pašvaldības pamatbudţeta un speciālā budţeta kopsavilkumu 2011.gadam”. 

 

Pielikumā :grozījumi saistošajos noteikumos uz 5 lapām. 

 

14§ 

Par Viļānu novadpētniecības muzeja krājumu numismātiskās kolekcijas ( 

monētu un papīra naudas zīmju) ņemšanu grāmatvedības uzskaitē.__________ 
I.Stafecka J.Šlivka A.Pudulis 

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Inta Brence), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Ņemt grāmatvedības uzskaitē Viļānu novadpētniecības muzejā: 

1) numistmātikas kolekcijas 985 vienības par kopējo vērtību  LVL 2164.20 ( 

divi tūkstoši viens simts sešdesmit četri lati 20 santīmi); 

2) audio- vizuālos priekšmetu kolekciju 223 vienības par kopējo vērtību  LVL 

223.00 ( divi simti divdesmit trīs lati 00 santīmi); 

3) dokumentu kolekciju 134 vienības par kopējo vērtību  LVL 134.00 ( viens 

simts trīsdesmit četri lati 00 santīmi); 



12 

 

4) celtniecības kolekcijas 17 vienības par kopējo vērtību  LVL 17.00 ( 

septiņpadsmit lati 00 santīmi); 

5) iespieddarbu kolekcijas 64 vienības par kopējo vērtību  LVL 220.00 ( divi 

simti divdesmit lati 00 santīmi); 

6) taras un iepakojumu kolekcijas 30 vienības par kopējo vērtību  LVL 30.00 ( 

trīsdesmit lati 00 santīmi); 

7) apgaismojuma ierīču kolekcijas 28 vienības par kopējo vērtību  LVL 

1602.00 ( viens tūkstotis seši simti divi lati 00 santīmi); 

8) rakstāmpiederumu, rakstāmgalda piederumu un skolas piederumu 

kolekcijas 32 vienības par kopējo vērtību  LVL 50.00 ( piecdesmit lati 00 santīmi); 

9) apģērbu un tā piederumu kolekcijas 74 vienības par kopējo vērtību  LVL 

220.00 ( divi simti divdesmit lati 00 santīmi); 

10) darba rīku kolekcijas 257 vienības par kopējo vērtību  LVL 704.00 ( septiņi 

simti četri lati 00 santīmi). 

Kopā 1844 vienības par kopējo summu LVL 5364.20 ( pieci tūkstoši trīs simti 

sešdesmit četri lati 20 santīmi). 

15§ 

 

Par izmaiņām līdzdalību radniecīgo kapitālsabiedrību kapitāla novērtēšanā.____ 
I.Stafecka A.Pudulis 

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka,Inta Brence), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Novērtējot pašvaldības ieguldījumu radniecīgo kapitālsabiedrību kapitāla (SIA 

„Viļānu namsaimnieks” un SIA „Viļānu siltums”)2011.gadā no izmaksu metodes 

pāriet uz pašu kapitāla novērtēšanas metodi. 

 

Zāli atstāj deputāte Inta Brence. 

16§ 

 

 Par pašvaldības zemes ierakstīšanu zemesgrāmatā._________________________ 
 B.Zīra A.Pudulis 

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu un izskatot J.T. pilnvarotās personas V. 

K.dzīv. Dekšāres pagasts, Viļānu novadā, 04.10.2011. iesniegumu ar vēlmi iegādāties 

īpašumā zemi ar kadastra numuriem 7848 006 0422 - 0.6ha, 7848 006 0423 – 0.4ha 

Dekšārēs, kas ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme,  konstatēts, ka: 

 uz šīs zemes atrodas J.T. uz 22.08.1994. pirkšanas–pārdošanas līguma    pamata 

piederošas ēkas (kompleksa 2 korpusi) „Ausmas 1” un „Ausmas 2”, Dekšārēs, 

Dekšāres pag., 
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 Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 4.daļu 30.09.2011. 

noslēgts nomas līgums Nr.13 ar Dekšāres pagasta pārvaldi, 

 Viļānu novada pašvaldība ir tiesīga iegūt īpašumā tai piekritīgo zemi ar kadastra 

apzīmējumu 7848 006 0422 un 7848 006 0423  Dekšāres c. pamatojoties uz 

likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

Zemesgrāmatā”  3.panta (2)d. 3p. un (5)d. 1.p. 

                      

                                  Ņemot vērā iepriekš minēto,  

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
 

                               1.Veikt pašvaldībai piekritīgā apbūvēta zemes gabala ar kadastra numuriem 7848 006    

                                  0422 „Ausmas 1” un 7848 006 0423 „Ausmas 2” Dekšārēs uzmērīšanu un novērtēšanu. 

                   

                               2.Ierakstīt zemes gabalus ar kadastra numuriem 7848 006 0422 „Ausmas 1” un 7848 006  

                                  0423 „Ausmas 2” zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda. 

 

17§ 

Par lietošanas veida maiņu ēkām.________________________________________   

B.Zīra J.Šlivka A.Pudulis 

    Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, sakarā ar  Dekšāru pagasta pārvaldes 

vadītāja J.Benislavska 04.10.2011. iesniegumu par lietošanas veida maiņu ēkām 

„Varakļānu meţniecība” ar kadastra numuru 7848 003 0552 001 un Dekšāru „Skola” 

ar kadastra numuru 7848 006 0426 007, konstatēts, ka: 

 administratīvā ēka „Varakļānu meţniecība” Aļņos ar kadastra numuru 7848 

003 0552 001 ierakstīta zemesgrāmatā uz Dekšāres pagasta vārda un 

pārveidota par 4-dzīvokļu māju, 

 dzīvojamā māja Nākotnes ielā 2 Dekšārēs ar kadastra numuru 7848 006 0426 

007 ir ierakstīta zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda un tiek 

izmantota kā Dekšāru skolas nodarbību telpas.                                

 

  Ņemot vērā konstatēto,  

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1.Mainīt ēku lietošanas veidu no „Biroju ēkas, kods-1220” uz „Trīs vai vairāk 

dzīvokļu mājas, kods-1122” ēkai ar adresi : „Varakļānu meţniecība”, Aļņi, Dekšāres 

pagasts, Viļānu novads, kadastra numurs 7848 003 0552 001. 

 

2.Mainīt ēku lietošanas veidu no „Divu dzīvokļu mājas, kods-1121” uz „Izglītības 

iestāde, kods- 1263” ēkai ar adresi : Nākotnes iela 2, Dekšāres, Dekšāres pagasts, 

Viļānu novads, kadastra numurs 7848 006 0426 007. 
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18§ 

Par „ brīvzupu” piešķiršanu Dekšāru pamatskolas un Viļānu vidusskolas 

skolēniem.____________________________________________________________ 
D.Strupiša J.Ivanova J.Šlivka A.Pudulis 

 Izskatot  Dekšāru pamatskolas direktores D.Ceipinieces 2011.gada 

23.septembrī iesniegto iesniegumu un Viļānu vidusskolas direktora P.Tretjuka  

2011.gada 3.oktobrī iesniegto  iesniegumu,kurā lūdz piešķirt skolēniem brīvzupas par 

Ls 0,30,-. Dekšāru pamatskolā skolēnu skaits- 66 un Viļānu vidusskolas skolēnu 

skaits- 331,  

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Izvērtējot Viļānu novada pašvaldības finansiālās iespējas un skolas direktoru 

pieprasījumu apmaksāt sākot ar 2011.gada 01.novembri līdz gada beigām zupas līdz  

Ls 0.25 (dienā)  katram skolēnam pēc sastādītajiem sarakstiem, izņemot skolēnus, 

kuriem piešķirtas brīvpusdienas.  

 

19§ 

Par nolikuma „Gada cilvēks 2011” apstiprināšanu.________________________ 

J.Ivanova J.Vidiņš A.Pudulis 

Izskatot izpilddirektores I.Strūbergas izstrādāto nolikumu „Gada cilvēks 2011”, 

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

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

Stafeckis,Aivars Strods), pret- nav,atturas- nav,Jevdokija Šlivka balsošanā 

nepiedalās. 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Apstiprināt Viļānu  novada iestāţu,organizāciju ,uzņēmumu ,zemnieku saimniecību 

un privātuzņēmēju konkursa nolikumu „Gada cilvēks 2011” . 

 

Pielikumā: nolikums uz 1 lapas. 

 

20§ 

 

Par jaunu štata vienību ieviešanu Sokolku un Dekšāru pagastu pārvaldēs. 

J.Ivanova L.Veselova J.Šlivka A.Pudulis 

1.Izskatot Sokolku pagasta kluba vadītājas Z.Ţugunovas 2011.gada 01.oktobra   

   iesniegumu par jaunas štata vienības ieviešanu Sokolku pagasta klubā –deju grupas  

   vadītāja  ar algas likmi Ls 35,-   mēnesī, 

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka),pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Ieviest jaunu štata vienību no 2011.gada 01.novembra- deju grupas vadītāja   ar algas 

likmi Ls 35,- (trīsdesmit pieci lati 00 santīmi) . 

 

2.Izskatot Dekšāru pagasta kultūras darba organizatores  N.Strodes 2011.gada   
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   15.septembrī  iesniegumu par jaunas štata vienības ieviešanu Dekšāru pagastā-  

   saksafona kvarteta pulciņa vadītāju  ar algas likmi Ls 70,- mēnesī ,tiek izvirzīti  divi  

   priekšlikumi: 

2.1.Ieviest jaunu štata vienību saksafona kvarteta pulciņa vadītāja ar darba algu Ls  

      50.- mēnesī  no 2011.gada 01.novembra. 

 

2.2.Ieviest jaunu štata vienību saksafona kvarteta pulciņa vadītāja ar darba algu Ls  

      70,- mēnesī no 2011.gada 01.novembra. 

Deputāte J.Šlivka izvirza priekšlikumu-ar darba algu Ls 35,- mēnesī,bet negūst 

atbalstu. 

Par pirmo priekšlikumu atklāti balsojot par-6(Jekaterina Ivanova,Alla 

Stiuka,Jevdokija Šlivka,Ivans Popovs,Irina Šekšujeva,Juris Vidiņš),pret-5(Arnolds 

Pudulis,Vasīlijs Arbidāns,Aivars Strods,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis),atturas 

nav. 

Par otro priekšlikumu atklāti balsojot par 5-(Arnolds Pudulis,Vasīlijs 

Arbidāns,Aivars Strods,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis),pret-6(Jekaterina 

Ivanova,Alla Stiuka,Jevdokija Šlivka,Ivans Popovs,Irina Šekšujeva,Juris 

Vidiņš),atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Ieviest jaunu štata vienību saksafona kvarteta pulciņa vadītāja ar darba algu Ls 

50.-(piecdesmit lati 00 santīmi) mēnesī  no 2011.gada 01.novembra. 

 

21§ 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu.________________________________ 

 A.Stiuka A.Pudulis 

1.Izskatot N.M.dzīv. Rimši, Viļānu pagasts, Viļānu novads, iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

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

piederošo dzīvojamo telpu.     

N. M. ģimene: dēls – V. G. dzim.2000.g., dēls I. G. dzim.2001.g., un civilvīrs – A. G. 

ir deklarēti un dzīvo Rimšu c., Viļānu pag. 

 

A. G. ir tiesiskais valdītājs dzīvojamās mājas  Rimšu c., Viļānu pag.Dzīvojamā mājā 

ir tikai viena dzīvojamā telpa - virtuve ar istabu apvienota, mājai nepieciešams 

remonts, logi aizlīmēti ar plēvi. Bērni mācās Tiskādu skolas- internātā, pēdējās trīs 

nedēļās bērni atsakās braukt uz mājām, jo tēvs bieţi ir alkoholiskā reibumā un ļoti 

rupji uzvedas pret bērniem. Visa ģimene dzīvo vienā istabā, bērniem nav savas telpas.
 

(05.10.2011.Viļānu novada pašvaldības sociālo darbinieku M. Stafeckas un A.Stiukas 

apsekošanas akts ). 

 

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

pašvaldība var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.  

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

Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu N. Mišinska ir iesniegusi 

motivētu iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.  
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Ņemot vērā augstāk minēto, Sociālā un dzīvokļu komisija pieņēma lēmumu virzīt uz 

domi lēmumprojektu par N. M. reģistrēšanu Viļānu novada pašvaldības palīdzības 

reģistrā dzīvojamās platības saņemšanai vispārējā kārtībā.  

 

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

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

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

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

reģistrēt N.M. Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saņemšanai 

vispārējā kārtībā. 

 

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

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

 

2. Izskatot R.J.dzīvesvieta deklarēta Taukuļi, Sokolku pag., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

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

piederošo brīvo dzīvojamo telpu.  

 

R. J.ir deklarējusi dzīvesvietu  Taukuļi, Sokolku pag., Viļānu nov., bet faktiski dzīvo 

Viļānu pilsētā, īrē dzīvojamo telpu.  

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

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

pantu 1.punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, Ripina 

Jevgeņjeva tika atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un 

reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas 

izīrēšanai vispārējā kārtībā.                                                                                              

 

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

pašvaldība var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.  

 

Saskaņā ar augstāk minētā likuma 18. panta 1.daļu 2011.gada 14. septembrī R. J. tika 

piedāvāts īrēt piederošo pašvaldībai brīvo dzīvojamo telpu – dzīvokli Nr.1, Viļānos. 

2011. gada 19. septembrī no R. J. tika saņemta piekrišana īrēt dzīvokli Nr.1,  Viļānos 

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

domi lēmumprojektu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – 

pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas pēc adreses Celtnieku ielā 6,dz.1, Viļānos 

izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu ar R. J.  

 

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

1.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta 2.daļu , 
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Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

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

brīvo dzīvojamo telpu pēc adreses Celtnieku ielā 6, dz.1, Viļānos (istabu skaits-2, 

kopējā platība – 36, 2 m
2
), ģimenes sastāvs – 1 cilvēks; 

 

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

noslēgšanas termiņš līdz 2011.gada 12.novembrim;  

 

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

jāiesniedz noslēgto līguma kopijas ar SIA „Viļānu siltums” un SIA „L&T”, pretējā 

gadījumā īres līgums netiks noslēgts un tiks uzskatīts, ka R. J. ir atteikusies no 

pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanas palīdzības sniegšanas. 

 

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

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

 

 

22§ 

Par parādu segšanu SIA „Viļānu siltums”.________________________________ 

A.Stiuka J.Šlivka A.Pudulis 

1.Izskatot SIA „Viļānu siltums” iesniegumu par parādu dzēšanu par apkuri 

dzīvojamajā telpā pēc adreses Celtnieku iela 8-18, Viļāni, Viļānu novada pašvaldības 

dome                                                                                           

 

konstatē :                                                                  

 

SIA „Viļānu siltums” lūdz dzēst parādu par siltumenerģijas piegādi dzīvojamajā telpā 

Celtnieku ielā 8-18,Viļānos, par laika periodu no 2010.gada novembra līdz 2011.gada 

aprīlim summa - 139,79 Ls. 

Izskatot materiālus Sociālā un dzīvokļu komisija konstatēja, ka saskaņā ar Rēzeknes 

zemesgrāmatu nodaļas sniegto informāciju no 2006.gada dzīvojamās telpas  Celtnieku 

ielā 8-18,Viļāni īpašnieks bija A. Č., kurš miris 2010.gada 23.decembrī. 

 

Saskaņā ar 2011.gada 18.maijā Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļas paziņojumu 

nekustamā īpašuma Celtnieku iela 8-18, Viļāni, Viļānu nov. īpašniece ir A. N.-A. Č. 

sieva. Pamats: 2011.gada 12.maija mantojuma apliecība Nr.2325. 

 

Ņemot vērā augstāk minēto, Sociālā un dzīvokļu komisija uzskata, ka nepastāv 

pamats apmierināt SIA „Viļānu siltums” lūgumu, jo dzīvojamā telpa Celtnieku iela 8-

18, Viļāni ir A. N. īpašums.  

 

Pamatojoties uz  Viļānu novada pašvaldības Sociālā un dzīvokļu komisijas Nolikuma 

2.1.2 punktu,  

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 
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        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

atteikt apmaksāt parādu SIA „Viļānu siltums” par siltumenerģijas piegādi 

nekustamajā īpašumā pēc adreses Celtnieku ielā 8-18, Viļāni, par laika periodu no 

2010.gada novembra līdz 2011.gada aprīlim summa – 139,79 Ls.  

 

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

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

 

2. Izskatot SIA „Viļānu siltums” iesniegumu par parādu dzēšanu par apkuri  

pašvaldībai piederošajā dzīvojamajā telpā  Celtnieku iela 6-9, Viļāni, Viļānu novada 

pašvaldības dome                                                                                           

konstatē :                                                                  

 

SIA „Viļānu siltums” lūdz dzēst parādu par siltumenerģijas piegādi dzīvojamajā telpā 

Celtnieku ielā 6-9,Viļānos, par laika periodu no 2001.gada aprīļa līdz 2003.gada 

aprīlim summa - 97,04 Ls. 

 

Izskatot materiālus Sociālā un dzīvokļu komisija konstatēja, ka saskaņā ar noslēgto 

1982.gada 23.aprīlī  dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1220 J. K. īrēja pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu Celtnieku ielā 6-9, Viļāni. J. K.laika posmā no 2001.gada 

aprīļa līdz 2003.gada aprīlim nav maksājis SIA „Viļānu siltums” par siltumenerģijas 

piegādi, parāds sastāda – 97,04 Ls. 

J. K. mira 2010.gada 8.jūnijā. 

 

Ņemot vērā augstāk minēto, Sociālā un dzīvokļu komisija uzskata, ka nepastāv 

pamats apmierināt SIA „Viļānu siltums” prasību, jo parāds par siltumenerģijas 

piegādi pēc adreses Celtnieku 6-9, Viļānos izveidojās laika posmā, kad spēkā bija 

1982.gada 23.aprīļa dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1220. 

 

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības Sociālā un dzīvokļu komisijas Nolikuma 

2.1.2 punktu,  

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

atteikt apmaksāt parādu SIA „Viļānu siltums” par siltumenerģijas piegādi dzīvojamajā 

telpā  Celtnieku ielā 6-9, Viļāni, par laika periodu no 2001.gada aprīļa līdz 2003.gada 

aprīlim summa – 97,04 Ls.  

 

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

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

 

3. Izskatot SIA „Viļānu siltums” iesniegumu par parādu dzēšanu par apkuri  

pašvaldībai piederošajā dzīvojamajā telpā pēc adreses Celtnieku iela 6-28, Viļāni, 

Viļānu novada pašvaldības dome                                                                                           

konstatē :                                                                  
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SIA „Viļānu siltums” lūdz dzēst parādu par siltumenerģijas piegādi dzīvojamajā telpā 

Celtnieku ielā 6-28,Viļānos, par laika periodu no 2000.gada novembra līdz 2006.gada 

aprīlim summa - 641,15 Ls. 

Izskatot materiālus Sociālā un dzīvokļu komisija konstatēja, ka saskaņā ar noslēgto 

1997.gada 24.novembrī dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1239 I. Ţ. īrēja pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu Celtnieku ielā 6-28, Viļāni. I .Ţ. laika posmā no 2000.gada 

novembra līdz 2006.gada aprīlim nav maksājusi SIA „Viļānu siltums” par 

siltumenerģijas piegādi, parāds sastāda – 641,15 Ls. 

Pamatojoties uz 2006.gada 30.augusta Viļānu pilsētas domes lēmumu Nr.14 

dzīvoklim Nr.28 Celtnieku ielā 6, Viļāni tika piešķirts sociālā dzīvokļa statuss. 

I. Ţ. mirusi 2010. gada 27.martā. 

 

Ņemot vērā augstāk minēto, Sociālā un dzīvokļu komisija uzskata, ka nepastāv 

pamats apmierināt SIA „Viļānu siltums” prasību, jo parāds par siltumenerģijas 

piegādi pēc adreses Celtnieku 6-28, Viļānos izveidojās laika posmā, kad spēkā bija 

1997.gada 24. novembra dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1239. 

 

Pamatojoties uz  Viļānu novada pašvaldības Sociālā un dzīvokļu komisijas Nolikuma 

2.1.2 punktu, 

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

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

Stafeckis,Aivars Strods), pret-1(Jevdokija Šlivka),atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

  

atteikt apmaksāt parādu SIA „Viļānu siltums” par siltumenerģijas piegādi dzīvojamajā 

telpā  Celtnieku ielā 6-28, Viļāni, par laika periodu no 2000.gada novembra līdz 

2006.gada aprīlim summa – 641,15 Ls.  

 

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

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

 

 

4. Izskatot SIA „Viļānu siltums” iesniegumu par parādu dzēšanu par apkuri 

pašvaldībai piederošajā dzīvojamajā telpā  Nākotnes iela 4-8, Viļāni, Viļānu novada 

pašvaldības dome                                                                                           

 

konstatē :                                                                  

SIA „Viļānu siltums” lūdz dzēst īrnieka dzīvojamās telpas Nākotnes ielā 4-8,Viļāni, 

N.K. parādu par siltumenerģijas piegādi par 2010.gada aprīli mēnesi summa - 18,34 

Ls. 

Izskatot materiālus Sociālā un dzīvokļu komisija konstatēja, ka saskaņā ar 2007. gada 

2.jūlija dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1038 N. K. īrēja pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu Nākotnes ielā 4-8, Viļāni.  

Pamatojoties uz N. K. 2010.gada 20.marta iesniegumu dzīvojamās telpas Nākotnes 

iela 4-8, Viļāni īres līgums Nr.1038 ar SIA „Viļānu namsaimnieks” ar 2010.gada 

20.martu tika izbeigts . 

Laika  periodā no 2010.gada 20.marta līdz 2011.gada aprīļa dzīvoklis Nākotnes  ielā 

4-8, Viļānos netika izīrēts 

Pamatojoties uz  Viļānu novada pašvaldības Sociālā un dzīvokļu komisijas Nolikuma 

2.1.2 punktu, 



20 

 

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1. apmaksāt parādu SIA „Viļānu siltums” par siltumenerģijas piegādi pašvaldībai 

piederošajā dzīvojamā telpā pēc adreses Nākotnes ielā 4-8, Viļāni, par 2010.gada 

aprīļa mēnesi apmērā – 18,34 Ls.  

 

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

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

 

5.Izskatot SIA „Viļānu siltums” iesniegumu par parādu dzēšanu par apkuri 

pašvaldībai piederošajā dzīvojamajā telpā Brīvības iela 29A-19, Viļāni, Viļānu 

novada pašvaldības dome                                                                                           

konstatē :                                                                  

 

SIA „Viļānu siltums” lūdz dzēst īrnieka dzīvojamās telpas Brīvības ielā 29A-

19,Viļāni, A. Š. parādu par apkuri laika periodā no 2010.gada novembra līdz 

2011.gada februārim summa - 122, 62 Ls. 

Izskatot materiālus Sociālā un dzīvokļu komisija konstatēja, ka saskaņā ar 2007. gada 

8.novembra dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.474 A. Š. īrēja pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu Brīvības ielā 29A-19, Viļāni.  

Pamatojoties uz A. Š. 2011.gada 17.janvāra iesniegumu dzīvojamās telpas Brīvības 

iela 29A-19, Viļāni īres līgums Nr.474 ar SIA „Viļānu namsaimnieks” ar 2011.gada 

17.janvārī tika izbeigts . 

A .Š.parāds par siltumenerģijas piegādi uz līguma izbeigšanas brīdi sastādīja 36,75Ls. 

Laikā periodā no 2011.gada 17.janvāra līdz 2011.gada 17. martam dzīvoklis Brīvības 

ielā 29A-19, Viļānos netika izīrēts. 

 

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības Sociālā un dzīvokļu komisijas Nolikuma 

2.1.2 punktu,  

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1. atteikt apmaksāt īrnieces A. Š. parādu SIA „Viļānu siltums” par siltumenerģijas 

piegādi Brīvības ielā 29A-19,Viļāni laika posmā no 2010.gada novembra līdz 

2011.gada 16.janvārim, apmērā - 36,75 Ls.  

 

2. apmaksāt parādu SIA „Viļānu siltums” par siltumenerģijas piegādi pašvaldībai 

piederošajā dzīvojamā telpā pēc adreses Brīvības ielā 29A-19, Viļāni, laika periodā no 

2011.gada 17.janvāra līdz 2011.gada 17.martam, apmērā – 85,87 Ls.  

 

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

Rēzekne, LV 4601 ) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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6. Izskatot SIA „Viļānu siltums” iesniegumu par parādu dzēšanu par apkuri 

pašvaldībai piederošajā dzīvojamajā telpā  Mehanizatoru iela 15-3, Viļāni, Viļānu 

novada pašvaldības dome                                                                                           

 

konstatē :                                                                  

 

SIA „Viļānu siltums” lūdz dzēst īrnieka dzīvojamās telpas Mehanizatoru ielā 15-

3,Viļāni, J.L.parādu par siltumenerģijas piegādi laika periodā 2011.gada janvāra līdz 

2011.gada aprīlim summa - 147,77 Ls.  

Izskatot materiālus Sociālā un dzīvokļu komisija konstatēja, ka saskaņā ar 1985.gada 

2.jūlija  dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1093 J.L. līdz miršanas datumam 2011.gada 

16.martam īrēja pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Mehanizatoru ielā 15-3, 

Viļāni. J.L. laika periodā no 2011.gada janvāra līdz miršanas datumam nav maksājis 

SIA „Viļānu siltums” par siltumenerģijas piegādi, parāds sastāda - 104,62Ls. 

Laika periodā no 2011.gada 17.marta līdz 2011.gada aprīlim parāds par 

siltumenerģijas piegādi Mehanizatoru ielā 15-3, Viļānos sastāda – 43,15, Ls. 

 

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības Sociālā un dzīvokļu komisijas Nolikuma 

2.1.2 punktu,  

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1. atteikt apmaksāt mirušā īrnieka J.L.dzīv. Mehanizatoru ielā 15-3, Viļānos, parādu 

SIA „Viļānu siltums” par siltumenerģijas piegādi laika periodā no 2011.gada janvāra 

līdz 2011.gada 16. martam,apmērā – 104,62Ls.  

 

2. apmaksāt parādu SIA „Viļānu siltums” par siltumenerģijas piegādi pašvaldībai 

piederošajā dzīvojamā telpā pēc adreses Mehanizatoru iela 15-3, Viļāni, laika periodā 

no 2011.gada 17.marta līdz 2011.gada aprīlim, apmērā  – 43,15 Ls.  

 

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

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

 

7. Izskatot SIA „Viļānu siltums” iesniegumu par parādu dzēšanu par apkuri 

pašvaldībai piederošajā dzīvojamajā telpā pēc adreses Celtnieku iela 5-23, Viļāni, 

Viļānu novada pašvaldības dome                                                                                           

 

konstatē :                                                                  

 

SIA „Viļānu siltums” lūdz dzēst īrnieka dzīvojamās telpas Celtnieku ielā 5-23,Viļāni,  

A.K. parādu par apkures sezonām 2009.gada oktobra līdz 2010.gada aprīlim summa - 

125,09 Ls un  2010.gada oktobra līdz 2011.gada aprīlim summa -  101,84 Ls. 

Izskatot materiālus Sociālā un dzīvokļu komisija konstatēja, ka saskaņā ar 2005.gada 

25.jūlija dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.671, A. K. līdz miršanas datumam 

2010.gada 5.augustam īrēja pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Celtnieku ielā 5-

23, Viļāni. A.K. laika posmā no 2009.gada oktobra līdz 2010.gada aprīlim nav 

maksājis SIA „Viļānu siltums par siltumenerģijas piegādi , parāds sastāda -125,09Ls. 
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Pēc A. K. miršanas dzīvojamā telpa Celtnieku ielā 5-23, Viļānos netika izīrēta, jo 

saskaņā ar Ministru Kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.857 

„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 

bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas” 

Tiskādu bērnu nams informēja Viļānu novada pašvaldību, ka bārenis J.P. drīz būs 

pilngadīgs un viņiem beigsies ārpusģimenes aprūpe un būs nepieciešama palīdzība 

dzīvokļa jautājumu risināšanā (2009.gada 9. oktobra vēstule Nr. 4-14/223). 

Pamatojoties uz 2011.gada 17.marta Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.5, 

29§  bārenim J.P. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā  – pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā (2011.gada 15.aprīlī dzīvojamās telpas  pēc 

adreses Celtnieku ielā 5-23, Viļāni īres līgums Nr.671). 

Laika posmā no 2010.gada oktobra līdz 2011.gada aprīlim summa par siltumenerģijas 

piegādi Celtnieku ielā 5-23. Viļānos sastāda - 101,84, Ls. 

 

Pamatojoties uz  Viļānu novada pašvaldības Sociālā un dzīvokļu komisijas Nolikuma  

2.1.2 punktu,  

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1. atteikt apmaksāt mirušā īrnieka A. K. Celtnieku ielā 5-23, Viļānos, parādu SIA 

„Viļānu siltums” par siltumenerģijas piegādi laika posmā no 2009.gada oktobra līdz 

2010.gada aprīlim, apmērā -125, 09 Ls.  

 

2. apmaksāt parādu SIA „Viļānu siltums” par siltumenerģijas piegādi pašvaldībai 

piederošajā dzīvojamā telpā pēc adreses Celtnieku iela 5-23, Viļāni, laika posmā no 

2010.gada oktobra līdz 2011.gada aprīlim, apmērā -101, 84 Ls.  

 

 

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

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

 

8. Izskatot SIA „Viļānu siltums” iesniegumu par parādu dzēšanu par apkuri 

pašvaldībai piederošajā dzīvojamajā telpā Celtnieku iela 5-20, Viļāni, Viļānu novada 

pašvaldības dome                                                                                           

 

konstatē :                                                                  

 

SIA „Viļānu siltums” lūdz dzēst īrnieka dzīvojamās telpas Celtnieku ielā 7-13,Viļāni, 

M.J. parādu par apkuri laika periodā no 2010.gada marta līdz 2011.gada martam 

summa - 121, 22 Ls. 

Izskatot materiālus Sociālā un dzīvokļu komisija konstatēja, ka saskaņā ar 2003. gada 

5.decembra dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.668 M. J. īrēja pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu Celtnieku ielā 5-20, Viļāni.  

Pamatojoties uz M. J. 2010.gada 13.novembra iesniegumu dzīvojamās telpas 

Celtnieku iela 5-20, Viļāni īres līgums Nr.668 ar SIA „Viļānu namsaimnieks” ar 

2010.gada 13.novembri tika izbeigts . 

M .J. parāds par siltumenerģijas piegādi uz līguma izbeigšanas brīdi sastādīja 

20,13Ls. 
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Laikā periodā no 2010.gada 13.novembra līdz 2011.gada 17. martam dzīvoklis 

Celtnieku ielā 5-20, Viļānos netika izīrēts. 

 

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības Sociālā un dzīvokļu komisijas Nolikuma 

2.1.2 punktu,  

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1. atteikt apmaksāt īrnieces M.J.parādu SIA „Viļānu siltums” par siltumenerģijas 

piegādi Celtnieku ielā 5-20,Viļāni laika posmā no 2010.gada marta līdz 2010.gada 12. 

novembrim, apmērā - 20,13 Ls.  

 

2. apmaksāt parādu SIA „Viļānu siltums” par siltumenerģijas piegādi pašvaldībai 

piederošajā dzīvojamā telpā pēc adreses Celtnieku ielā 5-20, Viļāni, laika periodā no 

2010.gada 13.novembra līdz 2011.gada 17.martam, apmērā –101,09 Ls.  

 

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

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

 

 

9. Izskatot SIA „Viļānu siltums” iesniegumu par parādu dzēšanu par apkuri 

pašvaldībai piederošajā dzīvojamajā telpā pēc adreses Celtnieku iela 7-13, Viļāni, 

Viļānu novada pašvaldības dome                                                                                           

konstatē :                                                                  

 

SIA „Viļānu siltums” lūdz dzēst īrnieka dzīvojamās telpas Celtnieku ielā 7-13,Viļāni,  

A.M. parādu par apkuri laika periodā no  2010.gada oktobra līdz 2011.gada februārim 

summa - 105, 84 Ls. 

Izskatot materiālus Sociālā un dzīvokļu komisija konstatēja, ka saskaņā ar 1985. gada 

17.jūnija dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.616 A. M. īrēja pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu Celtnieku ielā 7-13, Viļāni.  

Pamatojoties uz A. M. iesniegumu dzīvojamās telpas Celtnieku iela 7-13, Viļāni īres 

līgums ar SIA „Viļānu namsaimnieks” tika izbeigts ar 2010.gada 1.oktobri. 

Laikā periodā no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 28. februārim dzīvoklis 

Celtnieku ielā 7-13, Viļāni netika izīrēts. 

Pamatojoties uz  Viļānu novada pašvaldības Sociālā un dzīvokļu komisijas Nolikuma 

2.1.2 punktu, 

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1. apmaksāt parādu SIA „Viļānu siltums” par siltumenerģijas piegādi pašvaldībai 

piederošajā dzīvojamā telpā pēc adreses Celtnieku ielā 7-13, Viļāni, laika periodā no 

2011.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 28.februārim summa – 105,84 Ls.  
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Atbrīvošanas aleja 88, 

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

 

10. Izskatot SIA „Viļānu siltums” iesniegumu par parādu dzēšanu par apkuri 

pašvaldībai piederošajā dzīvojamā telpā pēc adreses Celtnieku iela 8-34, Viļāni, 

Viļānu novada pašvaldības dome                                                                                           

 

konstatē :                                                                  

 

SIA „Viļānu siltums” lūdz dzēst parādu par siltumenerģijas piegādi dzīvojamajā telpā 

Celtnieku ielā 8-34,Viļānos, par laika periodu no 2000.gada janvāra līdz 2003.gada 

aprīlim summa - 215,90 Ls. 

Izskatot materiālus Sociālā un dzīvokļu komisija konstatēja, ka saskaņā ar 1999.gada 

8.novembra dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1214 V.K. īrēja pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu Celtnieku ielā 8-34, Viļāni. V.K. laika posmā no 2000.gada janvāra 

līdz 2003.gada aprīlim nav maksājis SIA „Viļānu siltums” par siltumenerģijas 

piegādi, parāds sastāda - 215,90Ls. 

 

2003.gada 4.jūlijā Rēzeknes tiesa izskatīja civillietu pēc Viļānu pilsētas pašvaldības 

dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmuma prasības pieteikuma pret V. K.par 

dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa bez citas 

dzīvojamās platības ierādīšanas sakarā ar to, ka V. K. laika periodā no 2000.gada 

februāra līdz 2003.gada 1.aprīlim nav maksājis par īri un komunālajiem 

pakalpojumiem, parāds sastāda 331,14 Ls. 

Rēzeknes tiesa pieņēma lēmumu izbeigt ar V. K.1999.gada 8.novembrī noslēgto 

dzīvojamās telpas īres līgumu un izlikt V. K. no dzīvokļa Nr.34 Celtnieku ielā 8, 

Viļānos bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas. (2003.gada 4.jūlijā Rēzeknes tiesas 

spriedums, lieta Nr. C 26092303, 2003.gada). 

V. K. miris 2010.gada 13. jūlijā.  

 

Ņemot vērā augstāk minēto, Sociālā un dzīvokļu komisija uzskata, ka nepastāv 

pamats apmierināt SIA „Viļānu siltums” prasību, jo parāds par siltumenerģijas 

piegādi pēc adreses Celtnieku 8-34, Viļānos izveidojās laika posmā, kad spēkā bija 

1999.gada 8. novembra dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1214. 

 

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības Sociālā un dzīvokļu komisijas Nolikuma  

2.1.2 punktu, 

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

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

Stafeckis,Aivars Strods), pret- nav,atturas- nav, Jevdokija Šlivka-balsošanā 

nepiedalās. 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

atteikt apmaksāt parādu SIA „Viļānu siltums” par siltumenerģijas piegādi dzīvojamajā 

telpā Celtnieku ielā 8-34, Viļāni, par laika periodu no 2000.gada janvāra līdz 

2003.gada aprīlim summa – 215,90 Ls.  

 

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

Rēzekne, LV 4601 ) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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11. Izskatot SIA „Viļānu siltums” iesniegumu par parādu dzēšanu par apkuri 

pašvaldībai piederošajā dzīvojamajā telpā  Mehanizatoru iela 15-32, Viļāni, Viļānu 

novada pašvaldības dome                                                                                           

konstatē :                                                                  

 

SIA „Viļānu siltums” lūdz dzēst īrnieka dzīvojamās telpas Mehanizatoru ielā 15-

32,Viļāni, G. G. parādu par siltumenerģijas piegādi   laika posmā 2010.gada 

novembra līdz 2011.gada aprīlim summa - 127,73 Ls.  

Izskatot materiālus Sociālā un dzīvokļu komisija konstatēja, ka saskaņā ar 1997.gada 

12.aprīli  dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1122 G. G. līdz miršanas datumam 

2011.gada 7.martam īrēja pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Mehanizatoru ielā 

15-32, Viļāni. G.G. laika posmā no 2010.gada novembra līdz miršanas datumam nav 

maksājis SIA „Viļānu siltums” par siltumenerģijas piegādi , parāds sastāda -93,68Ls. 

Laika posmā no 2011.gada 8.marta līdz 2011.gada aprīlim parāds par siltumenerģijas 

piegādi Mehanizatoru ielā 15-3. Viļānos sastāda – 34,05, Ls. 

 

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības Sociālā un dzīvokļu komisijas Nolikuma 

2.1.2 punktu, 

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1. atteikt apmaksāt mirušā īrnieka G. G.dzīv. Mehanizatoru ielā 15-32, Viļānos, 

parādu SIA „Viļānu siltums” par siltumenerģijas piegādi laika posmā no 2010.gada 

novembra līdz 2011.gada 7. martam, apmērā - 93, 68 Ls.  

 

2. apmaksāt parādu SIA „Viļānu siltums” par siltumenerģijas piegādi pašvaldībai 

piederošajā dzīvojamā telpā pēc adreses Mehanizatoru iela 15-32, Viļāni, laika posmā 

no 2011.gada 8.marta līdz 2011.gada aprīlim,apmērā – 34,05 Ls.  

 

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

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

 

23§ 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu M.U._______________________________ 

A.Stiuka A.Pudulis 

Izskatot M. U. dzīvesvieta deklarēta Jersikas ielā 1, Viļānos, iesniegumu ar lūgumu 

piešķirt dzīvojamo platību, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

M. U. lūdz piešķirt dzīvojamo platību, savas dzīvojamās platības nav, uz doto brīdi 

viņa īrē dzīvojamo platību no citas personas, jo deklarētajā dzīvesvietā dzīvot nav 

iespējams mazas dzīvojamās platības dēļ. Ģimenē ir trīs mazi bērni.  

 

M.U. un viņas bērni: dēls H. dzim. 24.03.2004., dēls A, dzim.06.06.2009., un meita E. 

dzim.11.07.2010. ir deklarēti Jersikas ielā 1, Viļānos pie vīra mātes A. U., bet faktiski 

izīrē dzīvojamo platību no citas personas. Mājā Jersikas ielā 1, Viļānos nav piemēroti 

apstākļi tam, lai tur varētu dzīvot divas ģimenes, jo ir maza dzīvojamā platība, un arī 

A. U. ir pret to, lai M.U. ar bērniem dzīvotu pie viņas. M. U. ģimenei ir piešķirts 
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trūcīgas ģimenes statuss. (28.10.2010.Viļānu novada pašvaldības sociālās darbinieces 

M. Ikaunieces apsekošanas akts). 

 

Viļānu novada domes sēdē Viļānu novada pašvaldības sociālā darbiniece A.Stiuka 

paskaidroja, ka M. U.pašreiz izīrē dzīvojamo māju Viļānu pagastā. Šajā mājā nav 

piemēroti apstākļi tam, lai tur varētu dzīvot ar  trijiem maziem bērniem, jo nav 

malkas, ūdens, elektrības, mājā praktiski nav mēbeļu, bērni un pati māte guļ uz grīdas. 

Līdz šim dzīvojamā māja ilgstoši netika izmantota. 

 

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” 3.panta 1. daļas 1. 

punktu pašvaldība sniedzot palīdzību var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.                                                                                           

 

Ņemot vērā esošo situāciju un pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 

5.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.2. 

punktu,  M. U.reģistrēt palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saņemšanai pirmām 

kārtām un  atļaut viņai izīrēt piederošo pašvaldībai brīvu dzīvojamo telpu – 

„Dzelzceļa māja”Madţuļu ciemā Dekšāru pagastā Viļānu novadā. 

 

Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus 

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

cits viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieņemšanu. 

 

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

1. punktu, Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.2. punktu, Administratīvā procesa likuma 62. pantu, 

67. pantu , 

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1. reģistrēt M.U. Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvojamās platības 

saņemšanai pirmām kārtām; 

 

2.piedāvāt M. U. izīrēt dzīvojamo platību – „Dzelzceļa māja” Madţuļu ciems, 

Dekšāru pagasts,Viļānu novads;  

 

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

noslēgšanas termiņš līdz 2011.gada 12.novembrim;  

 

4. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks” ,M.U. 

jāiesniedz noslēgto līguma kopijas ar  SIA „L&T”, pretējā gadījumā īres līgums netiks 

noslēgts un tiks uzskatīts, ka M.U. ir atteikusies no pašvaldībai piederošās dzīvojamās 

telpas izīrēšanas palīdzības sniegšanas. 

 

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

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

 

 

24§ 



27 

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.____________________________________ 

J.Šlivka I.Klimanova A.Pudulis 

 

1. 2011.gada 11.oktobrī Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības 

īpašuma un zemes komisija veica kustamās mantas – mikroautobusa VW 

MULTIVAN izsoli. 

 

Viļānu novada pašvaldība konstatē: 

 

Izsoles noteikumos paredzētājā kārtībā, līdz 2011.gada 11.oktobrim tika saņemti pieci 

pieteikumi dalībai izsolei. 

 

2011.gada 11.oktobrī kustamā manta – mikroautobuss VW MULTIVAN, tika pārdota 

izsoles pretendentam – V.Š.dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., kurš ir nosolījis augstāku 

cenu, t.i. Ls 805,00 (astoņi simti pieci lati un 00sant.)  

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Apstiprināt 2011.gada 11.oktobra izsoles protokolu.  

 
Pielikumā: izsoles protokola kopija 1eks. uz 1lpp 

 

2. 2011.gada 11.oktobrī Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības 

īpašuma un zemes komisija veica nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Centrālā 

iela 24, Viļānos, kadastra apzīmējums 78170040205 pārdošanu par brīvu cenu 

 

Viļānu novada pašvaldība konstatē: 

 

Līdz 2011.gada 11.oktobrim tika saņemts viens pieteikums no personas, kam ir 

pirmpirkuma tiesības uz doto zemes starpgabalu, t.i. no SIA „LAUMIŅA 1” 

reģ.Nr.LV42403004690. 

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

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Atsavināt zemes starpgabalu Centrālā iela 24, Viļānos, kadastra apzīmējums 

78170040205, 1046m
2
 platībā, pārdodot to par Ls 400,00 (četri simti lati un 00 sant.) 

SIA „LAUMIŅA 1”, reģ.Nr.LV42403004690 

 

3. 2011.gada 11.oktobrī Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības 

īpašuma un zemes komisija veica nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Centrālā 

iela 15A, Viļānos, kadastra apzīmējums 78170020133 pārdošanu par brīvu cenu 

 

Viļānu novada pašvaldība konstatē: 

 

Līdz 2011.gada 11.oktobrim tika saņemts viens pieteikums no personas, kam ir 

pirmpirkuma tiesības uz doto zemes starpgabalu, t.i. no I. P. 
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Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

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

Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Atsavināt zemes starpgabalu Centrālā iela 15A, Viļānos, kadastra apzīmējums 

78170020133, 2195m
2
 platībā, pārdodot to par Ls 640,- (seši simti četrdesmit lati un 

00 sant.) I. P. 

25§ 

Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai_________________________________________________________ 

I.Klimanova A.Pudulis 

Pamatojoties uz V.N. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov. iesniegumu ar dzīvokļa Aļņi 1 

– 3, atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

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

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

ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu; 

2. Dzīvokļa īpašums Aļņi 1 – 3, Atspuka, Dekšāres pag., Viļānu nov. nav 

nepieciešams Viļānu novada pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

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

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

Šekšujeva, Jānis Stafeckis,Aivars Strods, Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Viļānu novada dome nolemj 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Aļņi 1 – 3, Atspuka, Dekšāres pag., Viļānu nov. 

zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot dzīvokli Aļņi 1 – 3, Atspuka, Dekšāres pag., Viļānu nov. atsavināšanai, 

pārdodot to par brīvu cenu. 

3. Pilnvarot V. N. veikt darbus, kas nepieciešami dzīvokļa īpašuma Aļņi 1 – 3,  

Dekšāres pagasts, Viļānu novads ierakstīšanai uz pašvaldības vārda par saviem 

līdzekļiem. 

26§ 

Informācija._________________________________________________________ 

 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2011. gada 10.novembrī  plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2011.gada 03.novembrī plkst 15.00. 

Sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2011.gada 02.novembrī 

plkst.15.00. 

 

Sēdi slēdza plkst.18.00 

 

Sēdi vadīja                                                                                 Arnolds Pudulis 

 

Sēdi protokolēja                                                                         Anna Strode 

 

 

Parakstīja  2011.gada 20.oktobrī 



29 

 

 

 

 


