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DARBA KĀRTĪBA 

 
1. Par atteikšanos no zemes nomas . 

2. Par zemes nosaukuma apstiprināšanu. 

3. Par zemes iznomāšanu. 

4. Par zemes īpašuma „Anči”sadali. 

5. Par zemesgabalu robeţu grozīšanu. 

6. Par parāda par mācībām Viļānu Mūzikas  un mākslas skolas dzēšanu. 

7. Par dāvinājuma pieņemšanu. 

8. Par Viļānu vidusskolas un Dekšāru pamatskolas deju kolektīvu finansiālo  

     atbalstu. 

9. Par Viļānu kultūras nama deju kolektīvu finansiālo atbalstu. 

10.Par naudas līdzekļu piešķiršanu kultūras nama folkloras ansamblim. 

11.Par sadarbības līgumu. 

12.Par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai. 

13.Par naudas līdzekļu iedalīšanu novadpētniecības muzejam ar pilsētas  

     svētkiem saistītu pasākumu organizēšanai. 

14.Par naudas līdzekļu iedalīšanu pilsētas svētkiem . 

15.Par materiālu atbalstu novada pirmskolas iestāţu Ģimenes sporta dienai. 

16.Par naudas līdzekļu iedalīšanu bērnības svētkiem. 

17.Par naudas līdzekļu piešķiršanu absolventiem. 

18.Par iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

19.Par O-kartes piešķiršanu plānošanas inţenierim . 

20.Par rēķinu apmaksu par sniega tīrīšanu. 

21.Par sēdes  lēmuma Nr. 7§23 no 28.04.2011. grozījumu precizēšanu. 

22.Par atbalsta pieņemšanu no Andreja Eglīša Latviešu Nacionālā Fonda. 

23.Par naudas līdzekļu piešķiršanu Latvijas mākslas akadēmijas studentiem. 

24.Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai jubilejas  

     koncerta dalībniekiem. 

25.Par dzīvojamās platības sociālajā dzīvoklī piešķiršanu. 

26.Par bērnu tiesību aizsardzības likuma normu izpildi un informācijas  

     sniegšanu. 

27.Par projekta „Atbalsta sistēmas izveidošana dzīves un darba prasmju apguvei  

     bērniem un jauniešiem no sociālās atstumtības riska grupām Rēzeknes un  



     Viļānu novados”atbalstīšanu. 

28.Par konkursa nolikumu apstiprināšanu. 

29.Par dzīvojamās platības piešķiršanu. 

30.Par cenas apstiprināšanu. 

Papildus darba kārtībā. 

31.Par iepirkumu komisijas sastāva papildināšanu. 

32.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, Felicija Leščinska,Inta Brence,Jekaterina Ivanova. 

 

Nav ieradies deputāts Aivars Strods-slimības dēļ ,deputāts Konrāds Kalniņš un 

deputāts Juris Tučs- nezināmu iemeslu dēļ. 

Pašvaldības darbinieki- sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, zemes ierīcības 

inţeniere Berta Zīra,izpilddirektore Inga Strūberga Viļānu kultūras nama 

direktore Margarita Cakula, nekustamā īpašuma speciāliste Irina 

Kļimanova,Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova . 

Viļānu novada iedzīvotāja Inta Kondrateņa  . 

Korespondente Ilze Sondore. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00 

 

Atklāti balso par  darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem:  

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

Popovs,Felicija Leščinska, Jekaterina Ivanova,Irina Šekšujeva, Jevdokija Šlivka,Jānis 

Stafeckis,Juris Galerijs Vidiņš), pret-nav,atturas- nav. 

 

1§ 

 

Par atteikšanos no zemes nomas .________________________________________ 

B.Zīra A.Pudulis 

1. Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu un pamatojoties uz Aleksandra 

Cvetkova 21.04.2011.atteikumu no zemes ar kadastra nr. 7898 006 0057 – 0.06 ha 

platībā nomas (nomas līgums Nr.157 noslēgts 30.11.2007.) Ūgrinieku ciems ,kas 

atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.d.2.punktam piekrīt  pašvaldībai, 

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

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



        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

Izbeigt nomas attiecības ar Aleksandru Cvetkovu,dzīvo Brīvības ielā ,Viļānos, 

Viļānu novads   uz zemes vienību ar kadastra Nr. 7898 006 0057, platība 0,06 ha 

Ūgrinieku ciemā,Viļānu pagastā.   

 

2. Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu un pamatojoties uz Andra Bistrova 

09.05.2011. atteikumu no zemes ar kadastra nr. 7890 003 0098 – 1.3ha platībā un 

7890 003 0232 – 0.7ha platībā nomas (nomas līgums Nr.67 noslēgts 31.10.2007.) 

Repšu s., kas atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.d.2.punktam piekrīt  pašvaldībai,  

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

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

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Izbeigt nomas attiecības ar Andri Bistrovu,dzīvo „Strupļi”, Sokolku pag., 

Viļānu nov., uz zemes vienībām ar kadastra Nr. 7890 003 0098, platība 1.3ha, 7890 

003 0232, platība 0.7ha Repšu s., Sokolku pagasts. 

 Grozīt 31.10.2007. nomas līgumu Nr.67 saskaņā ar lēmuma 1.punktu. 

 

2§ 

 

Par zemes nosaukuma apstiprināšanu.____________________________________ 

B.Zīra A.Pudulis 

Sakarā ar SIA” B &B”struktūra ,reģ.Nr. 42403005357 ,26.04.2011.iesniegumu par 

nosaukuma „Valsts mežs” piešķiršanu AS „Latvijas valsts meži” zemes īpašumam 

Viļānu pagastā , kurā ietilpst zemes vienības ar kadastra Nr.7898 004 0067,Nr.7898 

004 0279 Nr.7898 005 0152,Nr.7898 006 0236 ,Nr.7898 006 0237,Nr.7898 007 

0002,Nr.7898 007 0017,Nr.7898 008 0001 ,Nr.7898 008 0002,saskaņā 

19.05.1994.likuma „Par pašvaldībām”21.pantu, 

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

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

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Apstiprināt nosaukumu „Valsts meţs” zemes īpašumam ar kadastra Nr. 7898 008 

0002,kurā ietilpst zemes vienības ar kadastra numuriem: 

7898 004 0067 – 104,1 ha 

7898 004 0279 – 12.5 ha 

7898 005 0152 – 51.9 ha 

7898 006 0236 – 11.2 ha 

7898 006 0237 – 94.7 ha 

7898 007 0002 – 214.9 ha 

7898 007 0017 – 145.0 ha 

7898 008 0001 – 433.7 ha 

7898 008 0002 – 214.99 ha  

Viļānu pagasta ,Viļānu novadā ,sakarā ar mērniecības darbu uzsākšanu.  

 

 

Ierodas deputāte Inta Brence 



3§ 

Par zemes iznomāšanu._________________________________________________ 

J.Šlivka J.Vidiņš J.Stafeckis I.Kondrateņa I.Šekšujeva F.Leščinska B.Zīra A.Pudulis 

Uz šo zemes gabalu ir iesniegti trīs iesniegumi Viktors Kondrateņa ,Inta Kondrateņa 

un A/S „Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale”.Izraisījās debates un deputāti 

lēma:tā kā Kondrateņu ģimene nopirkusi šī zemes gabala iepriekšējā nomnieka māju, 

tad arī zemes gabalu atdot nomā pirmajam iesnieguma iesniedzējam Viktoram 

Kondrateņam. 

1. Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu un sakarā ar Viktora Kondrateņas, dzīvo 

„Ceriņi” Rampānu ciems ,Viļānu  pagasts ,Viļānu novads 14.04.2011.iesniegumu par 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Viļānu pagasta Rampānu ciems 

ar kadastra Nr. 7898 010 0537 ,konstatēts, ka tā ir pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu 

novada pašvaldības  28.04.2011.lēmums Nr. 7§13.),un saskaņā ar MK 30.10.2007.Nr. 

735 „Noteikumiem par valsts vai pašvaldību zemes nomu” III daļu ir iznomājama un 

18.3 punktu nosakāma nomas maksa,  

Atklāti balsojot:par- 9(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Juris Galerijs 

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova), pret-1(Jevdokija Šlivka),atturas-1(Inta Brence), 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1.1.Noslēgt nomas līgumu ar Viktoru Kondrateņu ,dzīvo „Ceriņi”,Rampānu ciems    \ 

      Viļānu pagasts ,Viļānu novads  par zemes vienības Rampānu ciemā ar kadastra  

      Nr. 7898 010 0537,platību 1.1 ha ,iznomāšanu uz 5 gadiem. 

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

 

2.Pamatojoties uz Dainas Bardovskas 03.05.2011.iesniegumu par zemes vienības ar 

kadastra Nr. 7898 001 0180 ,platība 3.5 ha platībā Parapānu ciemā Sokolku pagasts 

iznomāšanu ,konstatēts ,ka tas ir starpgabals(28.04.2011.Viļānu novada pašvaldības 

lēmums Nr. 7§5), nav piebraucamā ceļa, robežojas ar D. Bardovskas zemes īpašumu 

„Agneses” ar kadastra Nr.7890 001 0115. Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību zemes 

īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 2.d.4.p.ir ierakstāmas 

zemesgrāmatā uz pašvaldību vārda un MK 30.10.2007.Nr.735 „Noteikumiem par 

valsts vai pašvaldību zemes nomu” IIIdaļas 16.1 p. ir iznomājama, 18.3 p.nosakāma 

nomas maksa.Ņemot vērā iepriekš minēto, 

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

 2.1.Noslēgt nomas līgumu ar Dainu Bardovsku ,dzīvo Alejas ielā,Viļānos,Viļānu  

       novads ,uz zemes vienību ar kadastra Nr. 7890 001 0180, platība 3.5 ha Parapānu  

       ciems, Sokolku pagastā uz 5 gadiem. 

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

 

3.Pamatojoties uz Marijas Seredičas, dzīv. Zvaigžņu ielā , Viļānos 10.05.2011. 

iesniegumu par zemes vienību ar kadastra numuriem 78170020856 Zvaigžņu ielā , 

Viļānos, 685m
2
 platībā un 78170020844 Liepu iela , Viļānos 1554m

2
 platībā 

iznomāšanu, konstatēts, ka tā ir pašvaldībai piekritīgā zeme, 



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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

 Noslēgt nomas līgumu ar Mariju Serediču,  dzīv. Zvaigžņu ielā 3, Viļānos uz 

zemes vienībām ar kadastra numuriem 78170020856 Zvaigžņu ielā , Viļānos, 

685m
2
 platībā un 78170020844 Liepu iela , Viļānos 1554m

2
 platībā uz 5 

gadiem; 

 Noteikt nomas maksu gadā 1.5 % apmērā no kadastrālās vērtības. 

Ierodas deputāts Artūrs Ornicāns. 

4§ 

Par zemes īpašuma „Anči”sadali.________________________________________ 

B.Zīra A.Pudulis  

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu sakarā ar Vitālija Nagļa 

09.05.2011.iesniegumu par zemes īpašuma „Anči”,sadali divos zemes īpašumos 

atbilstoši  Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.d.,likuma „Par 

pašvaldībām”15.panta 13.p.,pamatojoties uz 14.09.2006.”zemes ierīcības 

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

Nr.288 9.2 punktu, 

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu Vitālija Nagļa, dzīv. Dekšāres, 

Dekšāres pag., Viļānu nov., īpašuma ar kadastra Nr. 7848 006 0090 „Anči”, Dekšāru 

pag. ar kopējo platību 4.6 ha sadalei divos īpašumos: 

 Īpašums „Anči”, kadastra numurs 7848 006 0090, platība – 0.4ha. 

 Atdalāmajam zemes īpašumam piešķirt jaunu nosaukumu „Anči 1” un 

kadastra numuru, platība – 4.2ha. 

 Sadali veikt uz zemes īpašuma „Anči” 11.09.1992. izgatavotā zemes robežu 

plāna pamata M 1:10000. 

 Zemes ierīcības projektā jāievēro noteiktie apgrūtinājumi. 

 Zemes ierīcības projektu saskaņot ar Viļānu novada pašvaldības 

priekšsēdētāju. 

 

5§ 

Par zemesgabalu robeţu grozīšanu.______________________________________ 

I.Klimanova A.Pudulis  

Sakarā ar to, ka tranzītielas rekonstrukcijas projekta izstrādei un ieviešanai ir 

nepieciešamas papildus platības pie Latgales ielas, 

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
 

Grozīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumiem 78170030413, 78170030372, 

78170030134, 78170030133, 78170030132 robežas: 



- No zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170030413 Latgales ielā 1G, 

Viļānos atdalīt daļu 253m
2
 platībā. 

- Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170030413 platība 682m
2
 un 

tā var tikt precizēta pēc instrumentālas uzmērīšanas; 

-  Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170030413 konfigurācija 

attēlota grafiskajā pielikumā; 

- Zemesgabala tiesiskais valdītājs Viļānu novada pašvaldība 

- No zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170030372 Latgales ielā 1F, 

Viļānos atdalīt daļu 184m
2
 platībā. 

- Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170030372 platība 6283m
2
 un 

tā var tikt precizēta pēc instrumentālas uzmērīšanas; 

-  Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170030372 konfigurācija 

attēlota grafiskajā pielikumā; 

- Zemesgabala tiesiskais valdītājs Viļānu novada pašvaldība. 

- No zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170030134 Latgales ielā 4A, 

Viļānos atdalīt daļu 807m
2
 platībā. 

- Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170030134 platība 32228m
2
 

un tā var tikt precizēta pēc instrumentālas uzmērīšanas; 

-  Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170030134 konfigurācija 

attēlota grafiskajā pielikumā; 

- Zemesgabala tiesiskais valdītājs Viļānu novada pašvaldība 

- No zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170030133 Latgales ielā 7I, 

Viļānos atdalīt daļu 1709m
2
 platībā. 

- Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170030133 platība 28740m
2
 

un tā var tikt precizēta pēc instrumentālas uzmērīšanas; 

-  Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170030133 konfigurācija 

attēlota grafiskajā pielikumā; 

- Zemesgabala tiesiskais valdītājs – Valsts zeme 

- No zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170030413 atdalīto daļu 253m
2
 

platībā, no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170030372 atdalīto daļu 

184m
2
 platībā, no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170030134 atdalīto 

daļu 807m
2
 platībā un no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170030133 

atdalīto daļu 1709m
2
 platībā pievienot pie zemesgabala Latgales iela, kadastra 

apzīmējums 78170030132 

- Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170030132 platība 28889m
2
 

un tā var tikt precizēta pēc instrumentālas uzmērīšanas; 

-  Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170030132 konfigurācija 

attēlota grafiskajā pielikumā; 

- Zemesgabala tiesiskais valdītājs Viļānu novada pašvaldība 

 

6§ 
 

Par parāda par mācībām Viļānu Mūzikas  un mākslas skolas dzēšanu._______ 

I.Brence A.Pudulis  

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu ,izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas 

direktores I.Brences  26.04.2011.iesniegumu , 

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

Galerijs Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina 

Šekšujeva,Jekaterina Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- 

nav,atturas- nav, 



Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 
 

Dzēst parādu par mācībām Viļānu Mūzikas un mākslas skolā par 2008.gada 

septembra- decembra mēnešiem, par neattaisnotiem kavējumiem atskaitītajām 

audzēknēm:  

Tatjana Serkova – Ls 12.- 

Diāna Maslobojeva – Ls 12.- 

7§ 

Par dāvinājuma pieņemšanu.___________________________________________ 

A.Pudulis 

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,izskatot sociālā dienesta vadītājas 

D.Strupišas 2011.gada 05.maija iesniegumu, 

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

Pieņemt ziedojumu Ls 20,-(divdesmit lati 00 santīmi) ,ko ziedo Viļānu ev. 

luterāņu draudze, sociālā atbalsta centram „Cerība”. 

 

8§ 

  

Par Viļānu vidusskolas un Dekšāru pamatskolas deju kolektīvu finansiālo 

atbalstu.___________________________________________________________ 
J.Ivanova I.Strūberga A.Pudulis  

1.Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu -izskatot Viļānu vidusskolas direktora 

Pētera Tretjuka 2011.gada 03.maija iesniegumu,  

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Piešķirt naudas līdzekļus  skolas deju kolektīvam, lai varētu piedalīties 

Jēkabpilī skolu jaunatnes deju festivālā „Latvju bērni danci veda”, kas notiks 

2011.gada 28.maijā : 

pusdienām  24 cilvēki - 2 Ls uz cilvēku  

lietus mēteļi 20 cilvēkiem - 0.50 Ls  uz cilvēku. 

Pieķirt naudas līdzekļus Ls 58,-(piecdesmit astoņi lati 00 santīmi) no budžeta 

līdzekļiem, pārējā citur neklasificētā kultūra. 

 

2.Izskatot Dekšāru pamatskolas direktores D.Ceipinieces iesniegumu,  

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Piešķirt naudas līdzekļus skolas deju kolektīvam, lai varētu piedalīties 

Jēkabpilī skolu jaunatnes deju festivālā „Latvju bērni danci veda”,kas notiks 

2011.gada 28.maijā: 



pusdienām  22 cilvēki –Ls 2 uz cilvēku 

lietus mēteļi 21 cilvēkiem - 0.50 Ls  uz cilvēku. 

Pieķirt naudas līdzekļus Ls 54.50,-(piecdesmit četri lati 50 santīmi) no budžeta 

līdzekļiem, pārējā citur neklasificētā kultūra. 

 

9§ 

Par Viļānu kultūras nama deju kolektīvu finansiālo atbalstu._________________ 

I.Strūberga A.Pudulis     

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu -izskatot Viļānu kultūras nama direktores 

Margaritas Cakulas 2011.gada 09.maija iesniegumu, 

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Piešķirt naudas līdzekļus  Viļānu kultūras nama deju kolektīvam,lai varētu  piedalīties 

Jēkabpilī ikgadējā skolu jaunatnes deju festivālā „Latvju  bērni danci veda“ ,kas 

notiks 2011.gada 28.maijā: 

       pusdienām  41 cilvēks -2 Ls uz cilvēku 

       lietus mēteļi 40 cilvēkiem - 0.50 Ls  uz cilvēku 

Piešķirt naudas līdzekļus Ls 102,-(viens simts divi lati 00 santīmi) no budžeta 

līdzekļiem, pārējā citur neklasificētā kultūra. 

 

10§ 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu kultūras nama folkloras ansamblim._________ 

I.Strūberga A.Pudulis  

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu -izskatot Viļānu kultūras nama direktores 

Margaritas Cakulas 2011.gada 09.maija iesniegumu, 

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Piešķirt naudas līdzekļus folkloras ansamblim „Biteites“,lai varētu piedalīties Lēdurgā 

un Turaidā bērnu un jauniešu folkloras festivālā „Pulkā eimu, pulkā teku“, kurš notiks 

2011.gada 21.un 22.maijā : 

ēdināšanas izdevumi  14 cilvēki Ls 6,- uz cilvēku 

 maksa par naktsmītni 14 cilvēki Ls 1,- uz cilvēku 

Piešķirt naudas līdzekļus Ls 98,-(deviņdesmit astoņi lati 00 santīmi) no 

budžeta līdzekļiem, pārējā citur neklasificētā kultūra. 

 

11§ 

Par sadarbības līgumu._________________________________________________ 



A.Pudulis 

Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs pēc Rīgas domes Labklājības 

departamenta lūguma aicina uzsākt sadarbību starp Latvijas pašvaldībām par 

informācijas datu apmaiņu sociālās palīdzības administrēšanas vajadzībām , 

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Noslēgt sadarbības līgumu ar Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centru par 

informācijas datu apmaiņu sociālās palīdzības jomā . 

 

12§ 
 

Par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai.______________________ 

A.Pudulis 

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu –izskatot  SIA „Mumi Šovs“ 2011.gada 

05.maija iesniegumu , 

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Izsniegt atļauju publiska pasākuma rīkošanai  SIA „Mumi Šovs“ 2011.gadā  no 

21.maija līdz 23.maijam Viļānu pilsētā-  stadionā ar cirka  programmu. 

 

13§ 

Par naudas līdzekļu iedalīšanu novadpētniecības muzejam ar pilsētas svētkiem 

saistītu pasākumu organizēšanai.________________________________________ 

J.Ivanova M.Skangale A.Pudulis 

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu -izskatot Viļānu novadpētniecības muzeja 

vadītājas Margaritas Skangales 2011.gada 09.maija iesniegumu,  

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Piešķirt naudas līdzekļus Viļānu novadpētniecības muzejam ,lai īstenotu ar 

Viļānu novada svētkiem saistītos pasākumus – ceļojošā izstāde, fotogrāfiju izstāde Ls 

185,-(viens simts astoņdesmit pieci lati 00 santīmi) materiālu iegādei no budžeta 

līdzekļiem, pārējā citur neklasificētā kultūra. 

 

 

14§ 

Par naudas līdzekļu iedalīšanu pilsētas svētkiem .___________________________ 

I.Strūberga J.Ivanova J.Šlivka A.Stivka J.Vidiņš I.Brence A.Pudulis  

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu un uzklausot kultūras komisijas 

priekšsēdētājas teikto, 



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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

1.Konkursam par sakoptāko individuālo māju Viļānu pilsētā un par sakoptākām lauku 

teritorijām pagastos: 

 balvām –Ls 375,- 

 ziediem un diplomiem –Ls 75,- 
2.Zīmējumu konkursam par novada karogu: 

 balvai- Ls 50.- 

 ziediem un diplomiem – Ls 6,- 

3.Bērnu dienas izdevumi: 

 Apmācības centrs „Pakalnieši”-Ls  65,- 

 Radošā studija „Laiva”- Ls 60,- 

 SIA „Latvijas Valsts Meži ” Cūkmens- Ls 20,- 

 Transports no Sokolkiem,Dekšārēm,Radopoles  un Jaunviļāniem. 

4.Svētku dienas izdevumi: 

 Liepājas aktieru koncerta apvienība „Aģenti”- Ls 400,- 

 Balles mūzika Inga un Normunds – Ls 305,- 

 Transports no Sokolkiem,Dekšārēm,Radopoles un Jaunviļāniem. 

 Svētku noformējumam – Ls 300.- 

 Pacēlāja izmaksas līdz Ls 500,- 

Kopējie izdevumi svētku programmām ar  noformējumu  – Ls 1856,- 

Apstiprināt naudas summu  līdz Ls 1856.- izdevumu segšanai pilsētas 

svētkiem no budžeta līdzekļiem , pārējā citur neklasificētā kultūra. 

 . 

 

15§ 

Par materiālu atbalstu novada pirmskolas iestāţu Ģimenes sporta dienai.______ 

J.Ivanova I.Strūberga A.Pudulis  

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu -izskatot Viļānu novada pirmskolas 

izglītības iestādes „Bitīte”vadītājas Ārijas Strupišas  iesniegumu,  

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Viļānu novada pirmskolas izglītības iestāde „Bitīte”organizē Ģimenes sporta 

dienu 2011.gada 28.maijā Viļānu stadionā, kur uzaicināti arī dalībnieki  no Viļānu 

pirmskolas izglītības iestādes, Dekšāru pamatskolas un Galēnu pamatskolas 

pirmskolas bērnu grupas kopā ar vecākiem PIEŠĶIRT naudas līdzekļus  līdz  Ls 

150,-(balvu, minerālūdens un bulciņu iegādei) no budžeta līdzekļiem, pārējā citur 

neklasificētā kultūra. 

 

16§ 

 

Par naudas līdzekļu iedalīšanu bērnības svētkiem.__________________________ 

J.Stafeckis I.Strūberga A.Pudulis  



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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Ņemot vērā finanšu un izglītības,kultūras un sociālo jautājumu komiteju ieteikumu, 

Piešķirt naudas līdzekļus Ls 10,-(desmit lati) uz katru bērnu –dāvanas iegādei 

bērnības svētkiem Viļānu novadā deklarētajiem. 

 dāvanu iegādāties un pasniegt tiem bērniem ,kuri pieteikušies  dalībai 

bērnības svētku pasākumā no budžeta līdzekļiem, pārējā citur 

neklasificētā kultūra. 

Pielikumā: saraksti . 

 

17§ 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu absolventiem._____________________________ 

I.Brence I.Strūberga J.Ivanova A.Pudulis  

Ņemot vērā finanšu un izglītības,kultūras un sociālo jautājumu komiteju ieteikumu, 

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

  

1.Piešķirt naudas līdzekļus 9.klašu un 12.klašu absolventiem: 

 grāmatu un puķu iegādei ,katram skolēnam Ls 5,-(piecu latu) vērtībā ,kas 

mācās Viļānu vidusskolā un Dekšāru pamatskolā; 

 dāvanu  karti  Ls 10,-(desmit lati 00 santīmi ) apmērā  no grāmatu veikala 

izcilākajiem, par sekmēm ,kas mācās Viļānu vidusskolā un Dekšāru 

pamatskolā  un ir deklarēti Viļānu novadā. 

2.Piešķirt naudas līdzekļus Viļānu Mūzikas un mākslas skolas absolventiem: 

 grāmatu un puķu iegādei, katram audzēknim Ls 5,-(piecu latu ) vērtībā,kas 

mācās Viļānu Mūzikas un mākslas skolā. 

 dāvanu  karti  Ls 10,-(desmit lati 00 santīmi) apmērā  no grāmatu veikala 

izcilākajiem, par sekmēm ,kas mācās Viļānu Mūzikas un mākslas skolā un ir 

deklarēti Viļānu novadā. 

Pielikumā saraksti. 

 

18§ 

Par iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu._________________________ 

J.Šlivka J.Vidiņš J.Ivanova A.Pudulis  

Izvērtējot abus nolikumus , par labāku tika atzīts iepirkumu komisijas sastādītais 

nolikums un veicot  norādītos papildinājumus , 

Atklāti balsojot:par- 10 ( Alla Stiuka,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija 

Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina Ivanova, Inta Brence,Artūrs 

Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- 2 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

  

Apstiprināt iepirkumu komisijas nolikumu uz 2 lapām ar 2 pielikumiem . 

 

Pielikumā:nolikums. 

 



Pēc nolikuma apstiprināšanas iepirkumu komisijas priekšsēdētāja ieteica papildināt 

iepirkumu kopmisiju ar vēl diviem –iepirkumu komisijas locekļiem ,kas atbilst arī 

apstiprinātajam iepirkumu komisijas nolikumam. 

Lai sēdes darba kārtībā iekļautu papildus jautājumu ,pamatojoties uz likumu „Par 

pašvaldībām” 31.pantu ,jautājums tiek izlemts balsojot: 

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva, Inta 

Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas-1(Jekaterina Ivanova) , 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Iekļaut darba kārtībā jautājumu „Par iepirkumu komisijas sastāva papildināšanu”. 

  

 

19§ 

Par O-kartes piešķiršanu plānošanas inţenierim .___________________________ 

A.Pudulis 

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Piešķirt O-karti telefona sarunām Ls 5,- (pieci lati 00 santīmi) vērtībā -  mēnesī  

plānošanas inženierim no 01.06.2011. 

 

 

20§ 

Par rēķinu apmaksu par sniega tīrīšanu.__________________________________ 

J.Vidiņš J.Šlivka L.Veselova A.Pudulis 

Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja L.Veselova sniedza informāciju par februāra un 

marta mēneša  ārkārtas situāciju  pagastā , kad sniega kārta bija ļoti liela un novada 

traktori nespēja iztītīt ceļus, lai iedzīvotāji tiktu pie ārsta un pēc pārtikas ,skolēni uz 

skolu un zemnieki varētu nodot pienu,bija jārīkojas nekavējoties un tāpēc tika 

meklēts, kas varētu iztīrīt sniegu .Tāda pati situācija bija arī Dekšāru pagastā. 

Iepirkumu komisijas locekle J.Ivanova paskaidroja, ka veicot iepirkumu neviens 

pretendents uz pagastu ceļu tīrīšanu nepieteicās , bet tas ,kas  pieteicās pilsētā- nemaz 

neslēdza līgumu un tāpēc vajadzēja veikt  sarunu procedūras, kas netika darīts. 

Depuāti saprot, ka šajā ziemā bija ārkārtas situācija un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, 

Atklāti balsojot:par- 9 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Juris Galerijs 

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova), pret- nav,atturas- 3(Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Veikt apmaksu par sniega tīrīšanu Viļānu novada Sokolku pagastā par februāra 

mēnesi bez PVN Ls 1078,- un marta mēnesi bez PVN Ls  1562,-.  

 

 

21§ 

Par sēdes  lēmuma Nr. 7§23 no 28.04.2011. grozījumu precizēšanu____________ 



J.Šlivka J.Vidiņš I.Stafecka A.Pudulis  

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence), pret- nav,atturas- nav, Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka- 

balsošanā nepiedalās. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Sakarā ar to, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.875 no 22.11.2005 „Noteikumi par 

budžeta finansēšanas klasifikāciju” 5.3.4. punktu „apakškategorija F55010000 

“Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu 

akcijas” ietver ieguldījumu darījumus komersantu pašu kapitālā (tai skaitā akciju un 

daļu ieguldījumu darījumus komersantu kapitālā), neskaitot kopieguldījumu fondu 

akcijas un atsevišķi nodalot iegādes un pārdošanas darījumus, kas summā veido 

darījumu neto vērtību, kura neietver vērtību ietekmējošās izmaiņas. Šajā grupā 

norāda ieguldījumus pamatkapitālā, nodalot līdzdalības radniecīgo un asociēto 

uzņēmumu kapitālos, ieguldījumus biržās kotētu un biržās nekotētu komersantu 

kapitālos;” 

Līdz ar to, ieguldījumu SIA „Viļānu namsaimnieks”  par Ls 50000 uzskaitīt  

klasifikācijas kodā F55010000 Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, 

neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas palielināt par Ls 50000 

kopējos pamatbudžeta izdevumu samazināt par Ls 50000 

 t.sk. samazināt izdevumu izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas – pašvaldība 

par Ls 50000 

kodu 2279 Pārējie iepriekš neklasificētie  pakalpojumi apmaksa samazināt par Ls 

50000 ( no plānotās rezerves lēmums.Nr. 5 no 17.03.2011). 

 

22§ 

 

Par atbalsta pieņemšanu no Andreja Eglīša Latviešu Nacionālā Fonda.________ 

A.Pudulis  

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Pieņemt atbalstu Ls 606,91 no Andreja Eglīša Latviešu Nacinālā Fonda Viļānu 

Mūzikas un mākslas skolas 70 audzēkņu ēdināšanai. 

 

23§ 

 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu Latvijas mākslas akadēmijas studentiem. 

J.Ivanova A.Pudulis  

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 



 

Sakarā ar to, ka no 1.līdz 10 jūnijam Latvijas mākslas akadēmija rīko studentu mācību 

plenēru zīmēšanā un gleznošanā Viļānu novadā segt 50% naktsmītņu  izmaksas Ls 

180,-(viens simts astoņdesmit lati 00 santīmi) pārskaitot Viļānu 41.arodvidusskolai. 

Izveidotie darbi tiks dāvināti pašvaldībai.Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta 

līdzekļiem-pārējā citur neklasificētā kultūra. 

 

24§ 

 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai jubilejas 

koncerta dalībniekiem._________________________________________________ 

J.Šlivka I.Brence A.Pudulis  

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1.Piešķirt naudas līdzekļus  jubilejas koncerta apmaksai Guntaram Gritānam,    

   personas kods 020773-11464 Ls 10,-(desmit lati 00 santīmi ) pēc nodokļu nomaksas  

   no budžeta līdzekļiem -pārējā citur neklasificētā kultūra.Naudas līdzekļus pārskaitīt  

   G.Gritāna kontā. 

 

2.Piešķirt naudas līdzekļus  jubilejas koncerta apmaksai Zanei Stafeckai,personas  

   kods 091087-11420 Ls 30,-(trīsdesmit lati 00 santīmi ) pēc nodokļu nomaksas no  

   budžeta līdzekļiem -pārējā citur neklasificētā kultūra. Naudas līdzekļus pārskaitīt  

   Z.Stafeckas  kontā. 

 

25§ 

 

Par dzīvojamās platības sociālajā dzīvoklī piešķiršanu.______________________ 

D.Strupiša A.Pudulis 

1.Ņemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu-izskatot 

sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.13-20979 un uzklausot tā vadītāju , 

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Pamatojoties uz konstatēto un saskaņā ar Viļānu novada domes 2009.gada 5.augustā 

apstiprināto „Sociālo dzīvokļu nolikuma ” 3.punktu „sociālais dzīvoklis tiek 

izveidots,lai risinātu sociāli maznodrošināto  un sociāli mazaizsargāto personu  ar 

mitekli saistītās sociālās problēmas”. 

1.1.Piešķirt Janīnai Ţurovai ,deklarētā dzīvesvieta Latgales ielā 5-17,Viļānos  istabu 

sociālajā dzīvoklī  Celtnieku ielā . 

26§ 

Par bērnu tiesību aizsardzības likuma normu izpildi un informācijas sniegšanu._ 

D.Strupiša A.Pudulis  

Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.panta pirmo daļu ,kurā noteikts, 

ka likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic pašvaldība sadarbībā ar bērnu 



vecākiem,izglītības iestādēm ,valsts policiju,sabiedriskajām organizācijām unn citām 

iestādēm.Lai pašvaldība varētu iekārtot profilakses lietu un izstrādātu uzvedības 

sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu katram bērnam likumā 

paredzētajā kārtībā, 

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

  

Pieprasīt no Administratīvās komisijas sniegt informāciju par bērniem līdz 18.gadiem, 

kuri vairāk nekā divas reizes izdarījuši Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētās 

prettiesiskās darbības Viļānu novada sociālajam dienestam. 

Valsts policija var ņemt profilaktiskajā uzskaitē bērnus,ja izstrādātā sociālās 

korekcijas un sociālās palīdzības programma paredz policijas līdzdalību konkrētajā 

lietā. 

 

27§ 

 

Par projekta „Atbalsta sistēmas izveidošana dzīves un darba prasmju apguvei 

bērniem un jauniešiem no sociālās atstumtības riska grupām Rēzeknes un 

Viļānu novados”atbalstīšanu.____________________________________________ 

J.Ivanova A.Pudulis 

Ņemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, 

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

  

Atbalstīt projektu „Atbalsta sistēmas izveidošana dzīves un darba prasmju 

apguvei bērniem un jauniešiem no sociālās atstumtības riska grupām Rēzeknes 

un Viļānu novados” un būt par sadarbības partneri . 

 

28§ 

Par konkursu nolikumu  apstiprināšanu.__________________________________ 

J.Ivanova A.Pudulis  

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

  

1.Apstiprināt nolikumu „Konkursam par sakoptāko individuālo māju un lauku sētu ar  

   piemājas saimniecību. 

Pielikumā nolikums uz 2 lapām. 

 

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

2.Apstiprināt nolikumu „Viļānu novada karogs”. 



 

Pielikumā nolikums uz 2 lapām. 

29§ 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu.____________________________________ 

A.Stiuka A.Pudulis  

1.Izskatot Diānas Ivanovas, dzīvesvieta deklarēta Pasta ielā , Viļānos, iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

D. Ivanova. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – atļaut īrēt 

pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo telpu Viļānu pilsētā. Pašreiz D. Ivanova kopā 

ar vīru un dēlu dzīvo pie vīra vecākiem Celtnieku ielā , Viļānos, bet vēlas dzīvot 

atsevišķi.                                                                

 

Diāna Ivanova ir deklarēta Pasta ielā, Viļānos, bet tur nedzīvo. D. Ivanovas ģimenes 

faktiska dzīvesvieta ir Celtnieku ielā , Viļānos.( 31.03.2011. Viļānu novada 

pašvaldības Sociālā dienesta informācija Nr.1.13-12/51). 

Dzīvoklis , Celtnieku ielā, Viļānos sastāv no 2 istabām, kopējā platība – 37,22 m
2
, 

faktiski dzīvo 2 ģimenes, 5 cilvēku sastāvā.  

D. Ivanovas ģimenei ir noteikts trūcīgās ģimenes statuss (Viļānu novada pašvaldības 

Sociālā dienesta izziņa Nr.191 no 30.11.2010) .  

 

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

pašvaldība var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.  

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

Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu D. Ivanova ir iesniegusi motivētu 

iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.  

 

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

domi lēmumprojektu par D. Ivanovas reģistrēšanu Viļānu novada pašvaldības 

palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saņemšanai vispārējā kārtībā  

 

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

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

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

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

reģistrēt Diānu Ivanovu Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības 

saņemšanai vispārējā kārtībā. 

 

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

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

 

2.Izskatot Jekaterinas Firsovas, dzīv. Kultūras laukumā , Viļānos, iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 



konstatē: 

 

Jekaterina Firsova lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Viļānu pilsētā. Savas atsevišķas dzīvojamās 

platības nav, pašreiz īrē dzīvojamo platību no privātpersonas, dzīvojamās telpas īres 

līguma termiņš beidzās 2011.gada 21.aprīlī un tālāk netiek pagarināts. Dzīvojamā 

māja Kultūras laukumā , Viļānos tiek pārdota. 

 

Jekaterina Firsova ir deklarēta un dzīvo Kultūras laukumā , Viļānos. 2008. gada 22. 

aprīlī dzīvojamās telpas īres līgums pēc adreses Kultūras laukums , Viļāni tika 

noslēgts uz trīs gadiem – līdz 21.04.2011. J. Firsovas ģimenē ir 3 cilvēki – meita un 

civilvīrs ir deklarēti Mežkoktos, Sokolku pag., bet faktiski dzīvo Kultūras laukumā, 

Viļānos.  

J. Firsovas ģimenei ir noteikts trūcīgās ģimenes statuss (Viļānu novada pašvaldības 

Sociālā dienesta izziņa Nr.225 no 05.05.2011) .  

 

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

pašvaldība var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.  

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

Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu Jekaterina Firsova ir iesniegusi 

motivētu iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.  

 

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

domi lēmumprojektu par J. Firsovas reģistrēšanu Viļānu novada pašvaldības 

palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saņemšanai vispārējā kārtībā  

 

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

1.punktu, Viļānu novada domes 2009.gada 5.augusta saistošiem noteikumiem Nr.10 

„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu,  

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

reģistrēt Jekaterinu Firsovu Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības 

saņemšanai vispārējā kārtībā. 

 

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

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

 

3.Izskatot Anatolija Gudeļa, dzīvesvieta deklarēta Ziedu iela, Viļānos, Viļānu nov., 

iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

 

konstatē: 

 

A. Gudeļs lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Viļānu pilsētā, jo savas atsevišķas 

dzīvojamās platības nav, pašreizējā dzīvesvietā - Uļjanova c., Sakstagala pag., 

Rēzeknes nov. dzīvot kopā ar  sievas vecākiem nav iespējams, jo ģimenē 



      notiek konflikti.   

Anatolijs Gudeļs un viņa dēls no pirmās laulības Aleksejs Gudeļs, dzim.1992.g., ir 

deklarēti Ziedu ielā , Viļānos, bet tur nedzīvo. Minētajā adresē ir deklarēti un faktiski 

dzīvo Anatolija Gudeļa brāļa Sergeja Gudeļa ģimene (4 cilvēki). Dzīvoklis sastāv no 

2 istabām, kopējā platība 47,12m
2 

(05.05.2011.Viļānu novada pašvaldības Sociālā 

dienesta ziņojums Nr.1.13-12/59). 

Anatolija Gudeļa ģimenei ir noteikts trūcīgās ģimenes statuss (17.03.2011. Rēzeknes 

novada pašvaldības Sociālā dienesta izziņa Nr.4-15-21/60).  

 

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

pašvaldība var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.  

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

Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu Anatolijs Gudeļs ir iesniedzis 

motivētu iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.  

 

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

domi lēmumprojektu par A. Gudeļa reģistrēšanu Viļānu novada pašvaldības 

palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saņemšanai vispārējā kārtībā  

 

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

1.punktu, Viļānu novada domes 2009.gada 5.augusta saistošiem noteikumiem Nr.10 

„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu,  

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

reģistrēt Anatoliju Gudeli Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības 

saņemšanai vispārējā kārtībā. 

 

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

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

 

4.Izskatot Natālijas Bogdanovas, dzīv. Centrālā ielā Viļānos, iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

Natālija Bogdanova lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt 

pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo telpu Viļānu pilsētā.                                                                    

N. Bogdanova kopā ar meitu Alīnu Bogdanovu, dzim. 20.10.2005.g., ir deklarēti un 

dzīvo Centrālā ielā , Viļānos. Namīpašuma īpašnieks ir patēvs Edgars Visockis. 

Pašreizējā dzīvesvietā dzīvot kopā ar vecākiem nav iespējams mazās platības dēļ – 

dzīvojamajā mājā dzīvo vēl pieci cilvēki, t.sk. divi nepilngadīgie bērni.  

 

Saskaņā ar Viļānu pilsētas domes lēmumu, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. pantu un 7. pantu 1.punktu, ievērojot personas 

(ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, Natālija Bogdanova 2005.gada tika atzīta par 

tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības 

reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā.                                                                                              



 

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

pašvaldība var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.  

 

Saskaņā ar augstāk minētā likuma 18. panta 1.daļu 2011.gada 20.aprīlī Natālijai 

Bogdanovai tika piedāvāts īrēt piederošo pašvaldībai brīvo dzīvojamo telpu – dzīvokli 

Nr.32, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos. 2011. gada 28. aprīlī no N. Bogdanovas tika 

saņemta piekrišana īrēt dzīvokli Nr.32, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos 

 

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

domi lēmumprojektu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – 

pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas pēc adreses Mehanizatoru ielā 15,dz.32, 

Viļānos izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu ar Natāliju Bogdanovu.  

 

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

1.punktu,    

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1. sniegt Natālijai Bogdanovai palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt 

pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo telpu pēc adreses Mehanizatoru ielā , Viļānos 

(istabu skaits-2, kopējā platība – 35, 9 m
2
), ģimenes sastāvs – 2 cilvēki; 

 

2. SIA „Viļānu namsaimnieks” un SIA „Viļānu siltums” attiecīgi noslēgt īres līgumu 

un līgumu par siltumapgādi uz noteiktu laiku – viens gads, nosakot izpildes termiņu 

līdz 2011.gada 30. maijam, par to rakstiski paziņot Viļānu novada pašvaldībai. 

 

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

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

 

 

30§ 

Par cenas apstiprināšanu .____________________________________________ 

J.Šlivka I.Kļimanova A.Pudulis  

Ņemot vērā 2011.gada 13.maija Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības 

īpašuma un zemes komisijas lēmumus Nr.7.1.1. un Nr.7.1.2. par zemesgabalu – 

starpgabalu atsavināšanu Viļānu pilsētā 

 

1. Izskatot jautājumu par zemesgabala Tevenānu iela 26A, Viļānos, kadastra 

apzīmējums 78170020258 atsavināšanu un pieaicinot SIA „Dzieti” nekustamā 

īpašuma vērtētāju, Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un 

zemes komisija 

 

konstatēja: 

 

 Saskaņā ar 2010.gada 9.septembra Viļānu novada domes sēdes Nr.16 dienas 

kārtības 5.jautājuma 3.punkta lēmumu, zemesgabalam Tevenānu ielā 26A, 

Viļānos ir noteikts starpgabala statuss; 



 Pamatojoties uz 2002.gada 31.oktobra „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumu” zemesgabals atsavināms par brīvu cenu; 

 Saskaņā ar 2010.gabala 19.septembra Jura Dobenberga iesniegumu 

(iereģistrēts ar Nr1.3-10/708), Juris Dobenbergs ir ierosinājis zemesgabala 

Tevenānu ielā 26A, Viļānos atsavināšanu; 

  Saskaņā ar SIA „Dzieti” 2011.gada 28.aprīļa slēdzienu par nekustamā 

īpašuma – zemesgabala Tevenānu ielā 26A, Viļānos tirgus vērtība ir Ls 330,00 

(trīs simti trīsdesmit lati un 00sant.) 

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

Galerijs Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina 

Šekšujeva,Jekaterina Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), 

pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

 noteikt zemesgabala Tevenānu iela , Viļānos, kadastra apzīmējums 

78170020258 atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu; 

 noteikt zemesgabala Tevenānu iela, kadastra apzīmējums 78170020258 

nosacīto cenu – Ls 330,00 (trīs simti trīsdesmit lati un 00sant.); 

 Piedāvāt Jurim Dobenbergam izmantot pirmpirkuma tiesības uz zemesgabalu 

Tevenānu iela , Viļānos. 
 

2. Izskatot jautājumu par zemesgabala Centrālā iela , Viļānos, kadastra apzīmējums 

78170020512 atsavināšanu un pieaicinot SIA „Dzieti” nekustamā īpašuma vērtētāju, 

Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija 

 

konstatēja: 

 

 Saskaņā ar 2010.gada 30.septembra Viļānu novada domes sēdes Nr.17 dienas 

kārtības 14.jautājuma lēmumam, zemesgabalam Centrālā ielā , Viļānos ir 

noteikts starpgabala statuss; 

 Pamatojoties uz 2002.gada 31.oktobra „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumu” zemesgabals atsavināms par brīvu cenu; 

 Saskaņā ar 2010.gabala 13.septembra Fainas Sokolovas iesniegumu, Faina 

Sokolova ir ierosinājusi zemesgabala Centrālā iela , Viļānos atsavināšanu; 

  Saskaņā ar SIA „Dzieti” 2011.gada 28.aprīļa slēdzienu par nekustamā 

īpašuma – zemesgabala Centrālā iela , Viļānos tirgus vērtība ir Ls 330,00 (trīs 

simti trīsdesmit lati un 00 sant.) 

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

Galerijs Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina 

Šekšujeva,Jekaterina Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), 

pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

 noteikt zemesgabala Centrālā iela , Viļānos, kadastra apzīmējums 

78170020512 atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu; 

 noteikt zemesgabala Centrālā iela , Viļānos, kadastra apzīmējums 

78170020512 nosacīto cenu – Ls 330,00 (trīs simti trīsdesmit lati un 00sant.); 

 Piedāvāt Fainai Sokolovai izmantot pirmpirkuma tiesības uz zemesgabalu 

Centrālā iela , Viļānos. 

 



31§ 

Par iepirkumu komisijas sastāva papildināšanu.___________________________ 

J.Šlivka J.Vidiņš  A.Pudulis 

Tiek izvirzītas divas kandidatūras  balsošanai- priekšsēdētāja vietniece Jekaterina 

Ivanova un nekustamā īpašuma speciāliste Irina Kļimanova . 

Priekšsēdētāja vietniece Jekaterina Ivanova , 

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva, Inta 

Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, Jekaterina Ivanova 

balsošanā nepiedalās. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

1.Par iepirkumu komisijas locekli ievēlēt Jekaterinu Ivanovu. 

 

Nekustamā īpašuma speciāliste Irina Kļimanova, 

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

Vidiņš,Ivans  Popovs,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Jekaterina 

Ivanova, Inta Brence,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

2.Par iepirkumu komisijas locekli ievēlēt Irinu Kļimanovu. 

 

32§ 

 

Informācija.__________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2011. gada 09.jūnijā  plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2011.gada 02.jūnijā  plkst 15.00. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2011.gada 01.jūnijā 

plkst.15.00. 

 

 

Sēdi slēdza plkst.18.00 

 

Sēdi vadīja                                                                                 Arnolds Pudulis 

 

Sēdi protokolēja                                                                         Anna Strode 

 

 

Parakstīja  2011.gada 26.maijā 

 

 

 

 

 


