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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

 

SĒDES PROTOKOLS 
Viļānos                                                 Nr.11                         2012.gada 20.septembrī 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1.Par naudas līdzekļu piešķiršanu projakta „Bērnu žūrija 2011” dalībniekiem- 

   bērniem ekskursijai un pasākumam. 

2. Par naudas līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Latgales tradicionālās kultūras  

    centrs „Latgaļu sāta”. 

3. Par naudas līdzekļu piešķiršanu Ostrones Romas katoļu baznīcas remontam. 

4. Par pašvaldības īpašumu sakārtošanu. 

5. Par zemes iznomāšanu. 

6. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu  

    atsavināšanai. 

7.Par īpašuma sadali. 

8. Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam. 

9. Par pašvaldībai piekritīgās zemes ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu  

    atsavināšanai. 

10.Par parāda dzēšanu nekustamajam īpašumam Kultūras laukums 13. 

11.Par finansiālu atbalstu grāmatas „Sibīrijas bērni” tulkošanai un izdošanai. 

12.Par piedalīšanos divu projektu konkursā.  

13.Par skolotāju dienas pasākumiem Viļānu kultūras namā. 

14.Par transporta piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte” un Dekšāru  

     pamatskolai- pieredzes apmaiņas braucienam. 

15.Par skolas sadarbību ar biznesa izglītības biedrību. 

16.Par treneru darba algām ar 2012.gada 01.septembri. 

17.Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai. 

18.Par finansiālu atbalstu Latvijas Kultūras centra izdevniecībai  V.Zepa  

     grāmatas izdošanai. 

19.Par dzīvojamās platības piešķiršanu. 

20.Par īres līguma grozījumiem. 

21.Par izslēgšanu no rindas dzīvokļa jautājuma risināšanai. 

22.Par finansiālu atbalstu Dekšāru pamatskolas skolēniem-piedalīšanās  

     sacensībās Rēzeknē. 
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23.Par mācību maksas segšanu L.Malahovskas bērniem Mūzikas un mākslas  

     Skolā. 

Papildus darba kārtībā. 

24.Par naudas līdzekļu piešķiršanu sienas kondicioniera iegādei un iznomāšanu  

     SIA „Viļānu slimnīca”. 

25.Par grozījumiem pamatbudžetā . 

26.Par dzīvojamās platības piešķiršanu sociālajā dzīvoklī. 

27.Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem biedrībām „Odziņa” un  

     „Bokonu Bryuklines”. 

28.Informācija. 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētājs Arnolds Pudulis 

Piedalās 

deputāti : Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Ivans Popovs, Alla Stiuka, 

Jekaterina Ivanova, Juris Tučs, Aivars Strods, Jevdokija Šļivka, Juris Galerijs 

Vidiņš, Jānis Stafeckis,Irina Šekšujeva. 

Deputāts Juris Tučs –nokavē. 

Pašvaldības darbinieki- sociālās nodaļas vadītāja Daila Strupiša, nekustamā 

īpašuma speciāliste Irina Klimanova, zemes ierīcības inženiere Lidija 

Semjonova, Dekšāru pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Benislavskis, finanšu 

ekonomiste Līvija Krupnova,  sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Grandāne, 

attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča, Sokolku 

pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova,jurists Guntars Arbidāns, 

pirmskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītāja Ārija Strupiša, Dekšāru 

pamatskolas direktore Daiga Ceipiniece, skolotāja E.Samuilova, 

novadpētniecības muzeja vadītāja Margarita Skangale, pilsētas bibliotēkas 

vadītāja Zelma Tuče, izpilddirektore Inga Strūberga, . 

Sēdē piedalās Viļānu novada iedzīvotāji : Dzidra Bruzgule, Merkijans Bogdanovs. 

Nav ieradušies deputāti: Artūrs Ornicāns- nezināmu iemeslu dēļ, Felicija 

Leščinska- komandējumā, Inta Brence-bērna kopšanas atvaļinājumā,Konrāds 

Kalniņš –nezināmu iemeslu dēļ. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00 

Atklāti balso par darba kārtību : 

par- 10(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova,Ivans 

Popovs, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Juris Galerijs Vidiľš, Irina Šekšujeva,Jevdokija 

Šlivka), pret-nav,atturas- nav. 
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Deputāte Jevdokija Šlivka iebilst pret to, ka papildus sēdes darba kārtībā tiek iekļauts 

jautājums par budţeta grozījumiem, neskatot finanšu komitejas sēdē.  

Papildus jautājumi un budţeta grozījumi tika deputātiem izsūtīti trīs dienas iepriekš uz 

e-pastiem.Jautājums  par budţeta grozījumiem netika skatīts finanšu komitejā,sakarā 

ar finanšu ekonomistes ilgstošu slimību. 

Deputāti ierosina par  katra papildus  jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā balsot. 

1.Par naudas līdzekļu piešķiršanu sienas kondicioniera iegādei un iznomāšanu      

SIA „Viļānu slimnīca”-atklāti balsojot par -10(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Juris Galerijs Vidiņš, 

Irina Šekšujeva,Jevdokija Šlivka), pret-nav, atturas- nav.Vienbalsīgi nolemj jautājumu 

iekļaut sēdes darba kārtībā.  

2.Par grozījumiem pamatbudžetā - atklāti balsojot par -7(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds 

Pudulis,Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs, Aivars Strods, Irina Šekšujeva,Jevdokija 

Šlivka), pret-2(Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiņš), atturas-1(Jānis Stafeckis ).Ar balsu 

vairākumu jautājumu iekļaut sēdes darba kārtībā.  

3. Par dzīvojamās platības piešķiršanu sociālajā dzīvoklī-atklāti balsojot par -

10(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs, Aivars 

Strods,Jānis Stafeckis,Juris Galerijs Vidiņš, Irina Šekšujeva,Jevdokija Šlivka), pret-nav, atturas- 

nav.Vienbalsīgi nolemj jautājumu iekļaut sēdes darba kārtībā.  

4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem- biedrībām „Odziņa” un  

„Bokonu Bryuklines” -”-atklāti balsojot par -10(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds 

Pudulis,Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Juris 

Galerijs Vidiņš, Irina Šekšujeva,Jevdokija Šlivka), pret-nav, atturas- nav.Vienbalsīgi 

nolemj jautājumu iekļaut sēdes darba kārtībā.  

 

1§ 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu projakta „Bērnu žūrija 2011” dalībniekiem- 

 bērniem ekskursijai un pasākumam._____________________________________ 

Z.Tuče A.Pudulis 

1.Viļānu pilsētas bibliotēka jau vienpadsmito gadu ir piedalās Valsts Kultūrkapitāla 

fonda un LNB Bērnu literatūras centra rīkotajā lasīšanas veicināšanas projektā „Bērnu 

ţūrija 2011”,kura mērķis ir konsolidēt valsts un pašvaldību pasākumus un līdzekļus 

lasīšanas veicināšanai.Bērni tiek iesaistīti grāmatu lasīšanā un vērtēšanā.Tiek lūgts 

finansiāls atbalsts projektā iesaistīto bērnu aizvešanai uz mini zoodārzu 

„Rozītes”(biļetes Ls 2.50) 32 bērnus un uz  J.Klīdzējam veltītā pieminekļa apskati 

Kantinieku kapos , kur notiks pasākums, kā arī kafijas galda organizēšanai Ls 20.-

Kopā Ls 100,-(viens simts lati ). 
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2.2012.gada 21.septembrī Viļānu pilsētas bibliotēkā tiek organizēts   

pasākums„Atļaujiet ienākt”4.sezonas atklāšanai,kam nepieciešams finansējums  Ls 

10,-(kafijas galda organizēšanai).Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu ,atklāti 

balsojot par- 8 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Alla Stiuka, Jekaterina 

Ivanova,Ivans Popovs, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Irina Šekšujeva), pret-

nav,atturas- nav, balsošanā nepiedalās deputāti Jevdokija Šlivka  un Juris Galerijs 

Vidiľš). 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Piešķirt finansējumu Viļānu pilsētas bibliotēkai Ls 100,-(viens simts  lati) –projekta 

dalībniekiem -bērniem zoodārza apmeklēšanai  un kafijas  galda organizēšanai no 

budţeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra. 

2.Piešķirt finansējumu Ls 10.-(desmit lati) pasākuma „Atļaujiet ienākt” kafijas galda 

organizēšanai. 

2§ 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Latgales tradicionālās kultūras 

centrs „Latgaļu sāta”.__________________________________________________ 

I.Strūberga A.Pudulis 

Izskatot biedrības „Latgales tradicionālās kultūras centrs „Latgaļu sāta”2012.gada 

07.septembra iesniegumu , kurā tiek lūgts finansiāls atbalsts Ls 100,- koklētāju saieta 

„IX .Tradicionālajās kokļu dienās” daļējam atbalstam un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, atklāti balsojot par- 10(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Alla Stiuka, 

Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Juris Galerijs Vidiņš, Irina 

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atbalstīt biedrības „Latgales tradicionālās kultūras centrs „Latgaļu sāta” pasākumu un 

piešķirt Ls 100,-(viens simts lati 00 santīmi) daļējai pasākuma  izdevumu segšanai, 

pārskaitot no budţeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra. 

 

3§ 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu Ostrones Romas katoļu baznīcas remontam._ 

L.Veselova  A.Pudulis  

Izskatot Ostrones Romas katoļu baznīcas draudzes  2012.gada 27.augusta iesniegumu 

un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot par- 10 (Vasīlijs 

Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,  Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Aivars 

Strods,Jānis Stafeckis, Juris Galerijs Vidiľš, Irina Šekšujeva,Jevdokija Šlivka), pret-

nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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Sniegt finansiālu palīdzību -piešķirt naudas līdzekļus Ls 300,- (trīs simti lati 00 

santīmi) Romas katoļu  Ostrones baznīcas remontam (jumta krāsošana,durvju 

remonts,ēkas fasādes krāsošana),materiālu iegādei   no budţeta līdzekļiem  pārējā 

citur neklasificētā kultūra, tādējādi sekmējot tradicionālo kultūras vērtību 

saglabāšanu. 

4§ 

Par pašvaldības īpašumu sakārtošanu. 

I.Klimanova A.Pudulis 

Ľemot vērā, ka Viļānu novada pašvaldības ceļi un ielas Viļānu pagastā veido divus 

īpašumus, kuru sastāvā ir arī cita rakstura zemes vienības un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, atklāti balsojot par- 10(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Juris Galerijs 

Vidiľš, Irina Šekšujeva,Jevdokija Šlivka), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

  

1. Atdalīt no zemes īpašuma ar kadastra numuru 78980030459 zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem 78980040297 un 78980040320. Atdalītās zemes vienības 

apvienot vienā īpašumā. 

2. No zemes īpašuma 78980090655 atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

78980090461, 78980090462, 78980090463, 78980090464, 78980090534 un 

78980090655. Atdalītās zemes vienības apvienot vienā īpašumā. 

3. Atdalīt no zemes īpašuma ar kadastra numuru 78980090655 zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem 78980090458,78980090459, 78980090460, 78980090466, 

78980090468, 78980090469, 78980090471, 78980090473, 78980090476, 

78980090524, 78980090526, 78980090531.  Atdalītās zemes vienības pievienot pie 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 78980030459. 

5§ 

Par zemes iznomāšanu. 

I.Klimanova  A.Pudulis  

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

izskatot V.B.dzīv. Viļānos, Viļānu nov., iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170010104 daļas 58 m
2
 platībā 

iznomāšanu esošā mazdārziľa uzturēšanai, konstatēts, ka 

 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170010104 Viļānu pilsētā, Kultūras 

laukums 3C ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme; 

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

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

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Noslēgt nomas līgumu ar V.B. dzīv. Kultūras laukums , par Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170010104 

58 m
2
 platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem; 

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

 

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

izskatot L.U. dzīv. Kultūras laukums, Viļānos, Viļānu nov., iesniegumu par Viļānu 

novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170010104 

daļas 100 m
2
 platībā iznomāšanu esošā mazdārziľa uzturēšanai, konstatēts, ka 

 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170010104 Viļānu pilsētā, Kultūras 

laukums 3C ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme; 

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

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

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1. Noslēgt nomas līgumu ar L. U. dzīv. Kultūras laukums , par Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170010104 100 m
2
 

platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem; 

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

 

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

izskatot A.S. dzīv. Alejas iela , Viļānos, Viļānu nov., iesniegumu par Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980070016 2,8 ha 

platībā iznomāšanu uzľēmuma darbības paplašināšanai, konstatēts, ka 

 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980070016 Viļānu pagastā, ir Viļānu 

novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada domes sēdes Nr.10, no 

07.07.2011. lēmums); 

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

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

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1. Noslēgt nomas līgumu ar A.S. dzīv. Alejas iela , par Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980070016 2,8 ha platībā 

iznomāšanu uz pieciem gadiem; 

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

 

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

izskatot V.P. dzīv. Celtnieku iela , Viļānos, Viļānu nov., iesniegumu par Viļānu 

novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040191 

1500 m
2
 platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts, ka 
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 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040191 Viļānu pilsētā, Ceriľu ielā  ir 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu pilsētas domes sēdes Nr.25/10, no 

10.12.2008. lēmums); 

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

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

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1. Noslēgt nomas līgumu ar V.P. dzīv. Celtnieku iela , par Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040191 daļu 1500 m
2
 platībā 

iznomāšanu uz pieciem gadiem; 

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

 

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

izskatot S.B. dzīv. Kaupres iela , Viļānos, Viļānu nov., iesniegumu par Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170020939 1402 m
2
 

platībā iznomāšanu mazdārziľa uzturēšanai, konstatēts, ka 

 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170020939 Viļānu pilsētā, ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu pilsētas domes sēdes Nr.25, no 10.12.2008. 

lēmums); 

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

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

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar S. B. dzīv. Kaupres iela , par Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170020939 daļu 1402 m
2
 platībā 

iznomāšanu uz pieciem gadiem; 

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

6§ 

Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai._________________________________________________________ 

I.Klimanova A.Pudulis 

Pamatojoties uz G. N. dzīv. Brīvības ielā , Viļānos iesniegumu ar dzīvokļa Nr.18, 

Brīvības ielā , Viļānos atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

1. G.N. saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas 

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

ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu; 

2. G.N.atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojis klāt visus iesnieguma 

izskatīšanai nepieciešamus dokumentus; 
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3. Dzīvokļa īpašums Nr.18 Brīvības ielā ,Viļānos nav nepieciešams Viļānu 

novada pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.18 Brīvības iela . Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot dzīvokli Nr.18 Brīvības iela , Viļānos atsavināšanai, pārdodot to par 

brīvu cenu. 

3. Pilnvarot G.N. veikt darbus, kas nepieciešami dzīvokļa īpašuma Nr. 18 

Brīvības iela , Viļānos ierakstīšanai uz pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem. 

7§ 

Par īpašuma sadali. 

I.Klimanova A.Pudulis 

1. Izskatot J.R. dzīv.  Viļānu pag., Viļānu nov. par nekustamā īpašuma „Ozoli”, , 

Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78980060006, sadalīšanu un Pamatojoties uz 

03.10.2006. „Zemes ierīcības likuma” 8.panta (1)d., 3p. un 12.04.2011. MK „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumiem” Nr.288, konstatēts, ka zemes īpašuma 

sadalei ir nepieciešama zemes ierīcības projekta izstrāde, 

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                                                  

      Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Ozoli”, kadastra Nr. 

78980060006 ar kopējo platību 13.7 ha sadalei divos īpašumos: 

1. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980060007 atdalīt 5,0 ha, 

noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme, kur galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība un lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra Nr.; 

2. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980060008 atdalīt 0,4ha, noteikt 

zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme, kur galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība un lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra Nr.; 

3. No īpašuma „Ozoli” atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78980060009. 

4. Atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980060009 un zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem 78980060007 un 78980060008 daļas 5,0 un 0,4ha 

platībā apvienot vienā īpašumā. Īpašumam piešķirt nosaukumu „Ozoli - 1”; 

5. Pēc sadales īpašumā „Ozoli” paliek zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

78980060006, 78980060010 un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980060007 

un 78980060008 daļas 1,2 un 0,5ha platībā; 

6. Sadali veikt uz zemes īpašuma „Ozoli” 11.12.1995. izgatavotā zemes robeţu 

plāna pamata M 1:10000. 

7. Zemes ierīcības projektā jāievēro noteiktie apgrūtinājumi. 
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8. Zemes ierīcības projektu saskaľot ar Viļānu novada pašvaldības 

priekšsēdētāju. 

 

2.Izskatot SIA „Cerība II”, reģ.Nr.42402003378, valdes priekšsēdētāja V. G.  

iesniegumu par nekustamā īpašuma „Auseklis”, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra 

Nr.78900030069, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030069 sadalīšanu un 

pmatojoties uz 03.10.2006. „Zemes ierīcības likuma” 8.panta (1)d., 3p. un 

12.04.2011. MK „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem” Nr.288, 

konstatēts, ka zemes īpašuma sadalei ir nepieciešama zemes ierīcības projekta 

izstrāde,   

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

    Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Auseklis”, kadastra Nr. 

78900030069 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030069 ar kopējo platību 

0,9ha sadalei divos īpašumos: 

1. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030069 atdalīt 0,25ha,  

2. Atdalītai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – 0601 – Individuālo 

dzīvojamo māju apbūve un lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra Nr.; 

3. Atdalītai zemes vienībai piešķirt adresi „Zaļumiľi”, Strupļi, Sokolku pag., 

Viļānu nov. 

4. Sadali veikt uz zemes īpašuma „Auseklis” 17.12.2004. izgatavotā zemes 

robeţu plāna pamata M 1:5000. 

5. Zemes ierīcības projektā jāievēro noteiktie apgrūtinājumi. 

6. Zemes ierīcības projektu saskaľot ar Viļānu novada pašvaldības 

priekšsēdētāju. 

8§ 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam. 

I.Klimanova A.Pudulis 

1. Pamatojoties uz Viļānu novada domes lēmumu un veicot īpašuma ar kadastra 

„Saules iela ,Radopole, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78980090166, nosacītas 

cenas noteikšanu un pieaicinot SIA „Dzieti” vērtētājus 

Viļānu novada dome konstatēja: 

 

1. Saskaľā ar SIA „Dzieti” 2012.gada 31.jūlija slēdzienu par nekustamā īpašuma 

– zemes gabala Saules ielā , Viļānu novada Viļānu pagasta Radopolē tirgus vērtība ir 

LVL 335,00 (trīs simti trīsdesmit pieci lati un 00sant.); 

2. K.I.veica īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda par saviem 

līdzekļiem: 

a. Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā: 

 Valsts zemes dienests – Valsts nodeva par kadastra izziľu – 

LVL 5,00 (pieci lati un 00sant.); 
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 Zemesgrāmata – kancelejas nodeva; LVL 18,00 

(astoľpadsmit lati un 00sant.); 

 VSIA „Latvijas valsts mērnieks” rēķins Nr.67776/310 un 

83528/310 par kadastrālo uzmērīšanu – LVL 418.53 (četri simti astoľpadsmit lati un 

53sant.). 

b. Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma vērtēšanu: 

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

(deviľdesmit lati un 00sant.). 

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

Ivanova,Ivans Popovs, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Irina Šekšujeva,Jevdokija Šlivka), 

pret-nav,atturas- nav, Juris Galerijs Vidiľš balsošanā nepiedalās. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 noteikt īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78480060058, Dekšāres pag., Viļānu 

nov., nosacīto cenu – LVL 425.00 (četri simti divdesmit pieci lati un 00sant.), cenu 

veido eksperta slēdziens par īpašuma tirgus vērtību un izmaksas, ko pašvaldība 

iztērēja vērtējuma sagatavošanai (LVL 90,00); 

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

nosacītās cenas līdzekļus, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā par 

kopējo summu LVL 232.27 (divi simti trīsdesmit divi lati un 27 sant.), t.i. par LVL 

192,73 (viens simts deviľdesmit divi lati un 73 sant.). 

 

2. Pamatojoties uz Viļānu novada domes lēmumu un veicot īpašuma ar kadastra 

Nr.78480060058, Dekšāres pag., Viļānu nov., nosacītas cenas noteikšanu un 

pieaicinot SIA „Dzieti” vērtētājus 

Viļānu novada dome konstatēja: 

1. Saskaľā ar SIA „Dzieti” 2012.gada 15.augusta slēdzienu par nekustamā 

īpašuma – divu zemes gabalu Dekšāres pag., Viļānu nov. tirgus vērtība ir LVL 

2400,00 (divi tūkstoši četri simti lati un 00sant.); 

2. R. I.veica īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda par 

saviem līdzekļiem: 

a. Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā: 

 Valsts zemes dienests – Valsts nodeva par kadastra izziľu – 

LVL 5,00 (pieci lati un 00sant.); 

 Zemesgrāmata – kancelejas nodeva; LVL 25,00 (divdesmit 

pieci lati un 00sant.); 

 SIA „Ametrs” rēķins Nr.R-215 un R-158 par kadastrālo 

uzmērīšanu – LVL 576,64 (pieci tūkstoši septiľdesmit seši lati un 64sant.). 

b. Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma vērtēšanu: 

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

(deviľdesmit lati un 00sant.). 

Atklāti balsojot par- 8(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Alla Stiuka, Jekaterina 

Ivanova,Ivans Popovs, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Irina Šekšujeva), pret-

nav,atturas- nav, Juris Galerijs Vidiľš un Jevdokija Šlivka balsošanā nepiedalās. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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 noteikt īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78480060058, Dekšāres pag., Viļānu 

nov., nosacīto cenu – LVL 2490,00 (divi tūkstoši četri simti deviľdesmit  lati un 

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

pašvaldība iztērēja vērtējuma sagatavošanai (LVL 90,00); 

 Piedāvāt R. I. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties to, atskaitot no 

nosacītās cenas līdzekļus, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā par 

kopējo summu LVL 318,32 (trīs simti astoľpadsmit lati un 32sant.), t.i. par LVL 

2171,68 (divi tūkstoši viens simts septiľdesmit viens lats un 68 sant.). 

 

3. Pamatojoties uz Viļānu novada domes lēmumu un veicot īpašuma „Bērnības 

sapľi”, Skudnovka, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78900040062, nosacītas 

cenas noteikšanu un pieaicinot SIA „Dzieti” vērtētājus 

Viļānu novada dome konstatēja: 

 

1. Saskaľā ar SIA „Dzieti” 2012.gada 15.augusta slēdzienu par nekustamā 

īpašuma – zemes gabala „Bērnības sapľi”, Skudnovka, Sokolku pag., Viļānu nov., 

tirgus vērtība ir LVL 4000,00 (četri tūkstoši lati un 00sant.); 

2. Ļ.C. veica īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda par 

saviem līdzekļiem: 

a. Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā: 

 Valsts zemes dienests – Valsts nodeva par kadastra izziľu – 

LVL 5,00 (pieci lati un 00sant.); 

 Zemesgrāmata – kancelejas nodeva; LVL 25,00 (divdesmit 

pieci lati un 00sant.); 

 SIA „Ametrs” rēķins Nr.R-20 un R-267 par kadastrālo 

uzmērīšanu – LVL 299,30 (divi simti deviľdesmit deviľi lati un 30sant.). 

b. Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma vērtēšanu: 

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

(deviľdesmit lati un 00sant.). 

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

 noteikt īpašuma „Bērnības sapľi”, Skudnovka, Sokolku pag., Viļānu nov., 

kadastra Nr.78900040062, nosacīto cenu – LVL 4090,00 (četri tūkstoši deviľdesmit 

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

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

 Piedāvāt Ļ. C. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties to, atskaitot no 

nosacītās cenas līdzekļus, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā par 

kopējo summu LVL 179,65 (viens simts septiľdesmit deviľi lati un 65sant.), t.i. par 

LVL 3910,35 (trīs tūkstoši deviľi simti desmit lati un 35sant.). 

 

4. Pamatojoties uz Viļānu novada domes lēmumu un veicot īpašuma „Dārziľi 2”, 

Dekšāres pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78480010611, nosacītas cenas noteikšanu un 

pieaicinot SIA „Dzieti” vērtētājus 

Viļānu novada dome konstatēja: 
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1. Saskaľā ar SIA „Dzieti” 2012.gada 15.augusta slēdzienu par nekustamā 

īpašuma – zemes gabala „Dārziľi 2”, Dekšāres pag., Viļānu nov., tirgus vērtība ir 

LVL 13600,00 (trīspadsmit tūkstoši seši simti lati un 00sant.); 

2. F. B.veica īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda par 

saviem līdzekļiem: 

a. Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā: 

 Valsts zemes dienests – Valsts nodeva par kadastra izziľu – 

LVL 5,00 (pieci lati un 00sant.); 

 Zemesgrāmata – kancelejas nodeva; LVL 25,00 (divdesmit 

pieci lati un 00sant.); 

 SIA „Ametrs” rēķins Nr.R-153A par kadastrālo uzmērīšanu – 

LVL 1910,59 (viens tūkstotis deviľi simti desmit lati un 59sant.). 

b. Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma vērtēšanu: 

 SIA „Dzieti” – vērtējuma sagatavošana – LVL 110,00 (viens 

simts desmit lati un 00sant.). 

Atklāti balsojot par- 8(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Alla Stiuka, Jekaterina 

Ivanova,Ivans Popovs, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Irina Šekšujeva), pret-

nav,atturas- nav, Juris Galerijs Vidiľš un Jevdokija Šlivka balsošanā nepiedalās. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 noteikt īpašuma „Dārziľi 2”, Dekšāres pag., Viļānu nov., kadastra 

Nr.78480010611, nosacīto cenu – LVL 13710,00 (trīspadsmit tūkstoši septiľi simti 

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

izmaksas, ko pašvaldība iztērēja vērtējuma sagatavošanai (LVL 110,00); 

 Piedāvāt F.B.izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties to, atskaitot no 

nosacītās cenas līdzekļus, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā par 

kopējo summu LVL 985,29 (deviľi simti astoľdesmit pieci lati un 29sant.), t.i. par 

LVL 12724,71 (divpadsmit tūkstoši septiľi simti divdesmit četri lati un 71sant.). 

9§ 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu 

atsavināšanai._________________________________________________________ 

I.Klimanova A.Pudulis 

1. Izskatot G. P.dzīv.  Viļānu pag., Viļānu nov. iesniegumu ar zemes īpašuma 

„Big Grigorian 1” atsavināšanas ierosinājumu. 

Viļānu novada domes konstatēja: 

1. G.P.saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas 

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

ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu; 

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

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas otro punktu, zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 78980090665 ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

3. Saskaľā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 2.daļu 05.08.2009. noslēgts 

nomas līgums Nr.316 ar Viļānu novada domi; 

4. Zemes īpašums ar  kadastra apzīmējumu 78980090665 nav nepieciešams 

Viļānu novada pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 
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Atklāti balsojot par- 10(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Alla Stiuka, Jekaterina 

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78980090665, zemesgrāmatā 

uz Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78980090665 atsavināšanai, 

pārdodot to par brīvu cenu. 

3. Pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju veikt darbus, kas nepieciešami zemes 

gabala ar  kadastra apzīmējumu 78980090665 ierakstīšanai zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem. 
 

2. Izskatot G. P. dzīv.  Viļānu pag., Viļānu nov. iesniegumu ar zemes īpašuma „Mukuļu 

muiţa” atsavināšanas ierosinājumu. 

Viļānu novada domes konstatēja: 

1. G.P.saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas 

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

ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu; 

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

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas otro punktu, zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 78980050048 un 78980050049 ir ierakstāmas zemesgrāmatā 

uz pašvaldības vārda. 

3. Zemes īpašums ar  kadastra apzīmējumu 78980050048 nav nepieciešams 

Viļānu novada pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1. Ierakstīt zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 78980050048 un 

78980050049 zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemes gabalus zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 78980050048 

un 78980050049 atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu. 

 

3. Pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju veikt darbus, kas nepieciešami zemes 

gabalus ar kadastra apzīmējumiem 78980050048 un 78980050049 ierakstīšanai 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem. 

 

10§ 

Par parāda dzēšanu nekustamajam īpašumam Kultūras laukums 13.________ 

 I.Strūberga J.Šlivka A.Pudulis  

Izskatot Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūras vēstuli un Preiļu rajona tiesas 

lēmumu ,pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu 

un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 
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Atklāti balsojot par- 10(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Alla Stiuka, Jekaterina 

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Sakarā ar SIA „Dārznieks -96”maksātnespējas atzīšanas procesa izbeigšanos un Preiļu 

rajona tiesas lēmumu no 02.07.2012. par to,ka īpašums pēc adreses Kultūras laukums 

13 tagad pieder Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūrai,dzēst nekustamā 

īpašuma nodokli Ls 26.51 (divdesmit seši lati 51 santīms) par nekustamo īpašumu ar 

kadastra Nr. 7817 001 0414 001 un Nr. 7817 001 0414-adrese: Kultūras laukums 

13,Viļāni, Viļānu novads. 

11§ 

Par finansiālu atbalstu grāmatas „Sibīrijas bērni” tulkošanai un izdošanai._____ 

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

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 

izskatot fonda „Sibīrijas bērni” dibinātājas,valdes locekles Dzintras Gekas  2012.gada 

13.septembra iesniegumu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Sniegt finansiālu atbalstu  grāmatas izdevējam fonds „Sibīrijas bērni” grāmatas      

    „Sibīrijas bērni”2 sējuma tulkošanai un izdevumu daļējai segšanai , no pašvaldības  

     neparedzētajiem līdzekļiem piešķirot Ls 500,00 (pieci simti lati 00 santīmi)  

     pārskaitot uz tās kontu.  

2. Nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni” Graudu ielā 41 a,Rīga    grāmatas  

    „Sibīrijas bērni” latviešu valodā 7 (septiľi)  eksemplāri piegādāt Viļānu novada  

    pašvaldībai (Kultūras laukums 1A,Viļāni), nodošanai  Viļānu  novada bibliotēkām  

    un skolām.  

Ierodas deputāts Juris Tučs 

12§ 

Par piedalīšanos divu projektu konkursā.________________________________  

I.Piziča J.Rapša J.Tučs J.Šlivka J.G.Vidiľš D.Strupiša A.Stiuka A.Pudulis 

1.Uzklausot projektu vadītāja J.Rapšas un attīstības,plānošanas un informācijas 

nodaļas vadītājas I.Pizičas stāstīto par iespējām piedalīties divos projektos ar 

finansējumu pieci tūkstoši  un trīs tūkstoši ar pašvaldības līdzfinansējumu 20%. 

Biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā atklātā projekta 

iesniegumu konkursa IV kārtas Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros 
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“Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 

1.Joma-ATBALSTS SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU DAŢĀDOŠANAI VIETĒJIEM 

IEDZĪVOTĀJIEM. 

2.Joma- SOCIĀLO PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA. 

1.Projekts: SOCIĀLO PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA „ Sociālā atbalsta 

centra „Cerība”veļas mazgātuves  pakalpojumu uzlabošana”. 

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka,Juris Tučs), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Iesniegt projektu „ Sociālā atbalsta centra „Cerība”veļas mazgātuves  pakalpojumu 

uzlabošana”. Projekta maksimālā summa Ls 3000,-,pašvaldības līdzfinansējums Ls 

600.- . 

2.Viļānu novada teritorijā ir nepieciešams risināt problēmu attiecībā uz 

nepietiekamajām iespējām vietējiem iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanai,piedāvājot 

daţādas jaunas un uzlabotas esošās atpūtas iespējas ,ir nepieciešams risināt problēmu 

attiecībā uz publiskās infrastruktūras sakārtošanu, kā arī attiecībā uz kultūras 

mantojuma saglabāšanu. 

2.Projekts: ATBALSTS SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANAI VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM  
„Jauniešu brīvā laika pavadīšanas daţādošana Viļānos”.Tika izskatīti  daţādi 

priekšlikumi.Apkopojot iesniegtos priekšlikumus attīstības,plānošanas un 

informācijas nodaļa informē, ka hokeja laukuma ierīkošana nav izdevīga, jo projekta 

realizācija sākas aprīlī , slēpju iegāde arī nevar notikt, jo realizētajam projektam jābūt 

publiski pieejamam un trešais priekšlikums skrituļošanas rampas iegāde un 

uzstādīšana ir tieši atbilstošs.  

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka), pret- 1(Juris Tučs),atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Iesniegt projektu „Jauniešu brīvā laika pavadīšanas daţādošana Viļānos”. Projekta 

maksimālā summa Ls 5000,-,pašvaldības līdzfinansējums Ls 1000.- . 

  

13§ 

Par skolotāju dienas pasākumiem Viļānu kultūras namā.___________________ 

A.Pudulis  

Izskatot Viļānu kultūras nama direktores vietnieces L.Kukaines 2012.gada 

11.septembra  iesniegumu, sakarā ar Starptautisko Skolotāju dienu 2012.gada 

05.oktobrī- tiek lūgts piešķirt naudas līdzekļus pasākuma organizēšanai: 

1.Koncerts  Ls 365.-dzied Santa Zapacka un Harijs Ozols; 

2.Balle Ls 200.-grupa „Nakts pastaiga”; 
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3.Organizatoriskie izdevumi Ls 50.-. 

Ľemot vērā izglītības,kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu, 

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka,Juris Tučs), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

  

Sakarā ar skolotāju dienu 2012.gada 05.oktobrī piešķirt naudas līdzekļus  Ls 615.-

(seši simti piecpadsmit lati 00 santīmi) pasākuma organizēšanai no budţeta līdzekļiem 

–pārējā citur neklasificētā kultūra. 

14§ 

Par transporta piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte”un Dekšāru 

pamatskolai-  pieredzes apmaiņas braucienam._____________________________ 

Ā.Strupiša D.Ceipiniece A.Pudulis 

1.Izskatot Radopoles ciema pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītājas 

Ā.Strupišas 2012.gada 10.septembra iesniegumu ,ar lūgumu piešķirt autobusu 

skolotājiem un darbiniekiem pieredzes apmaiľas braucienam uz Jēkabpils pirmsskolas 

izglītības iestādi „Auseklītis” 2012.gada 7.oktobrī un ľemot vērā izglītības, kultūras 

un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu, 

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka,Juris Tučs), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

  

Piešķirt autobusu Viļānu novada Radopoles pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” 

skolotājiem un darbiniekiem 2012.gada 07.oktobrī pieredzes apmaiľas braucienam uz 

Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādi „Auseklītis”. 

 

2.Izskatot Dekšāru pamatskolas direktores D.Ceipinieces 2012.gada 10.septembra 

iesniegumu ,ar lūgumu piešķirt autobusu skolotājiem  pieredzes apmaiľas braucienam 

uz Stopiľu pamatskolu Rīgas pašvaldībā 2012.gada 12.oktobrī, un ľemot vērā 

izglītības,kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,  

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka, Juris Tučs), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt autobusu Viļānu novada Dekšāru pamatskolai- izglītības iestādes  skolotājiem 

2012.gada 12.oktobrī pieredzes apmaiľas braucienam uz Stopiľu pamatskolu, Rīgas 

pašvaldībā. 

15§ 

Par skolas sadarbību ar biznesa izglītības biedrību._________________________ 

 E.Samuilova J.Ivanova J.Stafeckis J.G.Vidiľš J.Šlivka A.Pudulis 
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Izskatot Viļānu vidusskolas direktora P.Tretjuka 2012.gada 11.septembra  iesniegumu 

ar lūgumu rast iespēju atbalstīt Viļānu vidusskolas ieceri par sadarbību ar biznesa 

izglītības biedrību „Junior  Achivment Latvija” , kas ļaus skolēniem piedalīties visos 

šīs biedrības rīkotajos pasākumos ,kā arī veidot savus uzľēmumus, 

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka,Juris Jučs), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Slēgt līgumu un apmaksāt iestāšanās naudu Ls 120.-biznesa izglītības biedrībā. 

2.Apmaksāt skolotājam –konsultantam darba algu 4 stundas nedēļā, noslēdzot 

vienošanos par papildus darbu līdz 2012.gada 31.decembrim. 

3.Atbalstīt braucienus uz Rīgu  skolēniem līdz 10 cilvēku grupas apmēram 3 reizes 

gadā. 

16§ 

Par treneru darba algām ar 2012.gada 01.septembri.______________________ 

J.Ivanova A.Pudulis 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”,izskatot Rēzeknes novada pašvaldības 

bērnu –jaunatnes sporta skolas direktora J.Opincāna 2012.gada 11.septembra 

iesniegumu un ľemot vērā izglītības,kultūras un sociālo jautājumu komitejas 

ieteikumu,  

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka ,Juris Tučs), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Lai izpildītu licencētās basketbola,futbola un vieglatlētikas programmas ,piešķirt 

finansējumu treneru darba algām no 2012.gada 1.septembra –slodzes 3.618, Ls 

1251.18 mēnesī. 

No pašvaldības budţeta 1.918 sporta skolas pedagogu slodzes  Ls 663.28 -  apmaksai 

mēnesī, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.Finansējums no 

mērķdotācijām  pašvaldībām interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu 

daļējai darba apmaksai -1,7 slodzes Ls 587.60 mēnesī ,tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas ,Kopējā summa par  4 mēnešiem  -5004,72 Ls 

(pieci tūkstoši četri lati 72 santīmi). 

17§ 

 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai.___________ 

J.Ivanova A.Pudulis 

Izskatot  Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores vietas izpildītājas  L.Skurules 

2012.gada 12.septembra iesniegumu un ľemot vērā izglītības,kultūras un sociālo 

jautājumu komitejas ieteikumu,  
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Atklāti balsojot par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Alla Stiuka, Jekaterina 

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka,Juris Tučs) pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Lai īstenotu Pilnās izglītības programmas 2012.mācību gadā no 01.09.2012. 

līdz 31.12.2012. piešķirt  Ls 2094.40 (divi tūkstoši deviľdesmit četri  lati 40 santīmi) 

ik mēnesi Viļānu Mūzikas un mākslas skolas pedagogu darba samaksai un VSAOI no  

pašvaldības budţeta . 

18§ 

Par finansiālu atbalstu Latvijas Kultūras centra izdevniecībai  V.Zepa grāmatas 

izdošanai.____________________________________________________________  

M.Skangale A.Pudulis 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Viļānu 

novadpētniecības muzeja vadītājas M.Skangales 2012.gada 11.septembra  iesniegumu 

un ľemot vērā izglītības,kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,  

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

Ivanova,Ivans Popovs, Aivars Strods,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva, Juris Tučs), pret-

nav,atturas- nav,deputāti Juris Galerijs Vidiľš un Jevdokija Šlivka nebalso, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Sniegt finansiālu atbalstu  grāmatas izdevējam Latvijas Kultūras centra  

     Izdevniecībai Reģ.Nr.40008007882 ,Rēzeknē V.Zepa grāmatas izdošanai , no  

      pašvaldības  neparedzētajiem līdzekļiem piešķirot Ls 200,00 (divi simti lati 00  

      santīmi) pārskaitot uz tās kontu Nr.LV30UNLA0014000700032.  

2. Latvijas Kultūras centra izdevniecībai ,Rēzeknē -izdotās grāmatas 7 (septiľas)   

     piegādāt Viļānu novada pašvaldībai (Kultūras laukums 1A,Viļāni), nodošanai  

     Viļānu  novada bibliotēkām un skolām.  

19§ 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu._____________________________________ 

J.Ivanova J.G.Vidiľš J.Šlivka M.Bogdanovs A.Pudulis 

1.Izskatot N.J. deklarētā dzīvesvieta  Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

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

piederošo brīvo dzīvojamo telpu.                                                                 

N. J.ar savu meitu V. J. dzim. 2010.g. ir deklarēti Viļānu pag., Viļānu nov. 

Saskaľā ar Iedzīvotāju reģistra Datu bāzes datiem N. J. un V. J. dzīvesvietas 

deklarēšanas datums ir 2012.gada 26.jūnijs. 
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Saskaľā ar Viļānu novada domes saistošiem noteikumiem Nr.10 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 13.3. punktu pašvaldība atsaka atzīt personu par tiesīgu saľemt 

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

palīdzību, ja persona Viļānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā uz tiesiska 

pamata nodzīvojusi mazāk, kā vienu gadu.  

Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus 

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

cits viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieľemšanu. 

Šis administratīvais akts tiek pieľemts, ievērojot Administratīvā procesa likuma 

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

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

gadījumā ir lietderīgi izdot nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šajā gadījumā 

administratīvā akta izdošana nepieciešama, lai sasniegtu tiesisku mērķi un izdodamais 

nelabvēlīgais administratīvais akts ir piemērots tiesiskā mērķa sasniegšanai, bet citi 

līdzekļi nav piemērojami. Sabiedrības ieguvums šajā gadījumā ir lielāks, nekā 

personas tiesību aizskārums, jo pašvaldība savas funkcijas veic visu pašvaldības 

iedzīvotāju interesēs un likuma ietvaros (pamats – Administratīvā procesa likuma 

(APL 13.pants). Izdodamā administratīvā akta saturs atbilst demokrātiskās iekārtas 

principam (APL 12.pants), sabiedrības interešu ievērošanas principam un 

privātpersonas tiesību ievērošanas principam (APL 5.pants). Cilvēktiesību 

ierobeţojums nav pieļauts. 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. pantu,12. pantu, 13. pantu, 

62. pantu, 65, pantu, 66. pantu 67. pantu, Viļānu novada domes saistošiem 

noteikumiem Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 13.3. punktu, 

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka, Juris Tučs), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

atteikt atzīt N.J. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas 

izīrēšanā.   

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

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

dienas.    

2. Izskatot V. S. deklarētā dzīvesvieta  Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

V. S.lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai 

piederošo brīvo dzīvojamo telpu.                                                                 

V. S. ir deklarēts un dzīvo Viļānu pag., Viļānu nov. 
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Saskaľā ar Iedzīvotāju reģistra Datu bāzes datiem V.S. dzīvesvietas deklarēšanas 

datums ir 2011.gada 5. oktobris 

Saskaľā ar Viļānu novada domes saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas 

izīrēšanu” 13.3. punktu pašvaldība atsaka atzīt personu par tiesīgu saľemt likuma „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3.panta 1. punktu minēto palīdzību, ja 

persona Viļānu novada pašvaldības  administratīvajā teritorijā uz tiesiska pamata 

nodzīvojusi mazāk, kā vienu gadu.  

Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus 

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

cits viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieľemšanu. 

Šis administratīvais akts tiek pieľemts, ievērojot Administratīvā procesa likuma 

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

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

gadījumā ir lietderīgi izdot nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šajā gadījumā 

administratīvā akta izdošana nepieciešama, lai sasniegtu tiesisku mērķi un izdodamais 

nelabvēlīgais administratīvais akts ir piemērots tiesiskā mērķa sasniegšanai, bet citi 

līdzekļi nav piemērojami. Sabiedrības ieguvums šajā gadījumā ir lielāks, nekā 

personas tiesību aizskārums, jo pašvaldība savas funkcijas veic visu pašvaldības 

iedzīvotāju interesēs un likuma ietvaros (pamats – Administratīvā procesa likuma 

(APL 13.pants). Izdodamā administratīvā akta saturs atbilst demokrātiskās iekārtas 

principam (APL 12.pants), sabiedrības interešu ievērošanas principam un 

privātpersonas tiesību ievērošanas principam (APL 5.pants). Cilvēktiesību 

ierobeţojums nav pieļauts. 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. pantu,12. pantu, 13. pantu, 

62. pantu, 65, pantu, 66. pantu 67. pantu, Viļānu novada domes saistošiem 

noteikumiem Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 13.3. punktu,  

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka, Juris Tučs), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

atteikt atzīt V.S. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās 

telpas izīrēšanā.   

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

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

dienas.                      

 

3. Izskatot E.C.deklarētā dzīvesvieta Viļāni Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 
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E.C. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu bez ērtībām, jo lai pasargātu bērnus no tēva, pēc laulības 

šķiršanas vēlas ar bērniem dzīvot atsevišķi.                                                                 

E.C. un bērni ir deklarēti un dzīvo Centrālā iela, Viļānos, Viļānu nov. Saskaľā ar 

2002.gada 30.septembri dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1947 dzīvokļa īrnieks ir 

E.C. bijušais vīrs I.C.  

Laulība starp E.un I. C. šķirta Rēzeknes tiesā 2012.gada 16.jūlijā. Spriedums stājies 

likumīgā spēkā 2012.gada 7.augustā. 

 

Veicot I. un E.C. apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā Centrālā iela , Viļāni, tika 

konstatēts, ka tur dzīvo I.C., E.C. un viľu 5 nepilngadīgie bērni. Dzīvoklis ir bez 

ērtībām. Tas sastāv no neapkurināmas priekštelpas un divām nelielām istabām. Viena 

no tām ir caurstaigājama un vienlaicīgi tiek izmantota gan kā virtuve, gan kā 

guļamtelpa vecākiem un mazākajiem bērniem. Arī otrā istabā ir ļoti šauri, jo tur 

izvietotas gultas vecākajiem bērniem un pārējās mēbeles (12.03.2012.Viļānu novada 

pašvaldības sociālā darbinieces M.Ikaunieces apsekošanas akts Nr.1.13-12/35 ). 

E.C. ir noteikts trūcīgās ģimenes statuss (02.04.2012.Viļānu novada pašvaldības 

Sociālā dienesta lēmums Nr.1.13-2/667). 

 

Ľemot vērā augstāk minēto, E. C. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa 

jautājuma risināšanā ir atbalstāms, jo saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības Saistošo 

noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.1.punktu un 5.5. punktu E. C. ir 

iesniegusi motivētu iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.  

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta, pirmās.daļas,1.punktu, Viļānu novada 

pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.1. punktu 

un 5.5. punktu, 

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka, Juris Tučs), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

atzīt E.C. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā un reģistrēt E.C. Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības 

saľemšanai vispārējā kārtībā. 

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

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

dienas.   

 

4. Izskatot J. C. deklarētā dzīvesvieta  Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 
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Saskaľā ar 2011.gada 1. decembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.16, 30§, 

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

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

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

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

risināšanā un reģistrēts palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās 

telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā 

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

jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu 2012.gada 24.augustā J. C. tika piedāvāts īrēt 

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

2012. gada 6.septembrī no J. C. saľemta piekrišana īrēt augstāk minēto dzīvojamo 

telpu. 

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

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

panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu,  

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka, Juris Tučs), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

brīvo dzīvojamo telpu Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā 

platība - 26,8 m
2 

, istabu skaits - 1, otrais stāvs, labiekārtojuma līmenis – 

centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija.
 
 

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

līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa 

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

spēkā stāšanās brīţa;  

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

jānoslēdz līgumu ar SIA „Viļānu siltums” un SIA „L&T” un tie jāuzrāda SIA „Viļānu 

namsaimnieks”, pretējā gadījumā īres līgums ar SIA „Viļānu namsaimnieks” netiks 

noslēgts un tiks uzskatīts, ka J. C.  ir atteikusies no pašvaldības sniegtās palīdzības - 

pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanas; 

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

D. Igaunim. 

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

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

dienas. 
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5. Izskatot I.G. deklarētā  Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā,Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

I. G. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu.     

I. G. savā iesniegumā ir norādījusi, ka pēc savas deklarētās dzīvesvietas Sokolku 

pagasts, Viļānu novads, viľa nedzīvo, jo dzīvojamā māja nav derīga dzīvošanai – 

sabrukusi, ilgstoši īrē dzīvojamo telpu Viļānu pilsētā. I. G. ir otrās grupas invalīde, 

dēls V. K. ir invalīds no bērnības. 

2012.gada 25.aprīlī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbiniece I.Repša 

intervijas/sarunas aprakstā konstatēja, ka I. G. ar dēlu deklarētajā dzīvesvietā Sokolku 

pag., Viļānu nov. nedzīvo, jo dzīvojamā māja ir pussabrukusi.  Nekustamā īpašuma 

„Papardes”, Taukuļi, Sokolku pag., Viļānu nov. tiesiskais valdītājs ir I. G. tante A.V. 

kura vēlas dzīvojamo māju pārdot. I. G. īrē dzīvojamo telpu Viļānu pilsētā, taču 

dzīvokļa īpašniece lūdz atbrīvot dzīvokli.                                                          

I. G.ir otrās grupas invalīde (2005.gada 20.decemra Daugavpils specializētās VDEĀK 

invaliditātes izziľa Nr.340922). 

 I .G. dēlam V.K. dzim.19.11.2006.g., 2011.gada 30.jūnijā noteikta invaliditāte ( 

VDEĀK Rīgas 4.specializētas nodaļas lēmums Nr.24-2011-1188), ģimenei ir noteikts 

maznodrošinātās ģimenes statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta 

2012.gada 23.augustā paziľojums Nr.1.13. – 13/2/8 ) .  

 I. G. kopā ar dēlu pamatojoties uz 2008.gada 1.janvāra dzīvojamās telpas īres līgumu 

Nr.1 īrē dzīvokli Celtnieku ielā , Viļānos, kuras tiesiskais valdītājs ir I.K.  

2012. gada 16. jūlijā paziľojumā I.K. brīdina, ka īres līgums tiek izbeigts 2012.gada 

16. augustā pēc viľas prasības.                                                           

Saskaľā ar VZD Kadastra reģistra datiem nekustamā īpašuma Sokolku pagasts, 

Viļānu nov. tiesiskais valdītājs ir A.V.  

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

1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1.punktu, 

14. panta pirmās daļas 6. punktu, Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 5. augusta 

saistošiem noteikumiem Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.3. punktu,  

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka, Juris Tučs), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. atzīt I. G. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

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

saľemšanai pirmām kārtām; 

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

Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.      
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6.Izskatot M. B.deklarētā dzīvesvieta Celtnieku iela ,Viļāni Viļānu nov., iesniegumu 

par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

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

piederošo brīvo dzīvojamo telpu.  

M. B. savā iesniegumā ir norādījis, ka veselības stāvokļa dēļ viľam nepieciešams 

atsevišķs dzīvoklis, kā arī pastāv konflikta situācijas starp sociālajā dzīvoklī 

dzīvojošajiem kaimiľiem –sievietēm.  

M. B. ir 2.grupas invalīds.  

Pašreiz saskaľā ar 2012.gada 8.marta līgumu par sociālā dzīvokļa īri Nr.1070 M. B. 

īrē vienu istabu (18,15m
2
 ) sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov.  

2012.gada 2.jūlijā Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbiniece M. 

Ikauniece veicot  M.B. apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā Celtnieku ielā, Viļāni, 

sarunā ar dzīvokļa kaimiľienēm konstatēja, ka M. B.dzīvo savā istabā, ar 

kaimiľienēm ir draudzīgās attiecības, konfliktu nav, līdz ar to netika apstiprināta M. 

B. iesniegumā norādīta informācija, ka pastāv konflikta situācijas starp sociālajā 

dzīvoklī dzīvojošajiem kaimiľiem –sievietēm. 

 

Sakarā ar augstāk minēto, M. B. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma 

risināšanā ir noraidāms, jo saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā ”13 panta. un 14.panta un pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. punkta, 5.1,.5.2.,5.3. un 5.4. punkta nosacījumiem, M. 

B. neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir tiesīgas saľemt augstāk minēto 

palīdzības veidu, kā arī M.B. iesniegums, pamatojoties uz pašvaldības saistošo 

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

nesatur pietiekošu motivāciju par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.  

                                                                                         

Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus 

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

cits viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieľemšanu. 

 

Šis administratīvais akts tiek pieľemts, ievērojot Administratīvā procesa likuma 

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

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

gadījumā ir lietderīgi izdot nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šajā gadījumā 

administratīvā akta izdošana nepieciešama, lai sasniegtu tiesisku mērķi un izdodamais 

nelabvēlīgais administratīvais akts ir piemērots tiesiskā mērķa sasniegšanai, bet citi 

līdzekļi nav piemērojami. Sabiedrības ieguvums šajā gadījumā ir lielāks, nekā 

personas tiesību aizskārums, jo pašvaldība savas funkcijas veic visu pašvaldības 
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iedzīvotāju interesēs un likuma ietvaros (pamats – Administratīvā procesa likuma 

(APL 13.pants). Izdodamā administratīvā akta saturs atbilst demokrātiskās iekārtas 

principam (APL 12.pants), sabiedrības interešu ievērošanas principam un 

privātpersonas tiesību ievērošanas principam (APL 5.pants). Cilvēktiesību 

ierobeţojums nav pieļauts. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2. pantu, 6. 

panta 3. daļu,  Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. pantu,12. pantu, 13. pantu, 

62. pantu, 65, pantu, 66. pantu 67. pantu , 

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

Ivanova,Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Juris Galerijs Vidiľš, Irina Šekšujeva,Jevdokija 

Šlivka), pret-2(Juris Tučs un Ivans Popovs) ,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

telpas izīrēšanā.   

 

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

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

dienas.                      

  

20§ 

Par īres līguma grozījumiem.____________________________________________ 

J.Ivanova  A.Pudulis 

1.Izskatot Z.L. dzīv. Celtnieku ielā, Viļāni, iesniegumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē : 

 

Z.L. lūdz noslēgt ar viľu īres līgumu attiecībā uz dzīvoklī pēc adreses Celtnieku ielā , 

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

iepriekšējā īrnieka – vīra A. L. nāvi, kurš miris 2012.gada 20.jūnijā 

Z. L. un viľas pilngadīgs dēls B. L. ir ierakstīti dzīvojamās telpas pēc adreses 

Celtnieku ielā,Viļāni, Viļānu nov. īres līgumā Nr.661, deklarēti, kā arī pastāvīgi dzīvo 

Celtnieku ielā , Viļānos.  

Dēls B. L. piekrīt tam, ka dzīvojamās telpas īres līgums Nr.661 tiks noslēgts ar māti 

Z. L. 

 

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

nāves gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie 

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

nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.   

 

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

dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu un 14. panta ceturto daļu,  
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Atklāti balsojot par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina 

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka, Juris Tučs), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. grozīt 2008.gada 3.janvāra Dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku ielā, Viļāni, 

Viļānu nov., īres līgumu Nr.661, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un 

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

īres tiesībām uz dzīvokli  Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., sakarā ar iepriekšējā 

īrnieka A. L. nāvi. Noteikt, ka īres līgums stājas spēkā no 20.06.2012.;  

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

stāšanās brīţa;  

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

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

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

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

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

dienas.  

 

21§ 

Par izslēgšanu no rindas dzīvokļa jautājuma risināšanai.____________________ 

J.Ivanova A.Pudulis 

1.Izskatot I. C.deklarētā dzīvesvieta Centrālā ielā, Viļāni, iesniegumu par izslēgšanu 

no Palīdzības reģistra īrētās dzīvojamās telpas apmaiľā pret citu īrējamu dzīvojamo 

telpu, Viļānu novada pašvaldības dome                                                                                           

konstatē :                                                                  

 

Saskaľā ar 2012.gada 3.maija Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.6, 27§, 

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

daļas 4.punktu un 24.pantu, ievērojot personas konkrētos dzīvokļa apstākļus, I. C. tika 

atzīts par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – īrētās dzīvojamās 

telpas apmaiľā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu un reģistrēts Palīdzības reģistrā 

īrētās dzīvojamās telpas apmaiľā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.                                                                                                                                                                                      

2012. gada 10. jūlijā I. C.iesniedza iesniegumu, kurā atsakās no palīdzības īrētās 

dzīvojamās telpas apmaiľā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.                                                                                                                                                                                      

Saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta, 1.daļas 4. 

punktu, persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja atsakās no palīdzības, 

iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta 2. 

daļu un 3.daļu, I.C. ir paziľots, ka viľš tiks izslēgts no Viļānu novada pašvaldības 

Palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiľā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu                                                                                                                                                                                   

( 2012.gada 21.augustā vēstule  Nr.1.3-8/962 ). 
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Adresāta viedokļa saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62. pantu nav 

nepieciešama, jo tiek pieľemts labvēlīgs administratīvs akts. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta 1.daļas 

4.punktu, 2.daļu un 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 62. pantu, 67.pantu, Atklāti 

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

Popovs, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Juris Galerijs Vidiľš, Irina Šekšujeva,Jevdokija 

Šlivka, Juris Tučs), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

izslēgt I. C. no Viļānu novada pašvaldības Palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu 

risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas apmaiľā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

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

dienas. 

22§ 

 

Par finansiālu atbalstu Dekšāru pamatskolas skolēniem-piedalīšanās sacensībās 

Rēzeknē.____________________________________________________________ 

A.Strods J.Stafeckis A.Pudulis 

Izskatot Dekšāru pamatskolas sporta skolotāja A.Stroda 2012.gada 12.septembra 

iesniegumu un uzklausot viľa stāstīto par to, ka  Dekšāru pamatskolas skolēni vēlas 

piedalīties sporta sacensībās Rēzeknē 2012.gada 30.septembrī, kur dalības maksa 

vienam skolēnam ir Ls 3,- ,ľemot vērā izglītības,kultūras un sociālo jautājumu 

komitejas ieteikumu,  

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka, Juris Tučs), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Atbalstīt Dekšāru pamatskolas skolēnu piedalīšanos sacensībās Rēzeknē 2012.gada 

30.septembrī ,kompensējot dalības maksu Ls 3,-(trīs lati ) katram skolēnam par 

kopējo summu Ls 60,-,jo piedalīsies 20 skolēni no budţeta līdzekļiem pārējā citur 

neklasificētā kultūra. 

2.Nodrošināt transportu skolēnu nokļūšanai uz sacensībām un atpakaļ. 

 

23§ 

Par mācību maksas segšanu L.M. bērniem Mūzikas un mākslas skolā._________ 

D.Strupiša A.Pudulis 

Uzklausot sociālā dienesta vadītājas D.Strupišas teikto un izskatot L.M. 2012.gada 

23.augusta iesniegumu un ľemot vērā izglītības,kultūras un sociālo jautājumu 

komitejas ieteikumu,  

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

Ivanova,Ivans Popovs, Aivars Strods,Jānis Stafeckis,Irina Šekšujeva,Juris Tučs), pret-

nav,atturas- nav, deputāti Juris Galerijs Vidiľš un Jevdokija Šlivka balsošanā nepiedalās, 
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Pamatojoties uz izziľu par  trūcīgās ģimenes statusu un noskaidrojot ģimenes 

apstākļus ,kā arī bērnu vēlmi mācīties Mūzikas un mākslas skolā  atbrīvot no maksas 

par Mūzikas un mākslas skolu trīs L. M.dzīv. Ziedu ielā   bērnus: 

N. K. M., J.M. un S. J. M., katram Ls 8,- mēnesī uz 2012./2013.mācību gadu. 

24§ 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu sienas kondicioniera iegādei un iznomāšanu SIA 

„Viļānu slimnīca”.____________________________________________________  

J.G.Vidiľš A.Pudulis 

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka, Juris Tučs), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, sakarā  

   ar Viļānu novada iedzīvotāju lūgumu par saldētavas ierīkošanu blakus  Viļānu  

   slimnīcai, piešķirt naudas līdzekļus Ls 510.-(pieci simti desmit lati 00 santīmi)  

   sienas tipa kondicioniera iegādei no budţeta līdzekļiem izpildvaras un likumvaras  

    institūcija (novads) . 

 2.Iznomāt sienas tipa kondicionieri AWI/AWO 54HPR1 SIA „Viļānu slimnīcai”  

     noslēdzot līgumu un nosakot nomas maksu Ls 1,- (viens lats 00 santīmi) mēnesī. 

25§ 

Par grozījumiem pamatbudžetā .________________________________________ 

L.Krupnova J.Šlivka I.Stafecka J.G.Vidiľš D.Ceipiniece J.Ivanova A.Pudulis 

Grozījumi sagatavoti pamatojoties uz struktūrvienību vadītāju iesniegumiem,  

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

Ivanova,Ivans Popovs, Aivars Strods,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva, Juris Tučs), pret-

nav,atturas- 2(Jevdokija Šlivka ,Juris Galerijs Vidiľš) , 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2012. gada saistošajos noteikumos 

Nr.41 ”Par Viļānu novada pašvaldības pamatbudţetu  2012.gadam”. 

Grozījumi pielikumā uz 3   lapām. 

26§ 

 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu sociālajā dzīvoklī.______________________ 

D.Strupiša A.Pudulis 

Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.13-2/1963 no 14.09.2012.par to, ka 

V.C.deklarētā dzīvesvieta , Dekšāres pagasts,Viļānu novads ,kura pašlaik ilgstoši 
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uzturas Viļānu slimnīcas sociālajās gultās un ir izteikusi vēlēšanos dzīvot sociālajā 

dzīvoklī,  

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka, Juris Tučs), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt istabu sociālajā dzīvoklī Nākotnes ielā ,Viļāni V. C.deklarētā dzīvesvieta  

Dekšāres pagasts, Viļānu novads, saskaľā ar nolikumu. 

27§ 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem biedrībām „Odziņa” un „Bokonu 

Bryuklines”.__________________________________________________________ 

L.Veselova J.Rapša I.Piziča D.Bruzgule A.Pudulis 

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka, Juris Tučs), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Piešķirt biedrībai „Odziľa” līdzfinansējumu Ls 500,-(pieci simti lati 00 santīmi) 

projektam „Dzīvosim aktīvi un veselīgi”.Projekta ietvaros plānots uzstādīt āra 

trenaţierus ,lai visu paaudţu pagasta iedzīvotāji varētu nodarboties ar sportu un 

piekopt aktīvu dzīvesveidu.Naudas līdzekļi no budţeta līdzekļiem pārējā citur 

neklasificētā kultūra . 

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

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

Šekšujeva,Jevdokija Šlivka, Juris Tučs), pret-nav,atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

2.Piešķirt biedrībai „Bokonu Bryuklines” līdzfinansējumu Ls 500,(pieci simti lati 00 

santīmi)-projektam „Bokonu tūrisma taka” . Naudas līdzekļi no budţeta līdzekļiem 

pārējā citur neklasificētā kultūra. 

28§ 

Informācija.__________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2012. gada 18.oktobrī  plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2012.gada 11.oktobrī plkst 15.00. 

Sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2012.gada 10.oktobrī 

plkst.15.00. 

Sēdi slēdza plkst.18.00 

 

Sēdi vadīja                                                                                 Arnolds Pudulis 

 

Sēdi protokolēja                                                                         Anna Strode 

Parakstīja  2012.gada 27.augustā  
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