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LATVIJAS  REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME

SĒDES PROTOKOLS

Viļānos                                                     Nr.10                        2012.gada  23.augustā

DARBA KĀRTĪBA

1.Par papildus finansējuma piešķiršanu atkritumu laukuma ierīkošanai Viļānos, 
    Nākotnes ielā 3.
2. Par pensionāru apvienības priekšsēdētājas S.Razgales iesnieguma izskatīšanu.
3. Par izmaiņām štatu sarakstā  Dekšāru pamatskolā.
4. Par akas ierīkošanu Dekšāres pagastā pie Ikaunieku  kapsētas (ūdens 
    ņemšanas vietu).
5.Par finansiālu atbalstu biedrībai „IEDVESMA plus“dalībai starptautiskajā 
    izstādē Tallinā.
6. Par lēmuma Nr.6§28”Par neizīrētiem pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem” no 
    07.04.2011. grozīšanu.
7. Par lauku attīstības konsultanta nodrošināšanu ar degvielu.
8. Par zemes iznomāšanu.
9. Par zemes piekritību pašvaldībai.
10.Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un 
     nodošanu atsavināšanai.
11.Par pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu platību precizēšanu.
12.Par autobusa izsoli .
13.Par saistošo noteikumu Nr. 48 „Par novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas 
     klasēm ziemas sezonai no 01.novembra līdz 31.martam un vasaras sezonai no 
     01.aprīļa līdz 31.oktobrim”.
14. Par vizīti uz Šlisselburgas pilsētas pašvaldību (Krievija).
15.Par vizīti uz Glubokoje pilsētas pašvaldību (Baltkrievija).
16.Par sociālā dzīvokļa īrnieces parādu dzēšanu.
17.Par istabas piešķiršanu sociālajā dzīvoklī V.Kvasovam.
18.Par brīvpusdienu piešķiršanu L.Garkalnes bērniem ,kuri mācās Rikavas       
      pamatskolā.
19.Par pateicības rakstiem Viļānu vidusskolas pedagogiem un tehniskajiem        
     darbiniekiem.
20.Par „ brīvzupu” piešķiršanu Dekšāru pamatskolas un Viļānu vidusskolas     
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     skolēniem.
21.Par brīvpusdienu piešķiršanu Dekšāru  pamatskolas skolēniem, kuri dzīvo citā 
     novadā.

22.Par dzīvojamās platības maiņu.
23.Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
24.Par personas iemitināšanu dzīvoklī.
25.Par piedalīšanos Eiropas Mobilitātes nedēļā.
Papildus darba kārtībā.
26.Par grozījumiem pamatbudžetā .
27. Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
28. Par zemes iznomāšanu.
29.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
30.Informācija.

           Sēdi vada 

domes priekšsēdētājs Arnolds Pudulis

Piedalās

deputāti : Arnolds Pudulis, Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva, Vasīlijs Arbidāns, 
Artūrs  Ornicāns,Ivans  Popovs,  Juris  Galerijs  Vidiņš,  Alla  Stiuka,  Felicija 
Leščinska,Jekaterina Ivanova, Juris Tučs,Aivars Strods,Konrāds Kalniņš.

Nav ieradusies deputāte Jevdokija Šlivka – komandējumā un deputāte Inta Brence –
bērna kopšanas atvaļinājumā.

Pašvaldības darbinieki- sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša,izpilddirektore Inga 
Strūberga,nekustamā īpašuma speciāliste Irina Klimanova,zemes ierīcības inženiere 
Lidija Semjonova,Dekšāres pagasta pārvaldes vadītājs  Jānis Benislavskis,  Dekšāru 
pamatskolas direktore Daiga Ceipiniece,  lauku attīstības speciāliste Dace Geduševa 
un  galvenā grāmatvede Irēna Stafecka.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra pārstāve Inta Nagle.

Viļānu novada iedzīvotājs Vitālijs Meļņiks

Korespondente Ilze Sondore.

Protokolē:

sekretāre Anna Strode.

Sēdi sāk plkst.15.00

Atklāti balso par  darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem: 

Atklāti  balsojot  par-  13(Vasīlijs  Arbidāns,Arnolds  Pudulis,  Alla  Stiuka,Ivans 
Popovs,Felicija Leščinska,  Jekaterina Ivanova,Irina Šekšujeva,  Jānis Stafeckis,Juris 
Galerijs  Vidiņš,  Artūrs  Ornicāns,Juris  Tučs,Konrāds  Kalniņš,Aivars  Strods),  pret-
nav,atturas- nav.

1§
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Par papildus finansējuma piešķiršanu atkritumu laukuma ierīkošanai Viļānos, 
Nākotnes ielā 3.______________________________________________________
V.Arbidāns A.Ornicāns  J.G.Vidiņš J.Tučs  I.Popovs K.Kalniņš  A.Pudulis

Pamatojoties  uz  2012.  gada  28.  jūnija  novada  domes  lēmumu Nr.7,  sēdes 

protokols Nr.8 tika iedalīti finanšu resursi LVL 613.10 (seši simti trīspadsmit lati 10 

santīmi) atkritumu laukuma iežogošanai pēc adreses - Nākotnes ielā 3, Viļānos, ar 

kadastra Nr.7817 004 0302 . 

Saskaņā ar veiktajiem darbiem kopējās izmaksas sastāda LVL 1070.51 ( viens 

tūkstotis septiņdesmit lati 51 santīms) t.sk.

Darbu veids /Nosaukums Izmaksas 
LVL

SIA  Vija  VIP  –  izpildītie  darbi 
atkritumu laukuma ierobežošanai

448.24

SIA DAKO – materiāli 622.27
Kopā 1070.51

Atklāti balsojot:par- 11(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Juris Galerijs 
Vidiņš,Ivans   Popovs,Irina  Šekšujeva,  Jānis  Stafeckis,Aivars  Strods,Juris 
Tučs,Felicija  Leščinska,Konrāds  Kalniņš),  pret- 1(Artūrs  Ornicāns),atturas-
1(Jekaterina  Ivanova),
     Viļānu novada pašvaldības dome nolemj :

Iedalīt papildus finansējumu LVL 457.41 ( četri simti piecdesmit septiņi 

lati 41 santīms)  apmērā atkritumu laukuma iežogošanai pēc adreses Nākotnes ielā 3 

ar  kadastra  Nr.7817  004  0302  no  pašvaldības  līdzekļiem  neparedzētajiem 

gadījumiem.

2§
Par pensionāru apvienības priekšsēdētājas S.Razgales iesnieguma izskatīšanu.__
I.Strūberga A.Pudulis 
Izskatot pensionāru apvienības vadītājas Silvijas Razgales 2012.gada 03.augusta 
iesniegumu par to, ka tiek lūgts piešķirt autobusu pieredzes apmaiņas braucienam 
2012.gada 28.augustā uz tikšanos ar Zemgales senioriem un ņemot  vērā finanšu 
komitejas ieteikumu, 
Atklāti  balsojot:par- 13(Vasīlijs  Arbidāns,Arnolds Pudulis,  Alla  Stiuka,  Jekaterina 
Ivanova,Juris  Galerijs  Vidiņš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva,  Jānis Stafeckis,Aivars 
Strods,  Artūrs  Ornicāns  ,Juris  Tučs,Felicija  Leščinska,Konrāds  Kalniņš),  pret- 
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

Piešķirt autobusu pieredzes apmaiņas braucienam Viļānu novada pašvaldības 
pensionāru apvienībai  2012.gada 28.augustā uz Zemgali.
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3§

Par izmaiņām štatu sarakstā  Dekšāru pamatskolā.______________________
D.Ceipiniece J.Stafeckis J.G.Vidiņš A.Pudulis
Izskatot Dekšāru pamatskolas direktores Daigas Ceipinieces 2012.gada 03.augusta 
iesniegumu par  to, ka rekonstruētajai  ēkai pie Dekšāru pamatskolas ir vajadzīga 
apkopēja, kas  uzkoptu iekštelpas un uzturētu kārtībā apkārtni un ņemot vērā finanšu 
komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 12 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina 
Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars 
Strods, Juris Tučs, Felicija Leščinska, Konrāds Kalniņš),  pret- nav,atturas-1(Artūrs 
Ornicāns ),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

1.Ieviest vēl vienu štata vienību Viļānu novada pašvaldības algu likmes un štatu 
   sarakstā uz 01.01.2012.,kas apstiprināts 22.12.2011.
2.Ar 2012.gada 01.septembri papildināt amatu sarakstu ar amata vienību – apkopēja 
   profesiju klasifikatora kods 9112 01,1(viena) likme,atlīdzība -220,- mēnesī-Dekšāru 
   pamatskolā .

4§

Par akas ierīkošanu Dekšāres pagastā pie Ikaunieku  kapsētas (ūdens ņemšanas 
vietu)._______________________________________________________________
V.Arbidāns J.Stafeckis A.Strods  A.Pudulis
Izskatot  deputāta J.Stafecka iesniegumu par to, ka Dekšāres pagastā pie Ikaunieku 
kapiem iedzīvotāji lūdz ierīkot  aku un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti  balsojot:par- 13(Vasīlijs  Arbidāns,Arnolds Pudulis,  Alla  Stiuka,  Jekaterina 
Ivanova,Juris  Galerijs  Vidiņš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva,  Jānis Stafeckis,Aivars 
Strods,  Artūrs  Ornicāns  ,Juris  Tučs,Felicija  Leščinska,Konrāds  Kalniņš),  pret- 
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

Piešķirt naudas līdzekļus akas ierīkošanai Dekšāres pagastā pie Ikaunieku kapiem: 
noteikt ūdens dziļumu un rakt parastu aku (nevis dziļurbuma).

5§
Par finansiālu atbalstu biedrībai  „IEDVESMA plus“ dalībai starptautiskajā 
izstādē Tallinā  ._______________________________________________________  
I.Strūberga A.Pudulis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 41.panta pirmās daļas 4.punktu un 
biedrības „IEDVESMA plus“ 2012.gada 08.augusta iesniegumu  par to, ka 2012.gada 
26.-28.oktobrī Tallinā notiks starptautiska izstāde un biedrība gribētu ņemt tajā 
dalību.Kopējās izmaksas Ls 269.27( reģistrācijas iemaksa,izstādes vietas 
apmaksa,transporta izmaksas,nakstmītnes izmaksas) .Piedalīšanās mērķis :

• Viļānu novada prezentācija starpvalstu līmenī;

• Viļānu novada nevalstisko organizāciju popularizēšana;
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• jaunu sadarbības partneru piesaistīšana;

• jauni kontakti ar potenciāliem novada NVO klientiem un interesentiem 
nodibināšana;

• apmaiņa radošajās idejās un praktiskajā darbībā ,pieredzes apmaiņa;

• tūristu piesaiste.
Biedrība pati sedz sekojošas izmaksas:izstādāmo produktu sagatavošana,stenda 
noformēšana un aprīkošana,vizuālās reklāmas un informācijas izstrāde,piedalīšanās 
piedāvātajās maksas meistarklasēs,biedrības pārstāvju personiskās izmaksas 
(ēdināšana,darbs stendā un tml.)
Atklāti  balsojot:par- 13(Vasīlijs  Arbidāns,Arnolds Pudulis,  Alla  Stiuka,  Jekaterina 
Ivanova,Juris  Galerijs  Vidiņš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva,  Jānis Stafeckis,Aivars 
Strods,  Artūrs  Ornicāns  ,Juris  Tučs,  Felicija  Leščinska,Konrāds  Kalniņš),  pret- 
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

Sniegt finansiālu atbalstu biedrībai „IEDVESMA plus” Reģ.Nr. 40008166317, naudas 
līdzekļus  Ls  269,27  (divi  simti  sešdesmit  deviņi  lati  27  santīmi)  dalībai 
starptautiskajā  izstādē  Tallinā  no  budžeta  līdzekļiem  ,pārējā  citur  neklasificētā 
kultūra.

6§
Par lēmuma Nr.6§28 ”Par neizīrētiem pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem” no 
07.04.2011. 
grozīšanu  ._________________________________________________  
J.Ivanova A.Pudulis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  41.panta pirmās daļas 4.punktu 
-2011.gada 07.aprīlī tika pieņemts lēmums –Mehanizatoru ielā 15 dzīvoklī  3-trīs 
istabu dzīvoklī izveidot dzīvokli ar koplietošanas telpām,kuru vajadzības gadījumā 
varēs izīrēt ģimenēm pēc to izlikšanas no dzīvokļiem ar tiesas lēmumu,bet šāda 
vajadzība neradās,
Atklāti  balsojot:par- 13(Vasīlijs  Arbidāns,Arnolds Pudulis,  Alla  Stiuka,  Jekaterina 
Ivanova,Juris  Galerijs  Vidiņš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva,  Jānis Stafeckis,Aivars 
Strods,  Artūrs  Ornicāns  ,Juris  Tučs,Felicija  Leščinska,Konrāds  Kalniņš),  pret- 
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

Grozīt Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.6§28 „Par neizīrētiem pašvaldībai 
piederošiem dzīvokļiem ” pirmo punktu izsakot šādā redakcijā:
„1.Trīsistabu dzīvokli Nr. 3 pēc adreses Mehanizatoru ielā 15 ,Viļāni- nodot 
     izīrēšanai vispārējā kartībā”.

7§

Par lauku attīstības konsultanta nodrošināšanu ar degvielu._________________
I.Strūberga D.Geduševa I.Nagle A.Pudulis
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Izskatot SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” 2012.gada 10.augusta 
iesniegumu, kurā tiek lūgts konsultantu nodrošināt ar papildus degvielu  mēnesī (līdz 
šim tika piešķirts 20 litri mēnesī),
Atklāti  balsojot:par- 13(Vasīlijs  Arbidāns,Arnolds Pudulis,  Alla  Stiuka,  Jekaterina 
Ivanova,Juris  Galerijs  Vidiņš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva,  Jānis Stafeckis,Aivars 
Strods,  Artūrs  Ornicāns  ,Juris  Tučs,Felicija  Leščinska,Konrāds  Kalniņš),  pret- 
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

 Piešķirt finansējumu  degvielas iegādei mēnesī  50 litri lauku attīstības konsultantei, 
darba pienākumu veikšanai no 2012.gada 01.septembra.

8§
Par zemes iznomāšanu.

I.Klimanova A.Pudulis
1. Pamatojoties  uz  likuma  „Par  pašvaldībām”  21.panta  14.punkta  a) 

apakšpunktu,  izskatot  O.K.dzīv.  Nākotnes  ielā  ,  Viļānos,  Viļānu  nov., 
iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu  78980060090  0,06  ha  platībā  iznomāšanu  mazdārziņa 
ierīkošanai, konstatēts, ka
• zemes  vienība  ar  kadastra  apzīmējumu  78980060090  Viļānu  pagasta 

Ugriniekos ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu pagasta 
padomes sēdes Nr.4, no 18.04.2007. lēmums);

• saskaņā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 
zemes  nomu”  zeme  ir  iznomājama  un  18.3.  punktu  nosakāma  nomas 
maksa,

Atklāti  balsojot:par- 13(Vasīlijs  Arbidāns,Arnolds Pudulis,  Alla  Stiuka,  Jekaterina 
Ivanova,Juris  Galerijs  Vidiņš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva,  Jānis Stafeckis,Aivars 
Strods,  Artūrs  Ornicāns  ,Juris  Tučs,Felicija  Leščinska,Konrāds  Kalniņš),  pret- 
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

1. Noslēgt nomas līgumu ar O.K. dzīv. Nākotnes ielā , Viļānos, Viļānu nov. par 
zemes  gabala  ar  kadastra  apzīmējumu  78980060090  0,06  ha  platībā 
iznomāšanu uz pieciem gadiem;

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

1. Pamatojoties  uz  likuma  „Par  pašvaldībām”  21.panta  14.punkta  a) 
apakšpunktu, izskatot  V.L. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par 
Viļānu novada pašvaldībai  piekritīgā zemes gabala ar kadastra  apzīmējumu 
78900040033,  0,5  ha  platībā  iznomāšanu  lauksaimniecības  vajadzībām, 
konstatēts, ka
• zemes  vienība  ar  kadastra  apzīmējumu  78900040033  Viļānu  pagasta 

Sokolku  pagastā  ir  Viļānu  novada  pašvaldībai  piekritīgā  zeme  (Viļānu 
pagasta padomes sēdes Nr.12, no 25.08.2012. lēmums);

• saskaņā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 
zemes  nomu”  zeme  ir  iznomājama  un  18.3.  punktu  nosakāma  nomas 
maksa,
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Atklāti  balsojot:par- 13(Vasīlijs  Arbidāns,Arnolds Pudulis,  Alla  Stiuka,  Jekaterina 
Ivanova,Juris  Galerijs  Vidiņš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva,  Jānis Stafeckis,Aivars 
Strods,  Artūrs  Ornicāns  ,Juris  Tučs,Felicija  Leščinska,Konrāds  Kalniņš),  pret- 
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

1. Noslēgt  nomas  līgumu  ar  V.L.dzīv.Sokolku  pag.,  Viļānu  nov.  par  zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 78900040033, 0,5 ha platībā iznomāšanu uz 
pieciem gadiem;

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

9§
Par zemes piekritību pašvaldībai.________________________________________
I.Klimanova A.Pudulis
Pamatojoties  uz  likuma „Par  valsts  un  pašvaldību  zemes  īpašuma tiesībām  un  to 
nostiprināšanu  zemesgrāmatās”  3.panta  piektās  daļas  2.punktu,  kurā  noteikts,  ka 
zemes  reformas  laikā  pašvaldībām  piekrīt  un  uz  attiecīgās  pašvaldības  vārda 
zemesgrāmatā  ierakstāma:  neapbūvēta  lauku  apvidu  zemes,  par  kuru  Valsts  un 
pašvaldību  privatizācijas  un  privatizācijas  sertifikātu  izmantošanas  pabeigšanas 
likuma 25.panta 2.1.daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi,
Atklāti balsojot:par- 13 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina 
Ivanova,Juris  Galerijs  Vidiņš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva,  Jānis Stafeckis,Aivars 
Strods,  Artūrs  Ornicāns  ,Juris  Tučs,  Felicija  Leščinska,Konrāds  Kalniņš),  pret- 
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

Atzīt par piekrītošiem Viļānu novada pašvaldībai sekojošas zemes vienības

N.p.k. Nosaukums Kadastra 
apzīmējums

Platība, ha Lietošanas 
mērķis

1. - 78900020062 10,0 0101
2. - 78900040291 6,5 0101
3. - 78900040139 0,9 0101
4. - 78900040238 2,32 0101
5. - 78900020080 2,6 0101
6. - 78900050234 9,02 0101
7. - 78900010130 0,92 0101
8. Piekraste 78980060251 2,36 0101
9. Cakulu s. 78480010063 2,1 0101
10
.

Cakulu s. 78480010064 2,8 0101

11
.

Cakulu s. 78480010065 3,0 0101

12
.

Zaļumnieki 78980090364 0,6 0101

10§
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Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 
atsavināšanai.

I.Klimanova A.Pudulis
1.Pamatojoties uz  A.N. dzīv.  Raiņa ielā ,  Viļānos,  iesniegumu par zemes īpašuma 
Ceriņu ielā, Viļāni, kadastra apzīmējums 78170040614, 1646m2 platībā, atsavināšanas 
ierosinājumu, 
Atklāti balsojot:par- 13 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina 
Ivanova,Juris  Galerijs  Vidiņš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva,  Jānis Stafeckis,Aivars 
Strods,  Artūrs  Ornicāns  ,Juris  Tučs,Felicija  Leščinska,Konrāds  Kalniņš),  pret- 
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

1. Ierakstīt  zemes  gabalu  Ceriņu  ielā,  Viļānos,  kadastra  apzīmējums 
78170040614 zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda;

2. Nodot  zemesgabalu  ar  kadastra  apzīmējumu  78170040614  atsavināšanai, 
pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli.

2.Pamatojoties uz S.K. dzīv. Latgales ielā, Viļānos, iesniegumu par zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 78980010269, 0,5ha platībā, atsavināšanas ierosinājumu, 
Atklāti  balsojot:par- 13(Vasīlijs  Arbidāns,Arnolds Pudulis,  Alla  Stiuka,  Jekaterina 
Ivanova,Juris  Galerijs  Vidiņš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva,  Jānis Stafeckis,Aivars 
Strods,  Artūrs  Ornicāns  ,Juris  Tučs,Felicija  Leščinska,Konrāds  Kalniņš),  pret- 
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

1. Ierakstīt  zemes  gabalu  ar  kadastra  apzīmējumu  78980010269,  0,5ha  platībā 
zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda;

1. Nodot  zemesgabalu  ar  kadastra  apzīmējumu  78980010269  atsavināšanai, 
pārdodot to par brīvu cenu

2. Pilnvarot  atsavināšanas ierosinātāju veikt visas  darbības,  kas nepieciešamas 
zemes  gabala  ierakstīšanai  zemesgrāmatā  uz  pašvaldības  vārda  par  saviem 
līdzekļiem.

11§

Par pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu platību precizēšanu.

I.Klimanova  A.Pudulis
Veicot Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu Sokolku pagastā platību 
salīdzināšanu NĪ kadastra reģistrā un kartē,
Atklāti balsojot:par- 13 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina 
Ivanova,Juris  Galerijs  Vidiņš,Ivans  Popovs,Irina Šekšujeva,  Jānis Stafeckis,Aivars 
Strods,  Artūrs  Ornicāns  ,Juris  Tučs,Felicija  Leščinska,Konrāds  Kalniņš),  pret- 
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

Precizēt  Viļānu  novada  pašvaldībai  piekritīgo  zemes  gabalu-  Sokolku  pagastā, 
platības



9

N.p.k. Zemes vienības 
kadastra 
apzīmējums

Platība 
dokumentos, 
ha

Platība 
kartē, ha

Precizējamā 
platība, ha

1. 78900050202 0,50 0,71 0,71

2. 78900040238 1,5 2,32 2,32

3. 78900010130 0,1 0,92 0,92

12§

Par autobusa izsoli.

I.Klimanova A.Pudulis 
Viļānu novada  pašvaldības  privatizācijas,  pašvaldības  īpašuma un  zemes komisija 
izstrādāja autobusa Ford Tranzit, iegādes gads 2002., izsoles noteikumus, 
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina 
Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars 
Strods,  Artūrs  Ornicāns  ,Juris  Tučs,  Felicija  Leščinska,  Konrāds  Kalniņš),  pret- 
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

1.1. Apstiprināt autobusa Ford Tranzit izsoles noteikumus;
1.2. Viļānu  novada  pašvaldības  privatizācijas,  pašvaldības  īpašuma  un  zemes 

komisijai uzlikt par pienākumu organizēt dotā pamatlīdzekļa izsoli.

Pielikumā izsoles noteikumi uz 3 lapām.

13§

Par saistošo noteikumu Nr. 48 „Par novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas 
klasēm ziemas sezonai no 01.novembra līdz 31.martam un vasaras sezonai no 01.aprīļa 
līdz 

31.oktobrim”._________________________________________________________
V.Arbidāns A.Pudulis
Izskatot saistošos noteikumus Nr. 48  „Par novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas 
klasēm  ziemas  sezonai  no  01.novembra  līdz  31.martam  un  vasaras  sezonai  no 
01.aprīļa līdz 31.oktobrim” projektu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina 
Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars 
Strods,  Artūrs  Ornicāns  ,Juris  Tučs,  Felicija  Leščinska,  Konrāds  Kalniņš),  pret- 
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 48 „Par novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas 
klasēm  ziemas  sezonai  no  01.novembra  līdz  31.martam  un  vasaras  sezonai  no 
01.aprīļa līdz 31.oktobrim” .

Pielikumā :saistošie noteikumi un pielikumi .

14§

Par vizīti uz Šlisselburgas pilsētas pašvaldību (Krievija).__________________________

I.Strūberga J.Ivanova A.Ornicāns J.G.Vidiņš  A.Strods J.Tučs J.Stafeckis  A.Pudulis 
Pamatojoties uz Viļānu novada domes 2012.gada 8.marta sēdes Nr.4 lēmumu Nr.14 
un izskatot sagatavoto brauciena laika grafiku un izmaksu aprēķinu:

1. Plānotais vizītes ilgums no 12.10.2012. līdz 14.10.2012.

2. Delegācijas dalībnieku skaits  – 46 dalībnieki,  tajā skaitā  23 Viļānu novada 
pašvaldības  pārstāvji  (Viļānu  kultūras  nama  6-9.klašu  deju  kolektīvs  un 
novada  pārstāvji)  un  23  Kārsavas  novada  pašvaldības  pārstāvji  (Kārsavas 
MMS orķestris un novada pārstāvji)

3. Brauciena maršruts kopā 980 km   (Viļāni - Šlisselburga 448 km; Šlisselburga 
- Sankt-Pēterburga 75 km; Sankt-Pēterburga – Viļāni  457 km)

4. Izmaksas kopā LVL 1211.81
Autobusa noma: LVL 810.00  (405.00 – Viļānu novada pašvaldība un 405.00 Ls–  
Kārsavas novada pašvaldība)
Apdrošināšana: ~ LVL 57.50  (konkrēta summa būs aprēķināta ievadot vecumu un  
dalībnieku skaitu)
Viesnīca ar brokastīm: LVL 558.73 jeb 795.00 EUR (2x37.50 EUR + 21x15.00 EUR 
= 390.00 EUR x (2 naktis) = 780,00 EUR + šoferis 15,00 EUR)          
 Ēdināšana: LVL 82.58 jeb 117.50 EUR (23x (2X2.50 EUR) =115.00 EUR + šoferis 1  
diena 2.50 EUR)
Komandējuma dienas nauda: LVL 108.00 ((LVL6x3)x6=LVL 108)
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina 
Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars 
Strods,  Juris  Tučs,  Felicija  Leščinska,  Konrāds  Kalniņš),  pret-1(Artūrs 
Ornicāns),atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

1. Piedalīties  Šlisselburgas  pilsētas  svētkos  laika  periodā   no  12.10.2012.-
14.10.2012.

2. Viļānu novadu pārstāvēt Šlisselburgas pilsētas svētkos deliģēt:
a. Viļānu  kultūras  nama  6-9.klašu  deju  kolektīvu  -  17  dejotāji, 

kolektīva  vadītāja  un  atbildīgā  skolotāja,  kopā  19  dalībnieki 
saskaņā ar sarakstu pielikumā.

b.  Četrus  Viļānu  novada  pašvaldības  pārstāvjus  -  domes 
priekšsēdētāja  vietnieci  Jekaterinu  Ivanovu,  Viļānu  kultūras 
nama direktori Margaritu Cakulu, sabiedrisko attiecību speciālisti 
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Lindu  Grandāni  un   attīstības,  plānošanas  un  informācijas 
nodaļas vadītāju Ivetu Piziču.

3. Apstiprināt izdevumu tāmi:
N.p.k. Izdevumu pozīcija skaits Cena, 

LVL
dienas Summa, 

LVL
1 Autobusa noma 1 405.00 - 405.00
2 Apdrošināšana 23 2.50 - 57.50
3 Viesnīca ar brokastīm 21 10.54 2 442.68

2 26.36 2 105.44
4 Viesnīca ar brokastīm šoferim 1 10.54 1 10.54
5 Pusdienas 23 1.76 2 80.96
6 Pusdienas šoferim 1 1.76 1 1.76

7 Komandējuma dienas nauda 6 6,00 3 108.00
kopā 1211.88

15§

Par vizīti uz Glubokoje pilsētas pašvaldību (Baltkrievija)._________________________

J.Ivanova A.Ornicāns J.G.Vidiņš J.Tučs A.Pudulis  
Pamatojoties  uz  Latgales  plānošanas  reģiona  2012.gada  24.jūlija  vēstuli,  tika  veikti 
sagatavošanās darbi braucienam un sastādīts brauciena laika grafiks un izmaksu apreķins:

1. Šī  gada 1.-2.septembrī  Glubokoje  pilsētā  /Baltkrievija/  tiek gatavoti  Rakstniecības 
svētki

2. Plānotais svētku ilgums no 01.09.2012. līdz 02.09.2012.

3. Viļānu novada pašvaldību svētkos pārstāvēs:

a. Divi radošie kolektīvi: jauniešu deju kopa "Austra" - 22 dalībnieki un kapella 
"Bumburneicas"  -  4  dalībnieki;  Repertuārā  ir  gan  sagatavota  pilna 
koncertprogramma, gan rotaļu dejas, kurās var tikt iesaistīti apmeklētāji. 

b. vienpadsmit  amatnieki  ar  austiem darbiem, filcējumiem,   apgleznotu zīdu, 
gobelēniem,  adījumiem,  koka  darbiem,  bižutēriju,  šūtiem  izstrādājumiem. 
Apmeklētājus iesaistīt varēsim amatniecības aktivitātēs - aušana uz mazajām 
stellēm, filcēšana, zīda apgleznošana un gobelēnu veidošana

c. pašvaldības  pārstāvji:  domes  priekšsēdētāja  vietniece  Jekaterina  Ivanova, 
deputāte Alla Stiuka, attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja 
Iveta  Piziča,  sabiedrisko attiecību  speciāiste  Linda Grandāne (šoferis  Juris 
Elsts)

4. Brauciena maršruts kopā 530 km   (Viļāni – Glubokoje - Viļāni)

Degviela: 185.50l = LVL 174.37 
Apdrošināšana:  ~  LVL  105.00  (konkrēta  summa  būs  aprēķināta  ievadot  vecumu  un  
dalībnieku skaitu)
Komandējuma dienas nauda: LVL 200.00 ((LVL20x2)x5=LVL 200.00)

Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina 
Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars 
Strods,  Juris  Tučs,  Felicija  Leščinska,  Konrāds  Kalniņš),  pret-1(Artūrs 
Ornicāns),atturas- nav,
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

1. Piedalīties  Rakstniecības  svētkos Glubokoje  pilsētā  /Baltkrievija/  šī  gada  1.-
2.septembrī 

2. Viļānu novadu pārstāvēt Rakstniecības svētkos Glubokoje pilsētā deliģēt:

a. jauniešu deju kopa "Austra" - 23 dalībnieki un kapella "Bumburneicas" 
- 4 dalībnieki saskaņā ar sarakstu pielikumā;

b. vienpadsmit Viļānu novada amatniekus saskaņā ar sarakstu pielikumā;
c.  četrus Viļānu novada pašvaldības pārstāvjus - domes priekšsēdētāja 

vietnieci  Jekaterinu  Ivanovu,  deputāti  Allu  Stiuku,  sabiedrisko 
attiecību  speciāisti  Lindu  Grandāni  un  attīstības,  plānošanas  un 
informācijas nodaļas vadītāja Ivetu Piziču;

d. kā brauciena šoferi norīkot Juri Elstu.

1. Apstiprināt izdevumu tāmi:

N.p.k. Izdevumu pozīcija skaits Cena, 
LVL

dienas Summa, 
LVL

1 Degviela 185.50 0.94 - 174.37
2 Apdrošināšana 42 2.50 - 105.00
7 Komandējuma dienas nauda 5 20,00 2 200.00

kopā 439.37

16§

Par sociālā dzīvokļa īrnieces parādu dzēšanu.______________________________
D.Strupiša A.Pudulis
Izskatot  sociālā  dienesta  lēmumu Nr.  1.13-1504 no 24.07.2012.  par  to,  ka  sociālā 
dzīvokļa īniece A.R.,kura bija deklarēta  Celtnieku ielā,Viļāni  ir  nesamaksājusi  par 
ēdināšanu  un  elektrību,  bet  patreiz  vairs  nav  Viļānu,bet  Cesvaines  novada 
iedzīvotāja , 
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina 
Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars 
Strods,  Juris  Tučs,  Felicija  Leščinska,  Artūrs  Ornicāns,Konrāds  Kalniņš),  pret-
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

Segt  A.R.  parādu  par  ēdināšanu  un  elektrību  par  kopējo  summu  Ls 
19.10(deviņpadsmit lati 10 santīmi) –ēdināšana Ls 9.60  un elektrība Ls 9.50.

17§

Par istabas piešķiršanu sociālajā dzīvoklī V.K.___________________________
D.Strupiša A.Pudulis
Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.13-2/1679 no 14.08.2012. par to, ka V. K. lūdz 
piešķirt istabu sociālajā dzīvoklī sakarā ar to, ka palicis bez dzīves vietas( jo paziņa 
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pie kura dzīvoja V.K. ir miris),  ir 3 grupas invalīds kopš bērnības un pašreiz uzturas 
krīzes istabā ,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina 
Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars 
Strods,  Juris  Tučs,  Felicija  Leščinska,Artūrs  Ornicāns,Konrāds  Kalniņš),  pret-
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

Piešķirt  V.K.deklarēts  Sokolku  pagasts-  istabu  sociālajā  dzīvoklī  Celtnieku  ielā, 
Viļāni.

18§

Par brīvpusdienu piešķiršanu L.G. bērniem ,kuri mācās Rikavas 
pamatskolā.__________________________________________________________
D.Strupiša A.Pudulis
Izskatot L. G. deklarētā dzīvesvieta Ornicānu ciems ,Viļānu pagasts, Viļānu novads 
2012.gada 13.augusta  iesniegumu un uzklausot sociālo darbinieci A.Stiuku,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina 
Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars 
Strods,  Juris  Tučs,  Felicija  Leščinska,Artūrs  Ornicāns,Konrāds  Kalniņš),  pret-
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

Piešķirt  brīvpusdienas L.  G. bērniem  M.Č.7. kl.un  M.Č  8.kl.,kuri   mācās Rikavas 
pamatskolā  Rēzeknes novadā,jo  M. ir  invalīds  un  pēc  ārstes  rekomendācijas  nav 
ieteicams mainīt skolu.

19§
Par pateicības rakstiem Viļānu vidusskolas pedagogiem un tehniskajiem 
darbiniekiem.________________________________________________________ 
J.Ivanova A.Pudulis
Sakarā ar Viļānu Viļānu vidusskolas padagogu un tehnisko darbinieku 
jubilejām,pamatojoties uz Viļānu novada domes apstiprināto nolikumu „Par 
pateicības rakstu” ,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina 
Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars 
Strods,  Juris  Tučs,  Felicija  Leščinska,Artūrs  Ornicāns,Konrāds  Kalniņš),  pret-
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

     Pasniegt  pateicības rakstus  un ziedus sakarā ar nozīmīgām dzīves jubilejām 
sekojošiem Viļānu vidusskolas pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem:
Nellijai Gudai, Ilgai Slūkai, Irēnai Inkinai ,Tamārai Kobrinai,Vilhelmīnai Zīrai 
un Anitai Grinevičai.
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20§

Par  „  brīvzupu”  piešķiršanu  Dekšāru  pamatskolas  un  Viļānu  vidusskolas 
skolēniem.____________________________________________________________
J.Ivanova A.Pudulis
Izskatot   Dekšāru  pamatskolas  direktores  D.Ceipinieces  2012.gada  13.augustā 
iesniegto  iesniegumu  un  Viļānu  vidusskolas  direktora  P.Tretjuka   2012.gada 
14.augustā iesniegto  iesniegumu, kurā lūdz piešķirt skolēniem brīvzupas . Dekšāru 
pamatskolā skolēnu skaits- 82 un Viļānu vidusskolas skolēnu skaits- 524, 
       Atklāti  balsojot:par- 13(Vasīlijs  Arbidāns,  Arnolds  Pudulis,  Alla  Stiuka, 
Jekaterina   Ivanova,  Juris  Galerijs  Vidiņš,  Ivans   Popovs,  Irina  Šekšujeva,  Jānis 
Stafeckis,  Aivars  Strods,  Juris  Tučs,  Felicija  Leščinska,Artūrs  Ornicāns,Konrāds 
Kalniņš), pret-nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

Izvērtējot  Viļānu  novada  pašvaldības  finansiālās  iespējas  un  skolas  direktoru 
pieprasījumu apmaksāt sākot ar 2012.gada 03.septembri līdz gada beigām zupas līdz 
Ls 0.25 (dienā)  katram skolēnam pēc sastādītajiem sarakstiem, izņemot skolēnus, 
kuriem piešķirtas brīvpusdienas. 

21§

Par brīvpusdienu piešķiršanu Dekšāru  pamatskolas skolēniem, kuri dzīvo citā 

novadā.________________________________________________________
______ 
J.Ivanova A.Pudulis
Izskatot Dekšāru pamatskolas direktores D.Ceipinieces 2012.gada 
13.augusta iesniegumu ar lūgumu piešķirt brīvpusdienas , daudzbērnu 
ģimenes pabalstu un pabalstu pirmklasniekiem –skolēniem, kuri dzīvo citā 
novadā, bet mācīsies Dekšāru pamtskolā un ņemot izglītības ,kultūras un 
sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
       Atklāti  balsojot:par- 13(Vasīlijs  Arbidāns,  Arnolds  Pudulis,  Alla  Stiuka, 
Jekaterina   Ivanova,  Juris  Galerijs  Vidiņš,  Ivans   Popovs,  Irina  Šekšujeva,  Jānis 
Stafeckis,  Aivars  Strods,  Juris  Tučs,  Felicija  Leščinska,Artūrs  Ornicāns,Konrāds 
Kalniņš), pret-nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

Skolēniem no cita novada nepiešķirt daudzbērnu ģimenes pabalstu,brīvpusdienas un 
pabalstu pirmklasniekiem, jo tas ir pretrunā ar saistošjiem noteikumiem ,bet piešķirt 
tikai brīvzupas.
 

22§
Par dzīvojamās platības 
maiņu.______________________________________
J.Ivanova A.Pudulis
1.Izskatot A.S. dzīv. Nākotnes iela , Viļāni, Viļānu nov., un T.D. dzīv. Celtnieku iela , 
Viļāni, Viļānu nov., iesniegumus ar lūgumu apmainīt īrētos dzīvokļus, Viļānu novada 
pašvaldības dome
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konstatē:

A.S. lūdz atļaut apmainīt īrēto pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Nākotnes iela , 
Viļāni, Viļānu nov. ar citu īrnieku –T.D. dzīv. Celtnieku iela, Viļāni, Viļānu nov.

T. D. arī lūdz atļaut apmainīt īrēto pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Celtnieku 
ielā , Viļāni, Viļānu nov. ar citu īrnieku – A.S.dzīv. Nākotnes ielā, Viļāni, Viļānu nov.
A.S.  īrē  pašvaldībai  piederošo dzīvojamo telpu pēc  adreses  Nākotnes ielā,  Viļāni, 
Viļānu nov. Dzīvoklis  sastāv  no 3 istabām,  kopēja platība  -  66,22 m2,  dzīvojamā 
platība  -38,28 m2,  otrais stāvs,  labiekārtojuma līmenis – centrālapkure,  ūdensvads, 
kanalizācija, gāze (2012. gada 1.augusta dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1045). 
Īres līgumā Nr.1045 ir ierakstīts, kā arī deklarēts Nākotnes ielā, Viļāni, Viļānu nov., 
A.S. pilngadīgs ģimene loceklis - dēls D.C. kurš  rakstveidā piekrīt dzīvojamās telpas 
pēc adreses Nākotnes ielā,Viļāni apmaiņai pret dzīvokli pēc adreses Celtnieku ielā, 
Viļāni ar  īrnieci  T. D.

T.D.  īrē pašvaldībai  piederošo dzīvojamo telpu pēc adreses Celtnieku ielā,  Viļāni, 
Viļānu nov. Dzīvoklis sastāv no divām istabām, kopēja platība - 45,28 m2, dzīvojamā 
platība -30,11 m2, ceturtais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, ūdensvads, 
kanalizācija,  gāze  (2012.  gada  9.  februāra  dzīvojamās  telpas  īres  līgums  Nr.673). 
Neviena cita pilngadīgā ģimenes locekļa T. D. ģimenē nav.

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.panta īrniekam ir tiesības apmainīt 
aizņemto  dzīvojamo  telpu  ar  citu  īrnieku,  ja  tam  piekrīt  kopā  ar  viņu  dzīvojošie 
pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs.
Izīrētājs  SIA „Viļānu Namsaimnieks” neiebilst  tam, ka īrnieki A.S. un T.D.  veiks 
aizņemto dzīvojamo telpu apmaiņu.

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- 13 (Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina 
Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars 
Strods,  Juris  Tučs,  Felicija  Leščinska,Artūrs  Ornicāns,  Konrāds  Kalniņš),  pret-
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
 
1. atļaut A.S.un T. D. veikt īrēto dzīvokļu, pēc adreses Nākotnes ielā, Viļāni, Viļānu 
nov. un Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., apmaiņu;
2.  SIA  „Viļānu  namsaimnieks”  slēgt  īres  līgumu  uz  nenoteiktu  laiku.  Līguma 
noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža; 
3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, A. S. un 
T.D. jānoslēdz līgumi ar SIA „Viļānu siltums” un SIA „L&T” un tie jāuzrāda SIA 
„Viļānu namsaimnieks”, pretējā gadījumā īres līgums ar SIA „Viļānu namsaimnieks” 
netiks noslēgts; 
4. lēmuma 2.un 3 punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim 
D. Igaunim;
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 Šo  lēmumu  var  pārsūdzēt  Administratīvajā  rajona  tiesā  (  Rēzeknes  tiesu  nams  
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas  
dienas.

23§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu.____________________________________
J.Ivanova A.Pudulis
1.Izskatot  A.K.  dzīvesvieta  deklarēta  Sokolku  pag.,  Viļānu  nov.,  iesniegumu  par 
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome

konstatē:

A. K. lūdz sniegt  palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut  īrēt  pašvaldībai 
piederošo brīvo dzīvojamo telpu.                                                                
A. K. ar  bērniem: R. K. un G.P. ir  deklarēti  ,  Sokolku pag.,  Viļānu nov.,  bet tur 
nedzīvo, māja viņai nepieder. Ilgstoši īrēja dzīvokli no citas personas Viļānu pilsētā, 
pašreiz nav kur dzīvot un dzīvo pie paziņām, jo strādā Viļānos un sliktās transporta 
satiksmes dēļ nevar tikt uz darbu.
2012.gada 15.jūnijā Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbiniece I.Repša un 
Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja L.Veselova veicot A.K. apsekošanu deklarētajā 
dzīvesvietā Sokolku pag., Viļānu nov., konstatēja, A.K. ar bērniem dzīvojamā mājā 
nedzīvo, īrē dzīvojamo telpu Viļānu pilsētā.
Saskaņā  ar  2012.gada  16.maija  Sokolku  pagasta  pārvaldes  izziņu  Nr.  3.1.-11/32 
nekustamā  īpašums  Sokolku  pag.,  Viļānu  nov.  piederēja  K.T.pēc  kura  nāves 
mantojumā neviens nav stājies .
A. K. ģimenei ir noteikts trūcīgās ģimenes statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā 
dienesta izziņa Nr.53 no 05.04.2012) . 
Saskaņā  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. 
Saskaņā  ar  Viļānu  novada  pašvaldības  saistošiem  noteikumiem  Nr.10  „Par 
dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5.  punktu A. K. iesniegusi motivētu iesniegumu par 
nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu. 
Ņemot vērā 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- 13(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina 
Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars 
Strods,  Juris  Tučs,  Felicija  Leščinska,Artūrs  Ornicāns,Konrāds  Kalniņš),  pret-
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

Atzīt  A.K. par  tiesīgu  saņemt  palīdzību  pašvaldībai  piederošo  dzīvojamo  telpu 
izīrēšanā  un  reģistrēt  A.  K.  Viļānu novada palīdzības  reģistrā  dzīvojamās platības 
saņemšanai vispārējā kārtībā.
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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  N.  B.  dzīvesvieta  deklarēta  Viļānu  pag.,  Viļānu  nov.,  iesniegumu par 
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome

konstatē:

Saskaņā ar 2011.gada 25.  augusta  Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.12, 32§, 
pamatojoties  uz  likuma  „Par  palīdzību  dzīvokļa  jautājumu  risināšanā”  ”  3.  pantu 
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 5.augusta saistošiem noteikumiem 
„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos 
dzīvokļa apstākļus,  N.B.tika atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā un reģistrēts palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās 
telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā.
Ņemot  vērā  augstāk  minēto  un  pamatojoties  uz  likuma  „Par  palīdzību  dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu 2012.gada 31.jūlijā N. B. tika piedāvāts īrēt 
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov. 
2012.  gada  9.augustā  no N.  B.  saņemta  piekrišana īrēt  augstāk  minēto  dzīvojamo 
telpu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 1.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. 
panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina 
Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars 
Strods,  Juris  Tučs,  Felicija  Leščinska,Artūrs  Ornicāns,Konrāds  Kalniņš),  pret-
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

1. sniegt  N.B.palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 
brīvo dzīvojamo telpu Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā 
platība  -  38,8  m2  ,  istabu  skaits  -  2,  piektais  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  termiņa 
pagarināšanu. Līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma 
spēkā stāšanās brīža; 
3.  noteikt,  ka  pirms  īres  līguma  noslēgšanas  ar  SIA  „Viļānu  namsaimnieks”,  N. 
B.jānoslēdz  līgumu ar  SIA „Viļānu siltums”  un  SIA „L&T”  un  tie  jāuzrāda  SIA 
„Viļānu namsaimnieks”, pretējā gadījumā īres līgums ar SIA „Viļānu namsaimnieks” 
netiks  noslēgts  un  tiks  uzskatīts,  ka  N.  B.  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.
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 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  V.T.dzīvesvieta  deklarēta  Viļānu  pag.,  Viļānu  nov.,  iesniegumu  par 
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome

konstatē:

Saskaņā ar 2011.gada 25.  augusta  Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.12, 32§, 
pamatojoties  uz  likuma  „Par  palīdzību  dzīvokļa  jautājumu  risināšanā”  ”  3.  pantu 
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 5.augusta saistošiem noteikumiem 
„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos 
dzīvokļa apstākļus, V.T. tika atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā un reģistrēts palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās 
telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā.
Ņemot  vērā  augstāk  minēto  un  pamatojoties  uz  likuma  „Par  palīdzību  dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 18.  panta 1.daļu 2012.gada  31.jūlijā V. T.tika piedāvāts īrēt 
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov. 
2012. gada 7.augustā no V. T. tika saņemta piekrišana īrēt augstāk minēto dzīvojamo 
telpu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 1.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. 
panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina 
Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars 
Strods,  Juris  Tučs,  Felicija  Leščinska,Artūrs  Ornicāns,Konrāds  Kalniņš),  pret-
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

1. sniegt  V.T. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 
brīvo dzīvojamo telpu Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā 
platība  -  38,9  m2  ,  istabu  skaits  -  2,  ceturtais  stāvs,  labiekārtojuma  līmenis  – 
centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija. 

2.  SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, iekļaujot 
īres līgumā sekojošus V. T. ģimenes locekļus – sievu E.P.,meitu A.P. un dēlu D. P. 
Ietvert īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa 
pagarināšanu. Līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma 
spēkā stāšanās brīža; 
3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, Viktoram 
Tokalovam jānoslēdz līgumu ar SIA „Viļānu siltums” un SIA „L&T” un tie jāuzrāda 
SIA  „Viļānu  namsaimnieks”,  pretējā  gadījumā  īres  līgums  ar  SIA  „Viļānu 
namsaimnieks” netiks noslēgts un tiks uzskatīts, ka V. T.  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.
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 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 I.R. dzīvesvieta deklarēta Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par 
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome

konstatē:

I.  R.lūdz  sniegt  palīdzību  dzīvokļa  jautājuma  risināšanā  –  atļaut  īrēt  pašvaldībai 
piederošo brīvo dzīvojamo telpu.                                                                
I. R. dzīvesvieta deklarēta ir Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu nov. pie savas mātes A. Z., bet 
tur nedzīvo mazās dzīvojamās platības dēļ. Pašreiz kopā ar dēlu īrē dzīvojamo platību 
Brīvības ielā , Viļāni, kuru īpašnieks līdz šī gada 30.septembrim lūdz atbrīvot. 
2012.gada 12.jūlijā tika veikta I.  R. apsekošana deklarētajā  dzīvesvietā Rīgas ielā, 
Viļāni,  Viļānu  nov.  un  konstatēts,  ka  dzīvoklis  sastāv  no  divām caurstaigājamām 
istabām un virtuves, kura, pēc A .Z. vārdiem, lietojama vasarā, jo ziemā tur sasalst pat 
ūdens. A.Z. ir pensionāre un viņa uzskata, ka veselības stāvokļa dēļ nesadzīvotu ar 
meitu un mazdēlu.   (Viļānu novada pašvaldības sociālā darbinieces M. Ikaunieces 
apsekošanas akts) .
Saskaņā  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. 
Saskaņā  ar  Viļānu  novada  pašvaldības  saistošiem  noteikumiem  Nr.10  „Par 
dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu I. R. ir iesniegusi motivētu iesniegumu par 
nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu. 
Ņemot vērā 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- 13(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina 
Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars 
Strods,  Juris  Tučs,  Felicija  Leščinska,Artūrs  Ornicāns,Konrāds  Kalniņš),  pret-
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

Atzīt  I.R.  par  tiesīgu  saņemt  palīdzību  pašvaldībai  piederošo  dzīvojamo  telpu 
izīrēšanā  un  reģistrēt  I.  R.  Viļānu  novada  palīdzības  reģistrā  dzīvojamās  platības 
saņemšanai 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.    
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5. Izskatot  P.S.  deklarētā  dzīvesvieta  Rīga.,  iesniegumu  par  palīdzības  sniegšanu 
dzīvokļa  jautājumu  risināšanā  –  pašvaldībai  piederošo  dzīvojamo  telpu  izīrēšanā, 
Viļānu novada pašvaldības dome

konstatē:
P. S. lūdz piešķirt vienistabas dzīvokli ar labierīcībām.
Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra Datu bāzes datiem P. S. dzīvesvietas adrese – Kalna 
iela 6-1, Rīga, LV-1003.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 4. panta pirmo daļu 
palīdzību  personai  sniedz  tā  pašvaldība,  kuras  administratīvajā  teritorijā  attiecīgā 
persona deklarējusi savu dzīvesvietu.  
Saskaņā  ar  Viļānu novada  domes saistošiem noteikumiem Nr.10  „Par  dzīvojamās 
telpas izīrēšanu” 3.punktu pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 
personām, kuras dzīvo un ir deklarējušas dzīvesvietu Viļānu novada administratīvajā 
teritorijā. 
Ņemot  vērā  minēto,  P.  S.  lūgums  par  palīdzības  sniegšanu  dzīvokļa  jautājuma 
risināšanā ir noraidāms. 
Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus 
netika noskaidrots, jo visas nepieciešamās ziņas jau izteiktas adresāta iesniegumā un 
cits viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieņemšanu.
Šis  administratīvais  akts  tiek  pieņemts,  ievērojot  Administratīvā  procesa  likuma 
4.pantā  noteiktos  administratīvā  procesa  principus,  kā  arī  ietverot  lietderības 
apsvērumus,  ievērojot  Administratīvā  procesa  likuma 65.  pantu  un  66.pantu.  Šajā 
gadījumā  ir  lietderīgi  izdarīt  nelabvēlīgu  administratīvu  aktu,  jo  šajā  gadījumā 
administratīvā akta izdošana nepieciešama, lai sasniegtu tiesisku mērķi un izdodamais 
nelabvēlīgais administratīvais akts ir piemērots tiesiskā mērķa sasniegšanai, bet citi 
līdzekļi  nav  piemērojami.  Sabiedrības  ieguvums  šajā  gadījumā  ir  lielāks,  nekā 
personas  tiesību  aizskārums,  jo  pašvaldība  savas  funkcijas  veic  visu  pašvaldības 
iedzīvotāju  interesēs  un  likuma ietvaros  (pamats  –  Administratīvā  procesa  likuma 
(APL 13.pants).  Izdodamā administratīvā akta saturs atbilst  demokrātiskās iekārtas 
principam  (APL  12.pants),  sabiedrības  interešu  ievērošanas  principam  un 
privātpersonas  tiesību  ievērošanas  principam  (APL  5.pants).  Cilvēktiesību 
ierobežojums nav pieļauts.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 4. panta pirmo 
daļu, Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. pantu,12. pantu, 13. pantu, 62. pantu, 
65, pantu, 66. pantu 67. pantu, Viļānu novada domes saistošiem noteikumiem Nr.10 
„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 3.punktu, 
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina 
Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars 
Strods,  Juris  Tučs,  Felicija  Leščinska,Artūrs  Ornicāns,Konrāds  Kalniņš),  pret-
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

Atteikt  atzīt  P.  S. par  tiesīgu  saņemt palīdzību  pašvaldībai  piederošās  dzīvojamās 
telpas izīrēšanā.  
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 Šo  lēmumu  var  pārsūdzēt  Administratīvajā  rajona  tiesā  (  Rēzeknes  tiesu  nams,  
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas  
dienas.                     

24§
Par personas iemitināšanu dzīvoklī._____________________________________
J.Ivanova A.Pudulis
1.Izskatot M.Š. iesniegumu ar lūgumu iemitināt dzīvojamā telpā Rīgas ielā, Viļāni un 
iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā dēlu P.S., kā arī  P.S.  iesniegumu ar lūgumu 
iemitināt viņu dzīvojamā telpā Rīgas ielā, Viļāni un iekļaut dzīvojamās telpas īres 
līgumā, Viļānu novada pašvaldības dome
                                  konstatē:

M.  Š.lūdz  atļaut  iemitināt  viņas  īrētajā  dzīvoklī  Rīgas  iela  ,  Viļāni  un  iekļaut 
dzīvojamās telpas īres līgumā dēlu P. S. deklarētā dzīvesvieta Kalna iela 6-1, Rīga.
Dēls P. S. lūdz atļaut iekļaut viņu dzīvojamās telpas īres līgumā un iemitināt dzīvoklī 
Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu nov.
Izskatot M. Š. un P. S. iesniegumus, tika konstatēt, ka 2007.gada 18.jūnijā starp SIA 
„Viļānu namsaimnieks” un M.Š. tika noslēgts dzīvojamās telpas, pēc adreses Rīgas 
ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.825. Citu dzīvoklī deklarēto ne arī iekļauto 
īres līgumā Nr.374 ģimenes locekļu nav.
Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra Datu bāzes datiem P. S. ģimenes stāvoklis – šķīries.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri”  9.  panta pirmo daļu īrniekam ir 
tiesības iemitināt viņa īrētajā dzīvojamā telpā pilngadīgos bērnus, kuriem nav savas 
ģimenes, saņemot  visu tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišanu 
un ja iepriekš par to rakstveidā informēts izīrētājs.
Izīrētājs SIA „Viļānu Namsaimnieks” neiebilst tam, ka dzīvoklī, kā ģimenes loceklis, 
tiks iemitināts īrnieces  M. Š. dēls P. S.                                                                       
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 
1.daļas 23.punktu, „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta pirmo daļu,
 Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina 
Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars 
Strods,  Juris  Tučs,  Felicija  Leščinska,Artūrs  Ornicāns,Konrāds  Kalniņš),  pret-
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

Atļaut M.Š. iemitināt dzīvojamā telpā Rīgas ielā , Viļāni, Viļānu nov., dēlu P. S. un 
iekļaut viņu dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.825, kā ģimenes locekli.

Šo  lēmumu  var  pārsūdzēt  Administratīvajā  rajona  tiesā  (  Rēzeknes  tiesu  nams,  
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.

25§

Par piedalīšanos Eiropas Mobilitātes nedēļā.

I.Klimanova J.Stafeckis  A.Pudulis
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas VARAM 31.07.2012. vēstuli  Nr.18-1e/11203, 
kurā informēts par Eiropas mobilitātes nedēļu un izskatot Viļānu novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma speciālistes I.Klimanovas ziņojumu par Viļānu novada pašvaldībā 
plānoto pasākumu Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros, kā arī ņemot vērā Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu ,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina 
Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars 
Strods,  Juris  Tučs,  Felicija  Leščinska,Artūrs  Ornicāns,Konrāds  Kalniņš),  pret-
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

1. Piedalīties  pasākumā  Eiropas  Mobilitātes  nedēļas  ietvaros  organizējot 
pasākumu  12  līdz  16  gadus  veciem  Viļānu  vidusskolas  un  Dekšāres 
pamatskolas audzēkņiem;

2. Veikt šādas aktivitātes:

• Ceļu  satiksmes  noteikumu  apmācības  velosipēdista  tiesību 
iegūšanai  Viļānu  vidusskolas  un  Dekšāres  pamatskolas 
audzēkņiem;

• Izveidot  velosipēdu  novietnes  pie  Viļānu  vidusskolas,  Viļānu 
mūzikas un mākslas skolas, Bērnu un jauniešu centra, Viļānu PII; 
Viļānu pilsētas bibliotēkas, Dekšāres pamatskolas;

• Velomaratons ar tiesības ieguvušajiem bērniem
3. Piešķirt  kopējo  finansējumu pasākuma  organizēšanai  700Ls  (septiņi 

simti lati 00 santīmi) apjomā.

26§

Par grozījumiem pamatbudžetā .____________________________________
I.Stafecka J.Stafeckis J.G.Vidiņš A.Pudulis 
Grozījumi sagatavoti pamatojoties uz iestāžu un  struktūrvienību vadītāju 
iesniegumiem.

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina 
Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars 
Strods,  Juris  Tučs,  Felicija  Leščinska,Artūrs  Ornicāns,Konrāds  Kalniņš),  pret-
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

 .
Apstiprināt  grozījumus  Viļānu  novada  pašvaldības  2012.  gada  saistošajos 
noteikumos Nr.41 ”Par Viļānu novada pašvaldības pamatbudžetu  2012.gadam”.

Grozījumi pielikumā uz  3  lapām.
27§

Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.

I.Klimanova A.Pudulis
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1.  Pamatojoties  uz  2012.gada  3.maija  Viļānu  novada  domes  sēdes  Nr.6  dienas 
kārtības 30.punkta lēmumu „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 
pašvaldības  vārda  un  nodošanu  atsavināšanai”  un  veicot  īpašuma  „Dārziņi  1”, 
Dekšāres  pag.,  Viļānu  nov.,  kadastra  numurs  78480060479  nosacītas  cenas 
noteikšanu un pieaicinot SIA „Dzieti” vērtētājus

Viļānu novada dome konstatēja:

1. Saskaņā  ar  SIA  „Dzieti”  2012.gada  3.augusta  slēdzienu  par  nekustamā 
īpašuma – divu zemes gabalu „Dārziņi 1”, Viļānu novada Dekšāres pagastā 
tirgus vērtība ir LVL 5600,00 (pieci tūkstoši seši simti lati un 00sant.);

2. Saskaņā ar 2012.gada 3.maija Viļānu novada domes sēdes Nr.6 dienas kārtības 
30.punkta  lēmumu,  F.B.veica  īpašuma  ierakstīšanu  zemesgrāmatā  uz 
pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem:

a. Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā:
• Valsts zemes dienests – Valsts nodeva par kadastra izziņu – 

LVL 5,00 (pieci lati un 00sant.);
• Zemesgrāmata  – kancelejas nodeva; LVL 25,00 (divdesmit 

pieci lati un 00sant.);
• SIA „Ametrs” rēķins Nr.R-153 par kadastrālo uzmērīšanu – 

LVL 668,82 (seši simti sešdesmit astoņi lati un 82sant.).
b. Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma vērtēšanu:

• SIA  „Dzieti”  –  vērtējuma  sagatavošana  –  LVL  90,00 
(deviņdesmit lati un 00sant.).

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina 
Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars 
Strods,  Juris  Tučs,  Felicija  Leščinska,Artūrs  Ornicāns,Konrāds  Kalniņš),  pret-
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

• noteikt  īpašuma „Dārziņi  1”,  Dekšāres  pag.,  Viļānu nov.,  kadastra  numurs 
78480060479  nosacīto  cenu  –  LVL  5690,00  (pieci  tūkstoši  seši  simti 
deviņdesmit lati un 00sant.), cenu veido eksperta slēdziens par īpašuma tirgus 
vērtību un izmaksas, ko pašvaldība iztērēja vērtējuma sagatavošanai;

• Piedāvāt F. B. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties to,  atskaitot  no 
nosacītās cenas līdzekļus, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā 
par kopējo summu LVL 698,82, t.i. par LVL 4991,18 (četri tūkstoši deviņi 
simti deviņdesmit viens lats un 18sant.).

28§
Par zemes iznomāšanu.

I.Klimanova A.Pudulis
1.Pamatojoties  uz  likuma  „Par  pašvaldībām”  21.panta  14.punkta  a)  apakšpunktu, 
izskatot  Viļānu  Svētā  Georgija  Uzvarētāja  vienticībnieku  draudzes  pilnvarotas 
personas  Viktora  Teplova  iesniegumu  par  zemes  gabala  ar  kadastra  apzīmējumu 
78170010232 2061m2 platībā iznomāšanu, konstatēts, ka

• zemes vienība  ar  kadastra  apzīmējumu 78170010232 ir  rezerves  zemes 
fonda zeme;

• zemes vienības no rezerves zemes fonda ir iznomājamas uz neilgu laiku 
līdz 1 gadam
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Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina 
Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars 
Strods,  Juris  Tučs,  Felicija  Leščinska,Artūrs  Ornicāns,Konrāds  Kalniņš),  pret-
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

1.Noslēgt nomas līgumu ar Viļānu Svētā Georgija Uzvarētāja vienticībnieku draudzi 
   par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170010232 2061m2 ha platībā 
   iznomāšanu uz vienu gadu;
2.Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības gadā.

29§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

I.Klimanova  A.Pudulis
Izskatot  SIA  „Ametrs”  iesniegtu  zemes  ierīcības  projektu  nekustamam  īpašumam 
„Peisinieki”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta 
pirmās daļas 3.punktu,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina 
Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars 
Strods,  Juris  Tučs,  Felicija  Leščinska,Artūrs  Ornicāns,Konrāds  Kalniņš),  pret-
nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

1. Apstiprināt  SIA  „Ametrs”  izstrādāto  zemes  ierīcības  projektu  nekustamam 
īpašumam  „Peisinieki”,  kadastra  Nr.78480030302  sadalei  divos  zemes 
gabalos.

2. Atdalītajam zemes īpašumam, 4,4ha platībā piešķirt nosaukumu „Peisinieki 1” 
un  noteikt  nekustamā  īpašuma  lietošanas  mērķi  –  0201  –  zeme,  uz  kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, atlikušajam zemes gabalam, 
5,1ha platībā atstāt nosaukumu „Peisinieki” un noteikt lietošanas mērķi – 0101 
– zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

30§
Informācija.__________________________________________________________
Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2012. gada 20.septembrī  plkst.15.00.

Finanšu komitejas sēde notiks 2012.gada 13.septembrī  plkst 15.00.

Sociālo,  izglītības  un  kultūras  jautājumu  komitejas  sēde  notiks  2012.gada 
12.septembrī plkst.15.00.

Sēdi slēdza plkst.18.00

Sēdi vadīja                                                                                 Arnolds Pudulis

Sēdi protokolēja                                                                         Anna Strode

Parakstīja  2012.gada 30.augustā 
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