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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 
 

SĒDES PROTOKOLS 
 

Viļānu novadā                                 Nr.4             2013.gada  07.martā 

 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1.Par pašvaldības dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) Atklātā  

   konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju  

   samazināšanai”trešajā kārtā. 

2. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu  

    atsavināšanai. 

3. Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un    

     nodošanu atsavināšanai. 

4. Par lēmuma atcelšanu. 

5 .Par kadastra kartes sakārtošanu. 

6. Par pašvaldībai piekritīgu zemes platību precizēšanu. 

7. Par nomas attiecību izbeigšanu. 

8. Par zemes iznomāšanu. 

9.Par I.Mitjko iesnieguma izskatīšanu. 

10.Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības sēdes lēmumā Nr. 16 no  

     09.09.2010.”Par bērnu ēdināšanu Viļānu vidusskolas ēdnīcā”. 

11.Par sociālā dzīvokļa izveidošanu. 

12.Par dzīvojamās platības piešķiršanu. 

13.Par dzīvesvietas deklarēšanas ziņu anulēšanu. 

14.Par dzīvesvietas maiņu. 

15.Par personas iemitināšanu dzīvojamā platībā. 

16.Par N.Aleksejeva  ēdināšanas parādu. 

Papildus darba kārtībā. 

17.Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam. 

18.Par pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu apvienošanu. 

19.Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un  

     nodošanu atsavināšanai. 

20.Par lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” grozīšanu.  

21. Par mērķdotācijas sadali. 

22.Par pateicības rakstu Viļānu pilsētas vecākai  bibliotekārei A.Dakulei. 
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24.Informācija. 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētājs Arnolds Pudulis 

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

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

Stiuka, Jekaterina Ivanova,Konrāds Kalniņš,Juris Tučs, Aivars Strods, Inta 

Brence. 

Sēdē nepiedalās deputāte Felicija Leščinska –komandējumā. 

Nokavē deputāts: Artūrs Ornicāns. 

 

Pašvaldības darbinieki- jurists Guntars Arbidāns,nekustamā īpašuma speciāliste 

Irina Klimanova, Dekšāru pagasta pārvaldes vadītājs Jānis 

Benislavskis,sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Grandāne, attīstības, 

plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča ,   galvenā grāmatvede 

Irēna Stafecka, Radopoles pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītāja Ārija 

Strupiša, Dekšāru pamatskolas direktore Daiga Ceipiniece, Sokolku pagasta 

pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova, Viļānu vidusskolas direktora vietniece Inese 

Stepāne,Viļānu vidusskolas saimniecības vadītāja Inese Tuča. 

Korespondente Ilze Sondore. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00 

Atklāti balso par darba kārtību: 

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

Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, Aivars 

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

Atklāti balso par papildus darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem: 

par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla Stiuka, 

Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, Aivars 

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

1§ 

Par pašvaldības dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) Atklātā    

konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju    

samazināšanai”trešajā kārtā.____________________________________________ 

I.PizičaJ.Šlivka J.G.Vidiľš J.Ivanova I.Brence J.Tučs A.Pudulis  

Izskatot deputātu grupas 2013.gada 11.februāra iesniegumu „Par pašvaldības dalību 

Klimata pārmaiľu  finanšu instrumenta (KPFI) atklātā konkursa „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” trešajā kārtā „un uzklausot 

attīstības ,plānošanas un informācijas nodaļas vadītājas Ivetas Pizičas sniegto 

informāciju  par pašvaldības izglītības iestādes nepieciešamajiem energoefektivitātes 

pasākumiem sākās debates. 
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Tika uzdoti jautājumi attīstības ,plānošanas un informācija nodaļas vadītājai-kapēc 

netika skatīts  un atbalstīts iesniegtais projekts par Viļānu vidusskolas siltināšanu un  

kad tiks novērsti konstatētie trūkumi.Atbilde bija sekojoša ,ka jāveic tikai labojumi un 

tas neprasīs daudz naudas līdzekļu . 

Deputāts J.Tučs informē ,ka bijuši skolā un veikuši apsekošanu un atkārtoti jālemj 

kādus darbus iekļaut projektā Viļānu vidusskolas siltināšanai.  

Deputāts J.G. Vidiľš iebilst , ka par Viļānu vidusskolu viss ir izlemts,tagad jālemj par 

pārējo izglītības iestāžu siltināšanu.  

Viļānu novada domes priekšsēdētājs skaidro, ka ir ieguldīti 16 tūkstoši latu Viļānu 

vidusskolas dokumentācijas izgatavošanai ,lai varētu piedalīties atklātā    konkursa 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju    samazināšanai”, bet sakarā ar 

kļūdām  projekts netika skatīts un tagad steidzami attīstības, plānošanas un 

informācijas nodaļai jāveic labojumi un jāsagatavo projektu iesniegšanai ,tiklīdz tiks 

uzsludināts konkurss marta mēnesī. 

Deputātes I.Brences priekšlikums ir naudas līdzekļus izglītības iestāžu projekta 

dokumentācijas izstrādei novirzīt no katras iestādes izdevumiem.(Ierodas deputāts 

A.Ornicāns). 

Deputāti ierosina balsot par lēmuma projektā norādītajiem jautājumiem. 

 

Atklāti balsojot par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), pret- 

nav , atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Gatavot tehnisko dokumentāciju iesniegšanai Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta 

(KPFI) atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai”trešajā kārtā -sekojošām pašvaldības iestādēm: 

 Viļānu vidusskola; 

 Dekšāres pamatskola; 

 Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde; 

 Pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”; 

 Viļānu Mūzikas un mākslas skola. 

2.Projekta pieteikumu izstrādei nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādi 

finansēt no Viļānu novada pašvaldības 2013.gada iestāžu  budžeta un budžeta sadaļas 

„Neparedzētie izdevumu”. 

3.Izveidot darba grupu projektu pieteikumu izstrādes sagatavošanas jautājumu 

risināšanai  sekojošā sastāvā: 

 deputāts  Juris Tučs 

 deputāts Konrāds Kalniľš  

 deputāte Inta Brence 

 izpilddirektore  Inga Strūberga 

 attīstības , plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča 
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 plānošanas inženieris Edgars Sermais 

 projektu vadītājs Jānis Rapša. 

 

2§ 

Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai._________________________________________________________ 

      I.Klimanova A.Pudulis 

1. Pamatojoties uz Ļ.S. Viļānos iesniegumu ar dzīvokļa Nr.12, Brīvības ielā 12A, 

Viļānos atsavināšanas ierosinājumu, 

Viļānu novada domes konstatēja: 

1. Ļ.S. 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. Ļ.S. saskaľā ar 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā 

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

klāt visus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamus dokumentus; 

3. Dzīvokļa īpašums Nr.12 Brīvības iela 12A, Viļānos nav nepieciešams Viļānu 

novada pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Atklāti balsojot par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs 

Vidiľš,Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina 

Šekšujeva,Juris Tučs, Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, 

Artūrs Ornicāns ), pret- nav , atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.12 Brīvības ielā 12A, Viļānos zemesgrāmatā 

uz Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot dzīvokli Nr.12 Brīvības ielā 12A, Viļānos atsavināšanai, pārdodot to 

par brīvu cenu. 

3. Pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju veikt darbus, kas nepieciešami dzīvokļa 

īpašuma Nr.12 Brīvības ielā 12A, Viļānos ierakstīšanai zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem. 

 

3§ 

Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai. 

    I.Klimanova A.Pudulis 

1. Pamatojoties uz I.G. dzīv. Viļānos iesniegumu par zemesgabala Dārzu ielā 12, 

Viļānos, kadastra apzīmējums 78170030228 atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

1. I.G.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, 

Atklāti balsojot par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), pret- 

nav , atturas- nav. 
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalu Dārzu iela 12, Viļānos, kadastra apzīmējums 

78170030228 zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalu Dārzu iela 12, Viļānos, kadastra apzīmējums 

78170030228  atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu. 

3. Pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju veikt darbus, kas nepieciešami zemes 

gabala Dārzu iela 12, Viļānos ierakstīšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda par saviem līdzekļiem. 

4§ 

Par lēmuma atcelšanu. 

I.Klimanova A.Pudulis  

1. Izskatot VZD Latgales Reģionālās nodaļas vēstuli Nr.2-04.1-L/342 (28.01.2013.) „Par 

lēmuma atcelšanu”, Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

 Saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības domes 2011.gada 25.augusta sēdes 

Nr.12 dienas kārtības 11.jautājuma lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

Dekšāres pagastā” uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480060225, 2,0ha 

platība tika izbeigtas lietošanas tiesības un tā ir ieskaitīta Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgajās zemēs; 

 VZD Latgales reģionālās nodaļas arhīvā ir 1996.gada 31.oktobra Rēzeknes 

rajona Dekšāru pagasta zemes komisijas lēmums (protokols Nr.11) ar kuru 

P. O. tika atzītas īpašuma tiesības uz Rēzeknes apriľķa Varakļānu pagasta 

Obelišku sādžas viensētas Nr.20 zemi 2,0 ha platībā; 

 Pēc patreizējā administratīvi teritoriālā iedalījumā zemes īpašums atrodas 

Viļānu novada Dekšāres pagastā. 

 Ar 1993.gada 17.novembra Rēzeknes rajona Dekšāru pagasta TDP 

19.sasaukuma 18.sesijas lēmumu P. O. zeme tika piešķirta pastāvīgā 

lietošanā 2,0ha platībā. 

Ľemot vērā augstāk minēto ir secināms, ka lietošanas tiesības ir izbeigtas uz 

zemi, kura ir mantojamā, 

Atklāti balsojot par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), pret- 

nav , atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atcelt Viļānu novada pašvaldības domes 2011.gada 25.augusta sēdes Nr.12 dienas 

kārtības 11.jautājuma lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Dekšāres 

pagastā” uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480060225 2,0 ha platībā un 

ieskaitīšanu pašvaldības piekritīgajās zemēs. 

 

2. Izskatot VZD Latgales Reģionālās nodaļas vēstuli Nr.2-04.1-L/343 

(28.01.2013.) „Par lēmuma atcelšanu”, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatēja: 

 Saskaľā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1995.gada 12.oktobra izziľu 

Nr.3-0-21302 “Par nekustama īpašuma piederību”, nekustamais īpašums 

Rēzeknes apriľķa Varakļānu pagasta  Obelišku sādžas viensētas Nr.20 

līdz 1940. gada 21.jūlijam piederēja V.O. zemes īpašuma kopplatība 18,30 



6 
 

ha. V. O. ir bijušā zemes īpašnieka V.O. mazmazdēls. Personu radniecības 

fakts pierādīts ar lietā esošiem civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošiem 

dokumentiem. 

 Pēc patreizējā administratīvi teritoriālā iedalījuma zemes īpašums atrodas 

Viļānu novada Dekšāres pagastā. 

 Zemes reformas gaitā ar 1992.gada 24.marta Rēzeknes rajona Dekšāru 

pagasta TDP 19.sasaukuma 13.sesijas lēmumu, ar 1995.gada 9.februāra 

Rēzeknes rajona Dekšāru pagasta TDP 19.sasaukuma 12.sesijas lēmumu, 

ar 1996.gada 15.oktobra Rēzeknes rajona Dekšāru pagasta zemes 

komisijas lēmumu (10.sēde), ar 1997.gada 31.marta Rēzeknes rajona 

Dekšāru pagasta zemes komisijas lēmumu (6ª.sēde), A.O. zeme tika 

piešķirta pastāvīgā lietošanā 10.5 ha platībā.  

 Ar 1996.gada 31.oktobra Rēzeknes rajona Dekšāru pagasta zemes 

komisijas lēmumu (protokols Nr.11) A.O. tika atzītas īpašuma tiesības uz 

Rēzeknes apriľķa Varakļānu pagasta Obelišku sādžas viensētas Nr.20 

zemi 8,3 ha platībā.  

 Ar 2003.gada 22.maija reģionālās nodaļas zemes lietošanas tiesību pārejas 

aktu Nr. 5.-1.1-152 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

78480060231 un 78480060232 3.5 ha platībā no A.O. tika pārreģistrēts 

dēlam V.O.    

 2004.gada 29.martā V. O. ir nostiprinājis īpašuma tiesības uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 78480060232 2,0 ha platībā Rēzeknes 

zemesgrāmatu nodaļā. 2004.gada 13.jūlijā ar Rēzeknes rajona Dekšāres 

pagasta padomes lēmumu (sēdes protokols Nr.07) zeme 0.6 ha platībā tika 

atsavināta no V.O. 2009.gada 27.janvārī ar Rēzeknes rajona Dekšāres 

pagasta padomes lēmumu (sēdes protokols Nr.2) V.O.tika izbeigtas 

lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480060231 

0,9 ha platībā.  

Ľemot vērā augstāk minēto ir secināms, ka lietošanas tiesības ir izbeigtas uz 

zemi, kura ir mantojamā, 

Atklāti balsojot par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), pret- 

nav , atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atcelt 2009.gada 26.janvāra Rēzeknes rajona Dekšāres pagasta padomes lēmumu 

(sēdes protokols Nr.2) par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V.O. uz zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 78480060231 0,9 ha platībā un ieskaitīšanu pašvaldības 

piekritīgajās zemēs. 

 

5§ 

Par kadastra kartes sakārtošanu.________________________________________ 

    I.Klimanova A.Pudulis 

1. Sakarā ar to, ka Viļānu novada pašvaldības tiesiskā valdījumā esošā zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 78170030103 nav attēlota kadastra kartē, Viļānu novada 

pašvaldības dome konstatēja: 
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 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030103 0,18 ha platībā ar Viļānu 

pilsētas zemes komisijas 1995.gada 7.jūnija lēmumu Nr.17/2.80 bija piešķirta 

lietošanā A. Č. 

 Saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības domes 2011.gada 22.oktobra sēdes Nr.13 

dienas kārtības 7.jautājuma lēmumu ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un zemes 

vienība ir ieskaitīta Viļānu novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs; 

 Bijušais zemes lietotājs nav noslēdzis zemes nomas līgumu par turpmāko zemes 

vienības izmantošanu; 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030103 atrodas uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 78170030372. 

Atklāti balsojot par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), pret- 

nav , atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Neattēlot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170030103 kadastra kartē un lūgt 

VZD dzēst kadastra apzīmējumu 78170030103. 

2. Sakarā ar to, ka Viļānu novada pašvaldības tiesiskā valdījumā esošā zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 78170030357 nav attēlota kadastra kartē, Viļānu novada 

pašvaldības dome konstatēja: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030351 0,049ha platībā ar 

Viļānu pilsētas zemes komisijas 1995.gada 2.augusta lēmumu Nr.19 bija 

piešķirta lietošanā V. Č. 

 Saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības domes 2011.gada 22.oktobra sēdes Nr.13 

dienas kārtības 7.jautājuma lēmumu ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un zemes 

vienība ir ieskaitīta Viļānu novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs; 

 Bijušais zemes lietotājs nav noslēdzis zemes nomas līgumu par turpmāko zemes 

vienības izmantošanu; 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030351 atrodas uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 78170030366. 

Atklāti balsojot par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), pret- nav,  

atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Neattēlot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7817003030366 kadastra kartē un 

lūgt VZD dzēst kadastra apzīmējumu 78170030366. 

3. Sakarā ar to, ka Viļānu novada pašvaldības tiesiskā valdījumā esošā zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 78170030260 nav attēlota kadastra kartē, Viļānu novada 

pašvaldības dome konstatēja: 
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 Saskaľā ar Viļānu pilsētas domes 2008.gada 10.decembra sēdes Nr.25 lēmumu zemes 

vienība ir ieskaitīta Viļānu novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs; 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030260 atrodas uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 78170030295. 

Atklāti balsojot par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), pret- nav,  

atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Neattēlot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170030260 kadastra kartē un lūgt 

VZD dzēst kadastra apzīmējumu 78170030260. 

6§ 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu platību precizēšanu. 

I.Klimanova A.Pudulis 

Veicot Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu platību salīdzināšanu NĪ 

kadastra reģistrā un kartē  un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Atklāti balsojot par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), pret- 

nav , atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Precizēt Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu platību 

N.p.k. Zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Zemes 

vienības 

adrese/ 

nosaukums 

Platība 

dokumentos, 

ha 

Platība 

kartē, ha 

Precizējamā 

platība, ha 

1. 78900010116 Avangards 10,00 10,60 10,60 

2. 78900010175 Krastiľi 3,30 3,45 3,45 

3. 78900020018 Stārķi 2,50 2,31 2,31 

4. 78980100210 Strautiľi 3,6 3,30 3,30 

5. 78980100211 Ivanovi 6,70 6,02 6,02 

7§ 

Par nomas attiecību izbeigšanu. 

I.Klimanova A.Pudulis 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot L. K. dzīv. 

Sokolku pag., Viļānu nov. iesniegumu ar atteikumu no zemes vienībām ar kadastra 
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apzīmējumiem 78900030262 1,2 ha platībā un 78900030094 daļas 0,10 ha platībā 

Sokolku pagastā izmantošanas, 

Atklāti balsojot par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), pret- 

nav , atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izbeigt nomas attiecības ar L.K. par zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu 

78900030262  1,2 ha un 78900030094 daļas 0,10 ha platībā; 

2. Ieskaitīt zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 78900030262 1,2 ha platībā 

un 78900030094 daļas 0,10 ha platībā Viļānu novada pašvaldības iznomājamo 

zemju sarakstā. 

8§ 

Par zemes iznomāšanu. 

I.Klimanova A.Pudulis 

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

izskatot J. S.dzīv. Jaunviļāni, Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980040346 0,043 ha 

platībā esošā mazdārziľa uzturēšanai, konstatēts, ka 

 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Viļānu pag., ir Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgā zeme (Viļānu novada domes sēdes Nr.10, no 27.05.2010. lēmums); 

 saskaľā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas 

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

maksa, 

Atklāti balsojot par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), pret- 

nav , atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.1.Noslēgt nomas līgumu ar J.S. dzīv. Jaunviļāni, Viļānu pag., Viļānu nov., par 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 

78900040346 0,043 ha platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem; 

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

 

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

izskatot Viļānu vecticībnieku draudzes, reģ.Nr.99500002019, Jersikas iela 40, 

Viļānos, priekšsēdētāja A.V. iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo 

zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 78170020646, 0,0846 ha platībā un 

78170020648, 0,1341ha platībā lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts, ka 

 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78170020646 un 78170020648, Viļānos ir 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada domes sēdes Nr.13, no 

22.09.2011. lēmums); 
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 saskaľā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 

zemes ir iznomājamas un 18.3. punktu nosakāma nomas maksa, 

Atklāti balsojot par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), pret- 

nav , atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

2.1.Noslēgt nomas līgumu ar Viļānu vecticībnieku draudzi, reģ.Nr.99500002019 par 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 

78170020646, 0,0846ha platībā un 78170020648, 0,1341ha platībā iznomāšanu uz 

pieciem gadiem; 

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

 

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

izskatot N. R. dzīv. Viļānu pag., iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980100534 0,3 ha platībā iznomāšanu 

lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts, ka 

 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980090593, Viļānu pagastā ir rezerves 

zemes fondam piekritīgā zeme un ir iznomājama uz neilgu laiku līdz 1 gadam; 

 Saskaľā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 

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

Atklāti balsojot par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), pret- 

nav , atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

3.1.Noslēgt nomas līgumu ar N. R. par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu  

      78980090593 0,3 ha platībā, saskaľā ar grafisko pielikumu,  

      iznomāšanu uz vienu gadu. 

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

 

 

9§ 

Par I.Mitjko iesnieguma izskatīšanu.____________________________________ 

D.Strupiša J.G.Vidiľš A.Pudulis 

Izskatot I.M. 2013.gada 19.februāra iesniegumu ,uzklausot sociālo darbinieci Inetu 

Kalniľu un I.M. par to, ka I.M. nepiekrīt sociālā dienesta lēmumam Nr. 1.1.11/406 

„Par atteikumu sociālā pabalsta piešķiršanā”un ľemot vērā izglītības, kultūras un 

sociālo jautājumu komitejas ieteikumu, 
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Atklāti balsojot par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

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

1(Artūrs Ornicāns). 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atstāt spēkā sociālā dienesta lēmumu  Nr.1.1.11/406 no 07.02.2013.”Par atteikumu 

sociālā pabalsta piešķiršanā”. 

. 

10§ 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības sēdes lēmumā Nr. 16 no  

09.09.2010.”Par bērnu ēdināšanu Viļānu vidusskolas ēdnīcā”.________________ 

J.Ivanova J.Šlivka A.Pudulis  

Sakarā ar to, ka  no 2013.gada 01.janvāra tika piešķirta mērķdotācija  2.klases skolēnu 

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

Atklāti balsojot par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), pret- 

nav , atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Grozīt Viļānu novada pašvaldības domes 2010.gada 09.septembra sēdes lēmumu Nr. 

16§11”Par bērnu ēdināšanu Viļānu vidusskolas ēdnīcā”un  otro punktu izteikt 

sekojošā  redakcijā:  

„2.Noteikt maksu par skolēnu pusdienām: 

 pusdienas 1. un 2.klases skolēniem -0.80 no budžeta (80%-Ls 0.64 produktu 

pašizmaksa 20%-Ls 0.16 skolas ēdnīcas uzturēšanas izmaksas); 

 kompleksās pusdienas ,skolēniem ,kuri apmeklē kopgaldu izvēlas otro un trešo 

ēdienu –Ls 0,60 maksā skolēnu vecāki (0.80% - Ls 0.48 produktu 

pašizmaksa,20%-Ls 0.12 skolas ēdnīcas uzturēšanas izmaksas)”. 

Pārējie punkti paliek nemainīgi. 

 

11§ 

Par sociālā dzīvokļa izveidošanu.________________________________________ 

D.Strupiša A.Pudulis 

Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 4.1/1 no 20.02.2013. un uzklausot sociālā 

dienesta vadītāju D.Strupišu  par to, ka V.Š. deklarētā dzīves vieta Pavasara ielā 7 dz. 

2 lūdz piešķirt dzīvoklim Pavasara ielā 7-2 sociālā dzīvokļa statusu, ľemot vērā 

izglītības ,kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu, 

Atklāti balsojot par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 
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Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Artūrs Ornicāns ), pret- nav , atturas- nav.Deputātes 

I.Brence un J.Šlivka balsošanā nepiedalās. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt dzīvoklim Pavasara ielā 7 dz.2 ,kuru īrē trūcīga persona V. Š., sociālā 

dzīvokļa statusu. 

12§ 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu.____________________________________ 

J.Ivanova A.Pudulis 

1.Izskatot D. S.dzīv. Brīvības iela , Viļāni Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

Saskaľā ar 2012.gada 31.maija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.7, 32§, 

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

1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa 

apstākļus, D. S. tika atzīts 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, 2013.gada 24.janvārī D.S.tika piedāvāts īrēt 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – Brīvības ielā  dz.17, Viļāni, Viļānu nov.  

2013. gada 5.februārī no D. S. tika 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, Viļānu novada pašvaldības saistošo 

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

Atklāti balsojot par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), pret- 

nav , atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Sniegt D.S. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu pēc adreses Brīvības iela dz.17, Viļāni, Viļānu nov. 

Dzīvojamās telpas kopējā platība - 26,54 m
2 

, istabu skaits - 1, trešais 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 brīža;  
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3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, D. S. 

jānoslēdz līgumus ar SIA „Viļānu siltums” un SIA „ALAAS” un tie jāuzrāda SIA 

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

netiks noslēgts un tiks uzskatīts, ka D. S. ir atteicies 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. 

2. Izskatot I. G. deklarētā dzīvesvieta Taukuļi, Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu 

par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

Saskaľā ar 2012.gada 20.septembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.11, 19§, 

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

1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 4.3. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa 

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

un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas 

izīrēšanai pirmām kārtām. 

 

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

jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2013.gada 24.janvārī I. G. tika piedāvāts īrēt 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – Celtnieku ielā  dz.34, Viļāni, Viļānu nov.  

2013. gada 7.februārī no I. G. tika 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, Viļānu novada pašvaldības saistošo 

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

 Atklāti balsojot par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), pret- 

nav , atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Sniegt I.G. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu pēc adreses Celtnieku iela dz.34, Viļāni, Viļānu nov. 

Dzīvojamās telpas kopējā platība - 47,10 m
2 

, istabu skaits - 2, otrais stāvs, 

labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija.
 
 

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

īres līgumā, kā ģimenes locekli dēlu V.K. Ietvert īres līgumā nosacījumu, kas paredz 
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īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu. Līguma noslēgšanas termiľu 

noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža;  

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

jānoslēdz līgumu ar SIA „Viļānu siltums” un SIA „ALAAS” un tie jāuzrāda SIA 

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

netiks noslēgts un tiks uzskatīts, ka I. G. ir atteikusies no pašvaldības sniegtās 

palīdzības - pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanas; 

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

D. Igaunim. 

 

 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 S.Š. deklarētā dzīvesvieta  Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

Saskaľā ar 2012.gada 4.aprīļa Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.5, 27§, 

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

1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa 

apstākļus, S.Š.tika atzīta par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

un reģistrēta 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, 2013.gada 24.janvārī S.Š. tika piedāvāts īrēt 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – Brīvības ielā  dz.9, Viļāni, Viļānu nov.  

2013. gada 8.februārī no S. Š. tika saľemta rakstiska 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, Viļānu novada pašvaldības saistošo 

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

 Atklāti balsojot par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), pret- 

nav , atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Sniegt S. Š. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu pēc adreses Brīvības iela dz.9, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās 

telpas kopējā platība - 42,4 m
2 

, istabu skaits - 2, trešais stāvs, labiekārtojuma līmenis 

– krāsns apkure, ūdensvads, kanalizācija.
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2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, iekļaujot 

īres līgumā, kā ģimenes locekli, dēlu R.Š. un māti T.Š. 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 brīža;  

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

jānoslēdz līgums ar SIA „ALAAS” un tas jāuzrāda SIA „Viļānu namsaimnieks”, 

pretējā gadījumā īres līgums ar SIA „Viļānu namsaimnieks” netiks noslēgts un tiks 

uzskatīts, ka S. Š.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. 

 

4. Izskatot S.G. dzīvesvieta deklarēta, Sokolku pagasts, Viļānu novads, iesniegumu 

par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

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

piederošo brīvo dzīvojamo telpu.  

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

pagasts, Viļānu novads, viľa nedzīvo. Pēc piedzīvotas vardarbības no bērna tēva A. S. 

viľa kopā ar dēlu E. S. uzturas Sociālā atbalsta centrā „Cerība” krīzes istabā. 

Dzīvojamās mājas  Sokolku pag., Viļānu nov.  īpašnieks ir civilvīra vectēvs A. S. 

Mājā dzīvo vēl trīs cilvēki. Sakarā ar to, ka civilvīrs, būdams alkohola reibumā, 

turpina draudēt, viľai nav iespējas dzīvot kopā ar civilvīru vienā mājā, jo baidās par 

bērna veselību un drošību. 

2013.gada 4.februārī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieks A.Repša 

un Sokolku pagasta pārvaldniece L. Veselova veicot S.G. apsekošanu deklarētajā 

dzīvesvietā Sokolku pag., Viļānu nov., konstatēja, ka dzīvojamā māja sastāv no divām 

dzīvojamām istabām un virtuves, kur dzīvo pieci cilvēki. S. G. civilvīrs A. S. un bērns 

apdzīvoja vienu istabu. Civilvīra vectēvs A. S. atļauj dzīvot mazdēla A. ģimenei savā 

mājā. 

S. G. civilvīrs A. S. bijis vardarbīgs pret viľu un dēlu. Tāpēc S.G. no 08.10.2012. līdz 

06.11.2012. kopā ar dēlu izgāja rehabilitācijas kursu „Rasas pērles”. Pašlaik  dzīvo 

SAC „Cerība” krīzes istabā. 

S. G. un dēlam E.S. ir noteikts trūcīgas ģimenes statuss (07.02. 2013.Viļānu novada 

pašvaldības Sociālā dienesta izziľa Nr.38). 

Saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta 07.11.2012. lēmumu Nr. 1.13-

2/2472 pamatojoties uz „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35.panta 

2. daļu, S. G. un dēlam E.S. pēc piedzīvotās vardarbības no civilvīra tika piešķirta uz 
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diviem mēnešiem līdz 2013.gada 7.janvārim SAC „Cerība” krīzes istaba Celtnieku 

ielā, Viļānos. Pēc S. G. lūguma uzturēšanās krīzes istabā tika pagarināta līdz 2013. 

gada 7. februārim. 

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

nov. tiesiskais valdītājs ir A.S.  

Saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās 

daļas 1. punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var 

izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.  

Saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem nr.10 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 5.5. punktu S.G. ir iesniegusi motivētu iesniegumu par 

nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.  

Ľemot augstāk minēto un 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” 5.5. punktu, 

Atklāti balsojot par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), pret- 

nav , atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atzīt S.G. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā un reģistrēt S.G. 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.  

 

5.Izskatot A.K. deklarētā dzīvesvieta  Sokolku pag.,Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

Saskaľā ar 2012.gada 23.augusta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.10, 23§, 

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

1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa 

apstākļus, A.K. tika atzīta par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas 

izīrēšanai vispārējā kārtībā. 

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

jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2013.gada11.februārī A. K. tika piedāvāts īrēt 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – Celtnieku ielā  dz.60, Viļāni, Viļānu nov.  
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2013. gada 4.martā no A.K. tika saľemta rakstiska 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, Viļānu novada pašvaldības saistošo 

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

Atklāti balsojot par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), pret- 

nav , atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. sniegt A. K. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu, pēc adreses Celtnieku iela dz.60, Viļāni, Viļānu nov. 

Dzīvojamās telpas kopējā platība -38,2 m
2 

, istabu skaits - 2, piektais stāvs, 

labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija.
 
 

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

īres līgumā, kā ģimenes locekļus, dēlu R.K.un dēlu G.P.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 

brīža;  

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

K.jānoslēdz līgumus ar SIA „Viļānu siltums” un SIA „ALAAS” un tie jāuzrāda SIA 

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

netiks noslēgts un tiks uzskatīts, ka A. K. 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. 

                   

13§ 

Par dzīvesvietas deklarēšanas ziņu anulēšanu.______________________________ 

J.Ivanova J.Šlivka V.Arbidāns J.G.Vidiľš J.Tučs A.Pudulis  

1. Izskatot Z.R. deklarētā dzīvesvieta Raiľa ielā dz.15, Viļāni, Viļānu pag., 

esniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu A.I. Viļānu novada pašvaldības 

dome                                                                                                   

k o n s t a t ē:                                                          

Z.R. lūdz anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu Raiľa ielā dz.15, Viļānos, Viļānu nov. 

A. I. 
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Z. R. savā iesniegumā ir noradījusi, ka viľa ir dzīvokļa tiesiskā valdītāja un nevēlas 

lai A. I. būtu deklarēts Raiľa ielā 15, Viļānos. A. I. pēc augstāk minētas adreses 

nedzīvo. 

Saskaľā ar Iedzīvotāju reģistra datiem A. I. deklarējis dzīvesvietu 2002.gada 29.jūlijā 

Raiľa ielā dz.15, Viļāni, Viļānu nov.  

Z.R. ir īrniece dzīvokļa Nr.15, Raiľa ielā  Viļānos (2009.gada 24.aprīļa dzīvojamās 

telpas īres līgums Nr.546). 

A. I. uz aicinājumu ierasties Viļānu novada pašvaldībā, lai sniegtu ziľas par savu 

dzīvesvietu, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā, nav ieradies, līdz ar to nav apstiprinājis tiesisko pamatu savas 

dzīvesvietas deklarēšanai Raiľa ielā dz.15, Viļāni, Viļānu nov. 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pants 1. daļa 1.un 2.punkts nosaka, ka ziľas par 

deklarēto dzīvesvietu anulē, ja persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas 

ziľas vai attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

                                               

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

1.daļas 23.punktu, „ Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 12. panta 1. daļas 2. punktu 

un 3.daļu, LR MK 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas 

ziľas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, 

Atklāti balsojot par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

Aivars Strods ,Jānis Stafeckis), pret- 2(Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ) , atturas-

1(Inta Brence), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu Raiľa ielā  dz.15, Viļāni, Viļānu nov. A.  I.                                                                               

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

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

14§ 

Par dzīvesvietas maiņu._______________________________________________ 

J.Ivanova A.Pudulis 

1.Izskatot Z. D., deklarētā dzīvesvieta Celtnieku iela  dz.16, Viļāni, Viļānu novads, un 

M.R. deklarētā dzīvesvieta Jersikas iela dz.1, Viļāni, Viļānu novads, iesniegumus ar 

lūgumu apmainīt īrētās dzīvojamās telpas, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

Z. D. lūdz atļaut apmainīt īrēto pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Celtnieku ielā 

dz.16, Viļānos, Viļānu nov. ar citu īrnieku – M. R. dzīv. Jersikas ielā dz.1, Viļāni, 

Viļānu nov. 

M.R. arī lūdz atļaut apmainīt īrēto, pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Jersikas 

ielā dz.1, Viļāni, Viļānu nov. ar citu īrnieku – Z.D. dzīv. Celtnieku ielā  dz.16, Viļāni, 

Viļānu nov. 
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Z.D. īrē pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Celtnieku ielā dz.16, Viļānos, Viļānu 

nov. Dzīvoklis sastāv no divām istabas, kopēja platība - 44,06 m
2
, dzīvojamā platība -

29,92 m
2
, pirmais stāvs (2003. gada 20.oktobra dzīvojamās telpas īres līgums Nr.619).   

Z.D. pilngadīgie dēli E. D. un A. D. kuri ir ierakstīti dzīvojamās telpas īres līgumā 

Nr.619, izteica rakstisku piekrišanu (iesniegumi: Pašvaldības ieejošais Nr.1.3-10/206 

no 07.02.2013. un Nr. 1.3-10/228 no 07.02.2013.) dzīvojamās telpas Celtnieku ielā dz 

16, Viļānos apmaiľai pret dzīvojamo telpu Jersikas ielā  dz. 1, Viļānos. 

M.R. īrē pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Jersikas ielā dz.1, Viļānos, Viļānu 

nov. Dzīvoklis sastāv no divām istabām, kopēja platība - 29,49 m
2
, dzīvojamā platība 

-19,29 m
2
, pirmais stāvs (2012. gada 5. jūnija dzīvojamās telpas īres līgums Nr.374).  

M. R.  pilngadīgs dēls A. I. kurš ir ierakstīts īres līgumā Nr.374, izteica rakstisku 

piekrišanu (iesniegums: Pašvaldības ieejošais Nr.1.3-10/195 no 06.02.2013.) 

dzīvojamās telpas Jersikas ielā dz.1, Viļānos apmaiľai pret dzīvojamo telpu Celtnieku 

ielā  dz.16, Viļānos. 

Izīrētājs SIA „Viļānu Namsaimnieks” neiebilst pret to, ka īrnieki Z. D.un M. R. veiks 

aizľemto dzīvojamo telpu apmaiľu. 

Saskaľā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.panta īrniekam ir tiesības apmainīt 

aizľemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam piekrīt kopā ar viľu dzīvojošie 

pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs. 

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

dzīvojamo telpu īri”   5. panta 2.daļu, 6.pantu,15. pantu,  

Atklāti balsojot par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), pret- 

nav , atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut Z.D. un M. R.  veikt dzīvojamo telpu, pēc adreses Celtnieku iela dz.16, 

Viļāni, Viļānu nov., un Jersikas iela dz.1, Viļāni, Viļānu nov., apmaiľu; 

2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres attiecīgos līgumus uz nenoteiktu laiku. 

Līgumu noslēgšanas termiľu noteikt – viens mēnesis no šī lēmuma spēkā stāšanās 

brīža;  

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

jānoslēdz līgumi ar SIA „Viļānu siltums” un SIA „ALAAS”, Z. D. – ar SIA 

„ALAAS”, un tie jāuzrāda SIA „Viļānu namsaimnieks”, pretējā gadījumā īres līgumi 

ar SIA „Viļānu namsaimnieks” netiks noslēgti; 

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. 

 

15§ 
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Par personas iemitināšanu dzīvojamā platībā.____________________________ 

J.Ivanova A.Pudulis 

1.Izskatot N.G. iesniegumu ar lūgumu iekļaut dzīvojamās telpas, pēc adreses māja 

„2” dz.5, Ornicāni c., Viļānu pag., Viļānu nov., īres līgumā G. S.kā arī G. S. 

iesniegumu ar lūgumu iekļaut viľu dzīvojamā telpas māja”2”, dz.5, Ornicāni, Viļānu 

pag., Viļānu nov. īres līgumā, Viļānu novada pašvaldības dome 

                                 konstatē: 

 

N. G. lūdz iekļaut dzīvojamās telpās, pēc adreses māja”2”, dz.5, Ornicāni, Viļānu 

pag., Viļānu nov., īres līgumā civilvīru G.S. deklarētā dzīvesvieta Zvirgzdenes pag., 

Ciblas nov. 

G. S. lūdz atļaut iekļaut viľu dzīvojamās telpās, pēc adreses māja”2”, dz.5, Ornicāni, 

Viļānu pag., Viļānu nov., īres līgumā. 

Izskatot N. G. un G. S. iesniegumus, tika konstatēts, ka 2012.gada 1.augustā starp SIA 

„Viļānu namsaimnieks” un N.G. tika noslēgts dzīvojamās telpas, pēc adreses māja”2”, 

dz.5, Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov., īres līgums Nr.2097.   

Īres līgumā Nr.2097 ir ierakstīti N.G. nepilngadīgie bērni – N.T. un S. S.Citu dzīvoklī 

deklarēto, ne arī iekļauto īres līgumā Nr.1494 pilngadīgo ģimenes locekļu nav. 

Izīrētājs SIA „Viļānu Namsaimnieks” neiebilst pret to, ka dzīvojamās telpās, pēc 

adreses māja „2”, dz.5, Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov., tiks iemitināts un īres 

līgumā, kā cita persona, tiks iekļauts G. S.                                                                        

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta piekto daļu īrniekam ir 

tiesības iemitināt viľa īrētajā dzīvojamā telpā citu personu, saľemot izīrētāja un visu 

tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišanu.  

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

1.daļas 23.punktu, „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta piekto daļu, 

Atklāti balsojot par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), pret- 

nav , atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atļaut N. G. iemitināt dzīvojamā telpā pēc adreses māja „2”, dz.5, Ornicāni, Viļānu 

pag., Viļānu nov., un  iekļaut dzīvojamās telpās īres līgumā Nr.2097, kā citu personu, 

G. S. 

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

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas. 

. 

16§ 

Par N.A. ēdināšanas parādu._________________________________________ 

D.Strupiša A.Pudulis 

Izskatot Viļānu novada sociālās nodaļas lēmumu Nr. 1.1.11/530 no 26.02.2013.un 

uzklausot sociālās nodaļas vadītāju D.Strupišu par to, ka N. A. kas saľēma SAC 
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„Cerība” pakalpojumus ir miris 27.12.2012. ľemot vērā izglītības, kultūras un sociālo 

jautājumu komitejas ieteikumu, 

Atklāti balsojot par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), pret- 

nav , atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Dzēst mirušā N. A.  deklarētā dzīves vieta bija pēc adreses Jersikas ielā 1A,Viļāni- 

parādu par ēdināšanas pakalpojumu  Ls 9,79 (deviľi lati 79 santīmi). 

 

17§ 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam. 

I.Klimanova A.Pudulis 

1. Pamatojoties uz Viļānu novada domes 2012.gada 23.augusta sēdes Nr.10 dienas 

kārtības 10.jautājuma 2.punkta lēmumu „Par pašvaldības zemes ierakstīšanu 

zemesgrāmatā” un veicot īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980010269, 0,56 ha 

platībā, Viļānu pag., Viļānu nov., nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot SIA 

„Dzieti” vērtētājus 

Viļānu novada dome konstatēja: 

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

īpašuma – zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980010269, Viļānu pag., Viļānu 

nov., 0,56 ha platībā, tirgus vērtība ir LVL 500,00 (pieci simti lati un 00sant.); 

a. Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma vērtēšanu: 

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

(deviľdesmit lati un 00sant.). 

2. Atsavināšanas ierosinātājs – S.K. veica īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem: 

a. Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā: 

 Valsts nodeva VZD – LVL 5,00 (pieci lati); 

 Valsts nodeva zemesgrāmata – LVL 25,00 (divdesmit pieci 

lati un 00sant.); 

 Zemes gabala instrumentālā uzmērīšana un plānu 

izgatavošana – SIA B un B struktūra – LVL 216,53 (divi simti sešpadsmit lati un 53 

sant.).   

Atklāti balsojot par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), pret- 

nav , atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 noteikt apbūvētā zemes gabala „Grigorija māja”, kadastra apzīmējums 

78980010269, Kristceļos, Viļānu pag., Viļānu nov., nosacīto cenu – LVL 590,00 

(pieci simti deviľdesmit lati un 00sant.), cenu veido eksperta slēdziens par īpašuma 
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tirgus vērtību un izmaksas, ko pašvaldība iztērēja vērtējuma sagatavošanai (LVL 

90,00); 

 

 Ľemot vērā, ka S. K. ģimenei ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, piedāvāt S. K. 

izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties to, atskaitot no nosacītās cenas visus 

līdzekļus, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā par kopējo summu 

LVL 246,53 (divi simti četrdesmit seši lati un 53sant.), t.i. par LVL 343,47 (trīs simti 

četrdesmit trīs lati un 47sant.). 

 

18§ 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu apvienošanu. 

I.Klimanova A.Pudulis 

Lai sakārtotu kadastra karti un samazinātu Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo 

zemesgabalu skaitu, 

Atklāti balsojot par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), pret- 

nav , atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

- Apvienot zemesgabalus Ceriľu iela 22S, Viļānos, kadastra apzīmējums 

78170040614 1711m
2
 platībā un Ceriľu iela 22N, Viļānos, kadastra apzīmējums 

78170040619, 1847m
2
 platībā; 

- Zemesgabalam noteikt: 

 adrese: Ceriľu iela 22N, Viļāni, 

 Kadastra apzīmējums 78170040619, 

 lietošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes izmantošana 

sakľu dārziem; 

 platība – 3558m
2
, veicot instrumentālo uzmērīšanu, tā var tikt 

precizēta 

- Lūgt VZD dzēst kadastra apzīmējumu 78170040613 un adresi Ceriľu iela 

22S, Viļāni 

19§ 

Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai. 

I.Klimanova A.Pudulis 

1. Pamatojoties uz J.J. dzīv.  Dekšāres pag., Viļānu nov., iesniegumu par 

zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78480010608 atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

J.J. 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, 

Atklāti balsojot par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), pret- nav, 

atturas- nav. 
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78480010608 zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78480010608  atsavināšanai, 

pārdodot to par brīvu cenu. 

3. Pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju veikt darbus, kas nepieciešami zemes gabala 

ar kadastra apzīmējumu 78480010608 ierakstīšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda par saviem līdzekļiem. 

 

20§ 

Par lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” grozīšanu.  

I.Klimanova A.Pudulis 

1.Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļas 1., 2.punktiem, kas nosaka, ka 

apbūvētā un neapbūvētā lauku apvidus zeme, par kuru „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 

2.1 un 4.daļā noteiktajā termiľā ir noslēdzami vai noslēgti nomas līgumi, piekrīt 

pašvaldībai. 

Konstatēts, ka ar Viļānu pagasta padomes lēmumu 27.08.2008. Nr.12§23 „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu” saskaľā ar „Valsts un pašvaldības īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.pantu 

ir izbeigtas lietošanas tiesības zemes lietotājiem, kas nav iesnieguši zemes izpirkšanas 

pieprasījumus vai tie nav iekļauti Lauku zemes izpirkšanas reģistrā, tie iegūst nomas 

pirmtiesības uz viľu lietošanā bijušo zemi. Sakarā ar konstatēto, 

Atklāti balsojot par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 

Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence), pret- 2(Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), 

atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Grozīt Viļānu pagasta padomes lēmumu 27.08.2008. Nr.12§23 „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu”, papildinot to ar punktu: 

 

„Noteikt, ka zeme, uz kuru atbilstoši likumam tiek izmantotas nomas pirmtiesības vai 

ir noslēgti nomas līgumi, piekrīt pašvaldībai.” 

 

21§ 

 

Par mērķdotācijas sadali.______________________________________________ 

J.Ivanova A.Pudulis 

Ľemot vērā mērķdotācijas piešķiršanas apjomu 1 ceturksnim Viļānu novada tautas 

mākslas kolektīvu darba samaksai, 

Atklāti balsojot par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla 

Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Juris Tučs, 
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Aivars Strods ,Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ), pret- nav, 

atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 2013.gada 1 ceturksnim sekojoši: 

I.G1 grupas kolektīvi ,kuri sagatavo noteiktu repertuāru: 

 

1.Viļānu KN deju kopa ”Austra” –Ls 98.40 

2.Viļānu KN sieviešu koris ”Alta” – Ls 90.90 

3.Viļānu KN vid.p.deju kol. ”Juris”- Ls 68.40 

4.Viļānu vidussk.deju kol. ”Ritvari” – Ls 45.90 

 

                                    Kopā:    Ls 303.60 

 

II.G2 grupas kolektīvi ,kuri noteikti par Dziesmu un deju svētku dalībniekiem un 

piedalīšanās skatēs: 

1.Viļānu KN folkloras ans. ”Viļonīši” – Ls 45.45 Ls 

2.Viļānu KN lauku kapella ”Bumburneicys”- Ls 56.91 

3.Viļānu KN vok.ansamblis ”Mirklis”- Ls 37.74 

4.Viļānu KN deju kopa ”Juris”- Ls 18.96 

5.Dekšāru pagasta lauku kapella ”Sovejī”- Ls 31.29 

6.Dekšāres pagasta jauktais vok.ans. ”Vālodzīte”- Ls 37.95 

                                     Kopā:          Ls 228.30 

 

22§ 

Par pateicības rakstu Viļānu pilsētas vecākai  bibliotekārei A.Dakulei. 

A.Pudulis 

Sakarā ar  Viļānu pilsētas vecākās bibliotekāres A. D. 50.gadu jubileju, pamatojoties 

uz Viļānu novada domes apstiprināto nolikumu „Par pateicības rakstu”  , 

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

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

Strods, Juris Tučs,Inta Brence,Jevdokija Šlivka, Konrāds Kalniľš, Artūrs Ornicāns), 

pret- nav,atturas- nav , 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1.Pasniegt  pateicības rakstu  un ziedus, sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju, Viļānu  

novada , Viļānu  pilsētas vecākai bibliotekārei  Anitai Dakulei. 

 

. 

23§ 

Informācija.__________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2013. gada 04.aprīlī plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2013.gada 28.martā  plkst 15.00. 
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Sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2013.gada 27.martā 

plkst.15.00. 

 

Sēdi slēdza plkst.18.00 

Sēdi vadīja                                                                                 Arnolds Pudulis 

Sēdi protokolēja                                                                         Anna Strode 

Parakstīja  2013.gada 14.martā  

 
 


