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LATVIJAS  REPUBLIKA 
VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

 

SĒDES PROTOKOLS 

 

Viļānu novadā                                     Nr.12                        2012.gada  18.oktobrī 

 

 

Darba kārtība 

1.Informācija par apkures sezonas uzsākšanu Viļānu pilsētā. 

2.Pētījums par Viļānu novada perspektīvajām investīciju piesaistīšanas vietām  

   (teritorijām) un to attīstības iespējām. 

3.Par skolas sadarbību ar biznesa izglītības biedrību. 

4.Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu vecticībnieku draudzei. 

5.Par Latgales reģionālās lidostas attīstību. 

6.Par saistošo noteikumu Nr. 49  „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu  

   nekustamā īpašuma nodoklim” izdošanu. 

7.Par grozījumiem pamatbudžetā . 

8.Par atkritumu uzkrājuma normas noteikšanu Viļānu novada pašvaldības  

   administratīvajā teritorijā. 

9.Par īpašuma sadali. 

10.Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam. 

11.Par lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” atcelšanu. 

12.Par zemes iznomāšanu. 

13.Par nomas attiecību izbeigšanu. 

14.Par transporta piešķiršanu Viļānu vidusskolas skolēniem. 

15.Par braucienu uz Dāniju un naudas līdzekļu iedalīšanu šim projektam. 

16.Par Viļānu vidusskolas padomi. 

17.Par pateicības rakstiem Viļānu novada pašdarbības kolektīvu vadītājiem. 

18.Par konkursa nolikuma apstiprināšanu. 

19.Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Nesēdi malā!”. 

20.Par mērķdotāciju sadali . 

21.Par darba algas palielināšanu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem. 

22.Par skolas bērnu ēdināšanas pabalsta atcelšanu. 

23.Par dzīvojamās platības piešķiršanu sociālajā dzīvoklī. 

24.Par dzīvojamās platības piešķiršanu. 

25.Par personu iemitināšanu dzīvojamā platībā. 

26.Par Annas Kazarinas sūdzības izskatīšanu attiecībā uz Viļānu novada 

pašvaldības Sociālā dienesta 2012.gada 15.augusta lēmumu Nr.1.13-2/1698 „Par 

atteikumu trūcīgas personas statusa un GMI pabalsta piešķiršanā Annai 

Kazarinai”. 

27.Par Mihaila Guka iesnieguma izskatīšanu attiecībā uz Viļānu novada  

     pašvaldības Sociālā dienesta 2012.gada 05.oktobra lēmumu Nr.1.13-2/2114  

     „Par atteikumu trūcīgas personas statusa un GMI pabalsta piešķiršanā  

     Mihailam Gukam”. 
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28.Par dzīvokļu rindas publiskošanu mājas lapā. 

29. Par Viļānu novada sporta skolas izveidošanu. 
Papildus darba kārtībā. 

30. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

31. Par notekūdeņu savākšanas Viļānu pilsētas aglomerācijas robežām. 

32. Par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Vides aizsardzības un  

      reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu  

      instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā "Kompleksi risinājumi  

      siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" II kārtā. 

33. 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,Aivars Strods, Jekaterina Ivanova,Konrāds Kalniņš, Juris Tučs,Felicija 

Leščinska. 

Nav ieradusies deputāte Inta Brence –bērnu kopšanas atvaļinājumā. 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki- sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, 

jurists Guntars Arbidāns, izpilddirektore Inga Strūberga, nekustamā īpašuma 

speciāliste Irina Klimanova, grāmatvede Veneranda Arbidāne, sabiedrisko 

attiecību speciāliste Linda Grandāne, attīstības, plānošanas un informācijas 

nodaļas speciāliste Iveta Piziča, pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte”vadītāja 

Ārija Strupiša, Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova, SIA 

„Viļānu namsaimnieks”valdes loceklis Dainis Igaunis, Dekšāru pagasta 

pārvaldes vadītājs Jānis Benislavskis,Viļānu vidusskolas direktora vietniece 

Inese Stepāne,Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Janīna 

Mičule. 

Pieaicinātie: SIA „Viļānu namsaimnieks”valdes loceklis Dainis Igaunis un  SIA 

„Viļānu siltums” valdes locekle Marija Gritāne  

Piedalās: 

Korespondente Ilze Sondore. 

Viļānu novada  iedzīvotājs Medarts Pužulis. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00 

Atklāti balso par darba kārtību: 

par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiņš,Alla Stiuka, 

Jekaterina Ivanova,  Artūrs Ornicāns, Ivans Popovs,Aivars Strods ,Jevdokija 

Šlivka,Juris Tučs ,Felicija Leščinska,Konrāds Kalniņš,Irina Šekšujeva, Jānis 

Stafeckis), pret-nav,atturas- nav. 
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un papildus darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem: 

par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiņš,Alla Stiuka, Jānis 

Stafeckis, Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Aivars Strods ,Juris Tučs, Felicija 

Leščinska,Konrāds Kalniņš,Irina Šekšujeva, Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns), pret-

nav ,atturas- nav. 

1§ 

Informācija par apkures sezonas uzsākšanu Viļānu pilsētā._________________ 
M.Gritāne J.Šlivka A.Pudulis 

SIA „Viļānu siltums”sniedz informāciju par apkures sezonas uzsākšanu.Līgumi par 

kurināmā iegādi noslēgti –šogad tiks kurināts tikai ar škeldu un tiek sekots līdzi, lai 

tiktu iepirkts tikai kvalitatīvs kurināmais.Lielākā problēma ir parādnieki.Parāds 

sastāda 137 tūkstoši latu un līdz ar to ir piesaistīta parādu piedziņas firma, kurai ir 

nodotas 77 lietas. Lielākie parādnieki  ir mājas Mehanizatoru ielā 15, Celtnieku ielā 5, 

Ziedu ielā 2b,Celtnieku ielā  1b,Celtnieku ielā 4,Nākotnes ielā 2,Mehanizatoru ielā 

5,Raiņa ielā 12 un Raiņa ielā 12b .Mājas kurām ir mazāki parādi ir Nākotnes ielā 

3a,Nākotnes ielā  3,Nākotnes ielā 1,Brīvības ielā 19,Brīvības ielā 27,Brīvības ielā 

29,Brīvības ielā 31,Brīvības ielā 27a un Brīvības ielā 29b.  

Informāciju par apkures sezonas uzsākšanu, pieņemt zināšanai. 

 

2§ 

Pētījums par Viļānu novada perspektīvajām investīciju piesaistīšanas vietām 

(teritorijām) un to attīstības iespējām.___________________________________ 
SIA „INTRA” pārstāvji, J.Šlivka J.G.Vidiņš M.Pužulis I.Piziča A.Pudulis 

SIA „INTRA”veic pētījumu Viļānu novada pašvaldībā par resursu izvērtējumu un 

teritorijas ekonomiskā profila noteikšanu ,veic intervijas ,nosakot teritorijas attīstības 

un investīciju piesaistes vajadzības, nosaka objektus investīciju piesaistēm ,kā arī 

veidos aprakstus un sagatavos atskaites. 

Prezentāciju par Viļānu novada perspektīvajām investīciju piesaistīšanas vietām un to 

attīstības iespējām, pieņemt zināšanai. 

 

3§ 

Par skolas sadarbību ar biznesa izglītības biedrību._________________________ 
 I.Strūberga A.Pudulis 

2012.gada 20.septembrī tika pieņemts lēmums §15 „Par skolas sadarbību ar biznesa 

izglītības biedrību”, ar iestāšanās maksu Ls 120,-Taču  šobrīd ir sagatavots rēķins par 

iestāšanās maksu biedrībā uz Ls 145,-.Pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 4.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu ,   

Atklāti balsojot:par- 14(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,Jevdokija Šlivka ,Konrāds 

Kalniņš), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

Papildus iedalīt naudas līdzekļus Ls 25.20 - dalības maksas apmaksai biedrībā  Junior 

Achievement-Young Enteprise 2012./2013.mācību gadā, apmaksājot  rēķinu Nr. 

R27092012/86  Ls 145.20 no budžeta līdzekļiem pārējā kultūra.  
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4§ 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu vecticībnieku draudzei.______________ 
J.Ivanova A.Ornicāns G.Arbidāns A.Pudulis 

Izskatot Viļānu vecticībnieku draudzes priekšsēdētāja A.Voronova 2012.gada 

01.oktobra iesniegumu ,kurā tiek lūgts piešķirt naudas līdzekļus ārējo remontdarbu 

pabeigšanai (zvanu torņa apšuvuma krāsošanai ) Ls 400,-.Ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

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

Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-1( Juris 

Galerijs Vidiņš),atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

Sekmējot tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, piešķirt naudas līdzekļus ārējo 

remontdarbu pabeigšanai Viļānu vecticībnieku draudzes dievnamam Ls 200,-

(celtniecības materiālu iegādei)  no budžeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā 

kultūra. 

 

5§ 

 

Par Latgales reģionālās lidostas attīstību.__________________________________ 
J.Ivanova A.Pudulis  

Izskatot Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 05.oktobrī saņemto vēstuli ar 

aicinājumu sekmēt  Latgales reģiona tautsaimniecības attīstību ,investīciju piesaisti un 

teritorijas pieejamību,kā ietvaros  pieņemt lēmumu par atbalstu Daugavpils lidostas 

attīstībai un līdzdalību SIA „Daugavpils lidosta”.Lēmumā jāiekļauj jautājums par SIA 

„Daugavpils lidosta” kapitāldaļu pieņemšanu no Daugavpils pilsētas 

pašvaldības.Nepieciešama kopīga Latgales reģiona līdzdalība un katras pašvaldības 

ieguldījums SIA „Daugavpils lidosta”, kas nevar būt mazāks par 1% no esošā 

pamatkapitāla (9592 kapitāldaļas). 

Lēmumu par projekta līdzfinansēšanas apmēru pašvaldība nosaka atbilstoši savām 

finansiālajām iespējām -1% no plānotā valsts budžeta mērķdotācijas līdzfinansējuma 

(581 027 Ls )- sastādīs 5810 Ls . 

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

Tučs, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-

nav,atturas-1(Jānis Stafeckis), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

Atturēties no dalības SIA „Daugavpils lidosta” kapitāldaļu iegādes, jo tā nav izdevīga 

Viļānu novadam . 

 

6§ 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 49  „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu 

nekustamā īpašuma nodoklim” izdošanu._________________________________ 
G.Arbidāns A.Ornicāns J.Šlivka A.Pudulis 
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Izskatot saistošos noteikumus Nr.49 „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu 

nekustamā īpašuma nodoklim” projektu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 1.punktu 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- 

2(Jevdokija Šlivka ,Artūrs Ornicāns), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

       Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 49 ”Par nodokļa atbalsta pasākuma 

piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim”. 

 

Pielikumā saistošie noteikumi uz 1 lapas. 

 

 

7§ 

Par grozījumiem pamatbudžetā .________________________________________ 
V.Arbidāne J.Šlivka J.Stafeckis  A.Pudulis  

Grozījumi sagatavoti pamatojoties uz struktūrvienību vadītāju iesniegumiem,  

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- 

2(Jevdokija Šlivka ,Artūrs Ornicāns), 

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 8   lapām. 

 

8§ 

 

Par atkritumu uzkrājuma normas noteikšanu Viļānu novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. 

I.Strūberga J.G.Vidiņš J.Šlivka J.Ivanova V.Arbidāns A.Pudulis  

Pamatojoties uz to, ka saskaņā ar Austrumlatgales reģionālo atkritumu 

apsaimniekošanas plānu 2007 - 2013.gadam, noteiktā atkritumu uzkrājumu norma 

1.03 m
3 

gadā vienai personai mazajās pilsētās, jau uz 2012.gada 01.oktobri Viļānu 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir pārsniegta, tādēļ, lai nodrošinātu 

turpmāku cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir nepieciešams paaugstināt 

atkritumu uzkrājumu normu .Viļānu novadā CSA uzkrājuma norma uz vienu  

iedzīvotāju gadā sastāda 1.1 m
3

.Ņemot vērā minēto un SIA „L&T” sniegto 

informāciju ,no atsevišķiem atkritumu konteineru laukumiem (piem. Nākotnes 

1,Nākotnes 3,Nākotnes 3a,Celtnieku 1) no izvešanai paredzētajiem cietajiem sadzīves 

atkritumiem  199.1 m
3

 gadā uz 31.07.2012.tika izvesti 160.38 m
3

,šobrīd minētais 

limits jau iztērēts.Saņemtā informācija liecina, ka ņemot par pamatu uzkrājuma normu 

1,1 mēnesī ir jāizved 4,15 m
3

,bet izvesti tiek 5.94 m
3

.Tādēļ   SIA „L&T” lūdz 
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palielināt CSA uzkrājuma normu uz vienu iedzīvotāju gadā, nosakot to 1,8 m
3

 apmērā 

Ieteikums palielināt šo normu no 1.1 m
3 

uz 1.6 m
3

 ,tādējādi uzlabojot novadā radušos 

situāciju. 

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu , 

Atklāti balsojot:par- 14(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,Jevdokija Šlivka ,Konrāds 

Kalniņš), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

Viļānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā noteikt atkritumu 

uzkrājumu normu 1.6 m
3

 gadā vienai personai uz 2 mēnešiem līdz 2012.gada 

31.decembrim. 

 

9§ 

Par īpašuma sadali. 

I.Klimanova A.Pudulis 

1. Izskatot A.N. dzīv. Verēmu pag., Rēzeknes nov. iesniegumu par nekustamā 

īpašuma „Bestuževs”, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78900040030, 

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

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

konstatēts, ka zemes īpašuma sadalei ir nepieciešama zemes ierīcības projekta 

izstrāde,   

Atklāti balsojot:par- 14(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,Jevdokija Šlivka ,Konrāds 

Kalniņš), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
                                     

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

78900040030 ar kopējo platību 19,1 ha sadalei divos īpašumos: 

 

1. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900040030 atdalīt 16,1ha,  

2. Atdalītai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme, kur 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un lūgt VZD piešķirt jaunu 

kadastra Nr.; 

3. Atdalītai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Muravjovka”. 

4. Sadali veikt uz zemes īpašuma „Bestuževs” 19.07.2004. izgatavotā zemes 

robežu plāna pamata M 1:10000. 

5. Zemes ierīcības projektā jāievēro noteiktie apgrūtinājumi. 

6. Zemes ierīcības projektu saskaņot ar Viļānu novada pašvaldības 

priekšsēdētāju. 

 

10§ 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam. 

I.Klimanova A.Pudulis 
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1. Pamatojoties uz Viļānu novada domes lēmumu un veicot īpašuma „Bebruki”, 

Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78980060004, nosacītas cenas noteikšanu un 

pieaicinot SIA „Dzieti” vērtētājus 

Viļānu novada dome konstatēja: 

1. Saskaņā ar SIA „Dzieti” 2012.gada 11.septembra slēdzienu par nekustamā 

īpašuma – zemes gabala „Bebruki”, Viļānu novada Viļānu pagasta tirgus 

vērtība ir LVL 600,00 (seši simti lati un 00sant.); 

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

pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem: 

a. Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā: 

 SIA „Ametrs” rēķins Nr.R-220 par kadastrālo uzmērīšanu – 

LVL 214,36 (divi simti četrpadsmit lati un 36sant.). 

b. Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma vērtēšanu: 

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

(deviņdesmit lati un 00sant.). 

Atklāti balsojot:par- 14(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,Jevdokija Šlivka ,Konrāds 

Kalniņš), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

 noteikt īpašuma „Bebruki”, kadastra apzīmējums 78980060004, Viļānu pag., 

Viļānu nov., nosacīto cenu – LVL 690,00 (seši simti deviņdesmit lati un 

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

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

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

nosacītās cenas daļu no līdzekļiem, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai 

zemesgrāmatā par kopējo summu LVL 107,18 (viens simts septiņi lati un 18 

sant.), t.i. par LVL 582,82 (pieci simti astoņdesmit divi lati un 82sant.). 

 

11§ 

 

Par lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” atcelšanu. 

I.Klimanova J.Šivka A.Ornicāns G.Arbidāns J.Benislavskis J.G.Vidiņš A.Pudulis 

Saskaņā ar VZD Latgales reģionālās nodaļas 27.06.2012. vēstuli Nr.2-04-L/2803 „Par 

ziņu nodošanu pašvaldībām”, Viļānu novada dome 2012.gada 26.jūlija sēdē Nr.9 

izskatīja dienas kārtības 6.jautājumu un pieņēma lēmumu „Par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu” ar kuru tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības fiziskām personām 

uz 16 zemes vienībām. VZD Latgales reģionālā nodaļa 24.09.2012. vēstulē Nr.2-04-

L/4234 precizēja informāciju par noslēgtajiem izpirkuma līgumiem, 

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-2(Artūrs 

Ornicāns,Jevdokija Šlivka ),atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

Atcelt Viļānu novada domes 2012. gada 26.jūlija sēdes Nr.9 dienas kārtības 

6.jautājuma lēmuma 1.1., 1.9. un 1.13.punktus, jo personām ir noslēgti zemes 

izpirkuma līgumi ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banku” 
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N.p. 

k. 

Zemes 

lietotājs 

Personas 

kods 

Zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Platī

ba 

(ha) 

Zemes 

atrašanās vieta, 

nos. 

Zemes lietotāja 

adrese 

1.1. E.J.  78480010051 

 

1 Silovi, 

Dekšāres pag. 

miris 

1.9. V.L.  78480070024 4,8 Oškalni, 

Dekšāres pag. 

Dekšāres pag., 

Viļānu nov. 

1.13. A.G.  78980040199 0,7 Mežvīni, 

Viļānu pag. 

Mežvīni, Viļānu 

pag., Viļānu 

nov. 

 

12§ 

Par zemes iznomāšanu. 

     I.Klimanova A.Pudulis  

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

apakšpunktu, izskatot O.B. dzīv.Viļānos, Viļānu nov., iesniegumu par Viļānu 

novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170030258 1338 m
2

 platībā iznomāšanu esošā mazdārziņa uzturēšanai, 

konstatēts, ka 

 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030258 Viļānu pilsētā, 

Saules ielā 7A ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu 

pilsētas domes sēdes Nr.25, no 10.12.2008. 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- 14(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,Jevdokija Šlivka ,Konrāds 

Kalniņš), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1. Noslēgt nomas līgumu ar O.B. par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 78170030258 1338m
2

 platībā iznomāšanu uz 

pieciem gadiem; 

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

 

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

apakšpunktu, izskatot A.Š. dzīv.Sokolku pag., Viļānu nov., par zemes vienības 

no rezerves zemes fonda ar kadastra apzīmējumiem 78900050271 0,44 ha 

platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts, ka 

 zemes vienības no rezerves zemes fonda ir iznomājamas uz neilgu laiku 

līdz 1 gadam; 

 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- 14(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

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



 

 9 

Page 

Strods, Juris Tučs, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds 

Kalniņš), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1. Noslēgt nomas līgumu ar A. Š. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., par zemes 

vienību no rezerves zemes fonda ar kadastra apzīmējumu 78900050271 0,44 

ha platībā iznomāšanu uz vienu gadu; 

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

 

 

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

izskatot A.L.dzīv. Rēzeknē, iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980010303 2.0ha platībā iznomāšanu 

lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts, ka 

 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980010303 Viļānu 

pagastā ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme; 

 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- 14(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,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

3. Noslēgt nomas līgumu ar A.L.dzīv. Rēzekne, par Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78980010303 2,0ha platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem; 

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

 

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

izskatot A.L. dzīv. Rēzeknē, iesniegumu par zemes vienības no rezerves zemes fonda 

ar kadastra apzīmējumiem 78980010199 4,4ha platībā iznomāšanu lauksaimniecības 

vajadzībām, konstatēts, ka 

 zemes vienības no rezerves zemes fonda ir iznomājamas uz neilgu 

laiku līdz 1 gadam; 

 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- 14(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,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

3. Noslēgt nomas līgumu ar A.L.dzīv.  Rēzeknē, par zemes vienību no 

rezerves zemes fonda ar kadastra apzīmējumu 78980010199 4,4ha 

platībā iznomāšanu uz vienu gadu; 

4. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtībās gadā. 
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5.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu, 

izskatot H. R. dzīv.Viļānos, Viļānu nov., iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040174 316 m
2

 platībā 

iznomāšanu esošā mazdārziņa uzturēšanai, konstatēts, ka 

 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040174 Viļānu pilsētā 

ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu pilsētas 

domes sēdes Nr.25, no 10.12.2008. 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- 14(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,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1. Noslēgt nomas līgumu ar H.R. dzīv. Viļānos, par Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170040174 316m
2

 platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem; 

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

 

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

izskatot M.O. dzīv. Viļānos, Viļānu nov., iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170010337 951 m
2

 platībā 

iznomāšanu mazdārziņa ierīkošanai, konstatēts, ka 

 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170010337 Viļānu pilsētā 

ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu pilsētas 

domes sēdes Nr.25, no 10.12.2008. 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- 14(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,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1. Noslēgt nomas līgumu ar M.O.dzīv. Viļānos, par Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

781710337 951m
2

 platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem; 

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

 

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

izskatot A.Š.dzīv.Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78900030083, 5,2ha un 

78900040318, 1,75ha platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts, 

ka 
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 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030083, 

78900040318 Sokolku pag. ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā 

zeme (Viļānu novada domes sēdes Nr.12, no 28.08.2011. 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- 14(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,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1. Noslēgt nomas līgumu ar A.Š. dzīv.  Sokolku pag., Viļānu nov, par 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 78900030083 un 78900040318 6,95ha kopplatībā 

iznomāšanu uz pieciem gadiem; 

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

 

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

izskatot R.O. dzīv.Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900050246 10,0 ha 

platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts, ka 

 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900050246 Sokolku pag. 

ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada 

domes sēdes Nr.12, no 28.08.2011. 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- 14(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,Jevdokija Šlivka ,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1. Noslēgt nomas līgumu ar R.O. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., par 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78900050246 10,0ha platībā iznomāšanu uz pieciem 

gadiem; 

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

 

 

13§ 

Par nomas attiecību izbeigšanu. 

      I.Klimanova J.Šlivka A.Pudulis 

1) Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot J. 

L.dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov. iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 78900050059 daļas  4,6 ha platībā izmantošanas, 

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

Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars 
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Strods, Juris Tučs, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Konrāds 

Kalniņš), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izbeigt nomas attiecības ar J.L. par zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 78900050059 daļu 4,6 ha platībā; 

2. Ieskaitīt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78900050059 daļu 4,6 

ha platībā Viļānu novada pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā. 

 

14§ 

 Par transporta piešķiršanu un ekskursijas izdevumu apmaksuViļānu 

vidusskolas 

skolēniem.________________________________________________ 

J.Ivanova A.Pudulis 

1.Izskatot Viļānu vidusskolas direktora vietnieces N.Gudas 2012.gada 10.oktobra 

iesniegumu ar lūgumu piešķirt transportu mācību ekskursijai labākajiem 

pašdarbības kolektīvu dalībniekiem un dažādu pasākumu 

(muzeju,zoodārza,ledus halles apmeklējumiem ,slidu nomas apmaksai un 

kinofilmas noskatīšanās apmaksu) ,ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 
Atklāti balsojot:par- 14(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,Jevdokija Šlivka ,Konrāds 

Kalniņš), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

Piešķirt transportu -mācību ekskursijai labākajiem Viļānu vidusskolas  pašdarbības 

kolektīvu dalībniekiem, apmaksājot muzeju apmeklējumus ar pārskaitījumu no 

budžeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra. 
 
2.Izskatot Viļānu vidusskolas direktora vietnieces N.Gudas 2012.gada 10.oktobra 

iesniegumu ar lūgumu piešķirt transportu mācību ekskursijai labākajiem 

sportistiem un dažādu pasākumu (muzeju,zoodārza,ledus halles 

apmeklējumiem, slidu nomas apmaksai un kinofilmas noskatīšanās apmaksai) 

,ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 
Atklāti balsojot:par- 14(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,Jevdokija Šlivka ,Konrāds 

Kalniņš), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

Piešķirt transportu –mācību ekskursijai labākajiem Viļānu vidusskolas sportistiem , 

apmaksājot muzeju apmeklējumus ar pārskaitījumu no budžeta līdzekļiem 

pārējā citur neklasificētā kultūra. 

  

15§ 

Par braucienu uz Dāniju un naudas līdzekļu iedalīšanu šim projektam._______ 

I.Piziča J.Ivanova J.Šivka J.G.Vidiņš A.Pudulis 
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Projekts tiks realizēts 3 pašvaldību Viļāni (Latvija), Klippana (Zviedrija), Obsherreda 

(Dānija) sadarbības rezultātā.  

Projekta ilgums ir divi gadi. 

Projekta mērķis ir pieredzes un zināšanu apmaiņa starp pašvaldībām kultūras un 

sociālajā jomā. 

Kultūras daļa 

Latviešu kultūra ir bagāta un atšķirīga no Skandināvu kultūras . Viļānos  kultūras 

aktivitātes ir ļoti augstā līmenī. Bet sociālais stāvoklis nav daudzsološs, tāpēc kultūras 

aktivitātes (pašdarbība) ir labs veids kā sevi apliecināt un pilnveidot neatkarīgi no 

dzimuma un vecuma. Kultūras vērtības Viļānu novadā veicina piederības attīstību 

valstij un senajām tradīcijām. Iesaistītās Skandināvijas pašvaldības varēs gūt labo 

prakses piemēru no Latvijas – no Viļāniem. 

Sociālā daļa 

Latvijā tāpat kā Skandināvijas valstīs ir pieaugošas problēmas ar alkohola 

atkarīgajiem ģimenēs, kas lielā mērā apdraud šajās ģimenēs dzīvojošos bērnus. 

Skandināviem ir vairāku gadu pieredze sociālajā darbā ar alkoholatkarīgajiem, kas 

būtu noderīga Latvijai-Viļāniem. 

Projekta aktivitātes: 

a) Kultūras grupa no Viļāniem apciemo Obsherredu un Klippanu, lai 

parādītu un pastāstītu par latviešu tradīcijām un to, kā veiksmīgāk 

iesaistīt iedzīvotājus piedalīties kultūras pasākumos un līdzdarboties to 

organizēšanā. Tās pašas vizītes laikā Viļānu pašvaldības pārstāvji 

tiekas un diskutē par sociālo projekta daļu ar Skandināviem. 

b) Sociālie darbinieki un pašvaldību vadītāji no Klippanas un 

Obsherredas tiekas ar Viļānu sociālajiem darbiniekiem un pašvaldības 

pārstāvjiem Rīgā un Viļānos un apspriež projekta sociālo daļu. 

c) Sociālie darbinieki no Klippanas un Obsherredas dodas uz Viļāniem 

nodrošinot sociālo darbu ģimenēs, kurās kādam no vecākiem ir 

alkoholatakarīgs. 

d) Projekta noslēgums – mini konferencē, kurā piedalās visi projekta 

partneri un finansētāji. 

Nepieciešamais līdzfinansējums no Viļānu novada pašvaldības 1250 EUR. 

Atklāti balsojot:par- 14(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,Jevdokija Šlivka ,Konrāds 

Kalniņš), pret-nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1.Piedalīties starptautiskā - 3 pašvaldību Viļāni (Latvija), Klippana (Zviedrija),  

   Obsherreda (Dānija)  projekta realizācijā ar mērķi - pieredzes un zināšanu apmaiņa  

    starp pašvaldībām kultūras un sociālajā jomā ar projekta ilgumu – divi gadi. 

2.Nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu no Viļānu novada pašvaldības budžeta  

   1250 EUR apmērā. 

 

16§ 
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Par Viļānu vidusskolas padomi._________________________________________ 
J.Ivanova J.Šlivka A.Ornicāns J.G.Vidiņš A.Pudulis  

Izskatot Viļānu vidusskolas direktora P.Tretjuka 2012.gada 04.oktobra iesniegumu, 

par Viļānu vidusskolas padomes sastāva apstiprināšanu un viena deputāta izvirzīšanu, 

kurš darbosies skolas padomes sastāvā -ņemot vērā sociālo,izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas ieteikumu- deputāte I.Šekšujeva atteicās būt padomes 

sastāvā.Tika izvirzīti vairāki kandidāti , 

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

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

Felicija Leščinska, Konrāds Kalniņš), pret-3(Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ,Juris 

Galerijs Vidiņš),atturas- nav, Felicija Leščinska balsošanā nepiedalās sakarā ar 

interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā un Ivans Popovs balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

Apstiprināt skolas padomes sastāvu 2012./2013.m.g. 
Skolēnu vecāku 

padome(ievēlēti 

vecāku 

konferencē 

28.09.2012.) 

Skolēnu 

pašpārvaldes 

pārstāvji(izvirzīti 

no skolēnu 

pašp.25.09.2012.) 

Skolas pedagogu 

kolektīva 

pārstāvji(ievēlēti 

APD 03.10.2012.) 

Pedagogu 

arodbiedrības 

pārstāvis 

(izvirzīta 

arodkomitejas 

sēdē 02.10.2012.) 

Pašvaldības 

pārstāvis 

Maļinovska Lolita – 

1b kl. 

Samuilova Tatjana 

– 2c kl. 

Jermaka Regīna – 

4a kl. 

Strūberga Inga – 5a 

kl. 

Tuče Inese – 5b kl. 

Piziča Iveta – 8b kl. 

Zunda Inga – 9b kl. 

Korņejeva Tatjana – 

10a kl. 

Šadurska Sintija – 

9a kl. 

Adijāns Viktors – 

10b kl. 

Maļinovska Laura – 

10b kl. 

Kojāne Santa – 10b 

kl. 

Beitāns Rūdolfs – 

11a kl. 

Sondore Jolanta – 

11a kl. 

Vucina Līga – 11a 

kl. 

Jakušonoka irina – 

12b kl. 

 

Pecka Ilga 

Stabulniece Iveta 

Livmanis Juris 

Stauža Jeļena Felicija 

Leščinska 

 

17§ 

Par pateicības rakstiem Viļānu novada pašdarbības kolektīvu vadītājiem.______ 
I.Strūberga A.Ornicāns J.Šlivka J.Benislavskis A.Pudulis  

Izskatot  Viļānu kultūras nama direktores M. Cakulas  2012. gada 09.oktobra 

iesniegumu un Dekšāres pagasta pārvaldes vadītāja J.Benislavska iesniegumu  , 

sakarā ar profesionāliem un talantīgiem kolektīvu vadītājiem: 

Dekšāres pagasta kolektīvu vadītāji: 

1. Jauktais vok.ans. „VĀLODZĪTE” – Agnija Strūberga; 

2. Dramatiskais kolektīvs „KŪPĀ” – Elizabete Leimane; 

3. Kapela „SOVEJĪ” – Janīna Juste; 

4. Senioru līnijdeju kol. „BOKONU BRYUKLINIS” – Dzidra Bruzgule; 

5. Pūtēju orķestris „DEKŠĀRES” – Antons Zaharāns; 

6. Sasksafonistu kvartets – Silvija Slavika; 

7. Vīru kopa „KŪZULS” - Inga Stafecka. 

Viļānu KN kolektīvu vadītāji: 



 

 15 

Page 

1. Folkloras ansambļi „Biteitis” un „Viļonīši” – Inga Stafecka; 

2. Deju kolektīvu vadītāja – Lūcija Kukaine; 

3. Vidējās paaudzes deju kol. „Juris” – Gunta Sidorova; 

4. Sieviešu koris „Alta” – Biruta Vigupe; 

5. Amatierteātris – Ināra Grietiņa; 

6. Līnijdeju grupas – Anita Sārne; 

7. Lauku kapela – Vivita Skurule; 

8. Krievu dziesmu vok.ans. – Jana Kuzmenkova; 

9. Senioru vok.ans. „Rudens ziedi” – Anastasija Mortukāne. 

Koncertmeistari : 

1. Iveta Keiša; 

2. Jeļena Vesņina; 

3. Bruno Baronskis. 

Sakarā ar to, ka Viļānu pilsētas gada pilsonis Pāvels Plotnikovs  maina dzīvesvietu un 

par godu viņam tiek rīkots pasākums Viļānu pilsētas bibliotēkas telpās, 

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-1 

(Jevdokija Šlivka – par to, ka nav vērtējusi kultūras komisija),atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Pasniegt pateicības rakstus un ziedus sakarā ar profesionalitāti un talantīgumu 

pašdarbības kolektīvu vadītājiem 2012.gada 27.oktobrī Pašdarbnieku vakarā un 

pateicības rakstu un ziedus Pāvelam  Plotnikovam.  

Deputāts Jānis Stefeckis iesaka nākošajā gadā Pašdarbnieku vakarā pasniegt 

pateicības rakstus arī aktīvākajiem pašdarbniekiem. 

 

Deputāti J.G.Vidiņš un J.Tučs atstāj zāli. 

 

18§ 

Par konkursa nolikuma apstiprināšanu.__________________________________ 
I.Strūberga J.Šlivka A.Ornicāns A.Pudulis 

Izskatot Viļānu novada pašvaldības izpilddirektores I.Strūbergas izstrādāto konkursa 

nolikumu „Gada cilvēks 2012.”projektu un ņemot vērā sociālo,izglītības   un kultūras 

komitejas ieteikumu , 

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

Ivanova, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars Strods,  Felicija 

Leščinska,Artūrs Ornicāns,Konrāds Kalniņš), pret-1 (Jevdokija Šlivka – par to, ka 

nolikumā jau ir izveidota darba grupa uzvarētāju noteikšanai, kam nepiekrīt),atturas-

1(Artūrs Ornicāns), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

Apstiprināt Viļānu novada pašvaldības konkursa nolikumu „Gada cilvēks 2012.”. 

Pielikumā nolikums uz 1 lapas. 

 

19§ 

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Nesēdi malā!”._________________ 
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I.Strūberga A.Pudulis 

Izskatot biedrības „Radošo ideju attīstības centrs” Reģ.nr. 40008174066 

adrese:Rēzeknes ielā 2-3,Viļāni 2012.gada 09.oktobra iesniegumu,kurā lūdz piešķirt 

līdzfinansējumu projektam „Nesēdi malā!”.Projekta kopējā vērtība 4793.00LVL 

,nepieciešamais līdzfinansējums 479.30 LVL .Projekta ietvaros paredzēts iegādāties 

tērpus Dekšāru pamatskolas sākumskolas deju kolektīvam un korim, kā arī mūzikas 

centru muzikālajam pavadījumam. 

Ņemot vērā sociālo, izglītības   un kultūras komitejas ieteikumu , 

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

Ivanova, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Felicija 

Leščinska,Konrāds Kalniņš), pret-nav,atturas- nav,balsošanā nepiedalās Artūrs 

Ornicāns,Jevdokija Šlivka. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

Piešķirt biedrībai „Radošo ideju attīstības centrs” līdzfinansējumu Ls 479.30 LVL 

projektam „Nesēdi malā!” no budžeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra. 

 

20§ 

Par mērķdotāciju sadali .______________________________________________ 
J.Ivanova  I.Stepāne J.Šlivka  F.Leščinska A.Pudulis    

Izskatot  mērķdotāciju komisijas 2012.gada lēmumu par mērķdotācijas sadali mācību 

iestādēm  un ņemot vērā sociālo,izglītības un kultūras komitejas ieteikumu, 

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

Ivanova, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Felicija 

Leščinska,Konrāds Kalniņš, Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju sekojoši: 

1.Interešu izglītība  
Dekšāres  -Ls 160.14 (viens simts sešdesmit lati 14 santīmi) mēnesī 

Viļāni –Ls 954.42(deviņi simti piecdesmit četri lati 42 santīmi)  mēnesī 

2.5.-6.gadniekiem 
Viļānu pirmsskolas izglītības iestāde- Ls 1316.00 (viens tūkstotis trīs simti sešpadsmit 

lati 00 santīmi) mēnesī. 

Radopoles pirmsskolas izglītības iestāde – Ls 913.00 (deviņi simti trīspadsmit lati 00 

santīmi) mēnesī. 

Dekšāres pirmsskolas grupa- Ls 266.76 (divi simti sešdesmit seši lati 76 santīmi) 

mēnesī. 

3.Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm 
Viļāni  -Ls 29188,58 (divdesmit deviņi tūkstoši viens  simts astoņdesmit astoņi lati 58 

santīmi) mēnesī. 

Dekšāres –Ls 5465.34 (pieci tūkstoši četri simti sešdesmit pieci lati 34 santīmi) 

mēnesī. 

 

Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums Viļānu novada tautas mākslas 

kolektīvu darba samaksai par  2012.gada oktobri,novembri un decembri. 

I.G
1 

grupas kolektīvi ,kuri sagatavo noteiktu repertuāru: 

1.Viļānu KN deju kopa ”Austra” –Ls 393.60 
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2.Viļānu KN sieviešu koris ”Alta” – Ls 363.60 

3.Viļānu KN vid.p.deju kol. ”Juris”- Ls 273.60 

4.Viļānu vidussk.deju kol. ”Ritvari” – Ls 183.60 

                                    Kopā:    Ls 1214.44 

 

II.G
2

 grupas kolektīvi ,kuri noteikti par Dziesmu un deju svētku dalībniekiem un 

piedalīšanās skatēs: 

1.Viļānu KN folkloras ans. ”Viļonīši” – Ls 181.77 Ls 

2.Viļānu KN lauku kapella ”Bumerangs”- Ls 227.67 

3.Viļānu KN vok.ansamblis ”Mirklis”- Ls 151.77  

4.Viļānu KN deju kopa ”Juris”- Ls 75.87 

5.Dekšāru pagasta lauku kapella ”Sovejī”- Ls 121.77 

6.Dekšāres pagasta jauktais vok.ans. ”Vālodzīte”- Ls 151.77 

                                     Kopā:          Ls 910.62 

 

21§ 

Par darba algas palielināšanu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem._______ 
 J.Ivanova J.Šlivka Ā.Strupiša J.Mičule A.Pudulis 

Ņemot vērā sociālo, izglītības   un kultūras komitejas ieteikumu , 

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

Ivanova, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Felicija 

Leščinska,Konrāds Kalniņš, Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

Apstiprināt  pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba algu ar 2012.gada 

01.septembri atbilstoši MK noteikumiem Nr.564 no 17.08.2012. 1.pielikuma 4.tabulai 

un punktam 1.4.,kas nosaka grozījumus  MK noteikumos Nr.836 no 

28.07.2009.”Pedagogu darba samaksas noteikumi”.  

 

22§ 

Par saistošo noteikumu  Nr. 50 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.12 

„Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”izdošanu. 
D.Strupiša J.Šlivka F.Leščinska A.Stiuka J.Ivanova A.Pudulis 

Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.13-2/2169 no 09.10.2012.”Par skolas bērna 

ēdināšanas pabalsta atcelšanu” un uzklausot sociālā dienesta vadītāju D.Strupišu , 

ņemot vērā sociālo, izglītības   un kultūras komitejas ieteikumu , 

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

Ivanova, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Felicija 

Leščinska,Konrāds Kalniņš), pret-1(Jevdokija Šlivka),atturas-1 (Artūrs Ornicāns ), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

Apstiprināt saistošos noteikumus  Nr. 50 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.12 

„Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”. 

 

Pielikumā saistošie noteikumi uz 1 lapas 

 

               

23§ 
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Par dzīvojamās platības piešķiršanu sociālajā dzīvoklī.______________________ 
D.Strupiša A.Stiuka J.Šlivka A.Pudulis 

Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.13-2/2168 no 09.10.2012., par to, ka B. K., 

Viļāni ar lūgumu piešķirt istabu sociālajā dzīvoklī, jo patreiz nav kur dzīvot un ņemot 

vērā sociālo, izglītības   un kultūras komitejas ieteikumu , 

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

Ivanova, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Felicija 

Leščinska,Konrāds Kalniņš), pret-1(Jevdokija Šlivka),atturas-1 (Artūrs Ornicāns ), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt istabu sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā 8-31/3, Viļāni B.K.deklarētā dzīves 

vieta Ziedu iela , Viļāni, Viļānu novads, saskaņā ar nolikumu. 

 

24§ 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu._____________________________________ 
J.Ivanova J.Šlivka G.Arbidāns A.Ornicāns A.Stiuka A.Pudulis 

1. Izskatot J.B.deklarētā dzīvesvieta  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 7. jūlija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.10, 33§, 

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

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

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

dzīvokļa apstākļus, J.B. tika atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā un reģistrēta 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 13.septembrī J.B. tika piedāvāts īrēt 

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

2012. gada 21.septembrī no J. 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- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Felicija 

Leščinska,Konrāds Kalniņš, Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

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

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

platība - 46,8 m
2 

, 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, kā ģimenes locekli meitu J.K. kā citu personu  A. K. Ietvert īres līgumā 

nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu. 
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Līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās 

brīža;  

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

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

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

noslēgts un tiks uzskatīts, ka J. 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. 

 

 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 P.V.deklarētā dzīvesvieta Dekšāres pag., Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 
 

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

piederošo brīvo dzīvojamo telpu, jo dzīvojamā māja tika nojaukta, jau 5 gadus īrē 

dzīvojamo telpu no citas personas Sokolku pagastā.                                                                  

2012.gada 23.augustā Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbiniece M.Viča 

veicot P.V.apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā  Dekšāres pag., Viļānu nov., konstatēja, 

ka dzīvojamā māja ir sabrukusi – no mājas ir palikušas tikai mūra sienas, šķūnis 

sabrucis, apkārt viss aizaudzis. 

2012.gada 26.septembrī tika veikta P. V. apsekošana faktiskajā dzīvesvietā Sokolku 

pagastā, Viļānu nov. un konstatēts, ka P. V. dzīvo pēc adreses  Sokolku pag., Viļānu 

nov., īrē dzīvojamo platību.  

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

nov. īpašniece ir K. J.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 P. V.ir iesniedzis 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- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Felicija 

Leščinska,Konrāds Kalniņš, Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

atzīt P.V. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā un reģistrēt P.V.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.                      

 

3.Izskatot M.U.dzīv.  Madžuļi, Dekšāres pag., Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

M.U.lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, sakarā ar to, ka esošais 

dzīvoklis, kuru viņas ģimene pašreiz īrē, ir sliktā stāvoklī – sienas ir sapelējušas, 

mitras, ziemā apledo, dzīvoklī nav iespējams pa ziemu dzīvot, jo nevar piekurināt. 

M.U.ir īrniece dzīvoklim  Madžuļi, Dekšāres pag., Viļānu nov. Dzīvojamās telpas īres 

līgumā ir ierakstīti M.U. nepilngadīgie bērni: dēli H.un  A. un meita E. Dzīvoklis 

sastāv no 2 istabām, kopēja platība - 46,9 m
2 

, dzīvojamā platība -30,9 m
2

. 

Dzīvojamajās telpās ir krāsns apkure, ūdensvada un kanalizācijas nav ( 2011.gada 17. 

oktobra dzīvojamās telpas īres līgums Nr.4300 ). 

2012.gada 17.augustā Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbiniece M. 

Vīča, veicot M.U. apsekošanu dzīvesvietā  Madžuļi, Dekšāres pag., Viļānu nov., 

konstatēja, ka M.U. ar bērniem faktiski dzīvo šajā dzīvoklī. Dzīvoklis pat vasarā ir 

drēgns no mitruma, tapetes krīt nost. Bērni bieži slimo. 

M. U. ģimenei ir noteikts trūcīgās ģimenes statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā 

dienesta izziņa Nr.12 no 01.0.2012) .  

 

Pamatojoties uz 2012.gada 6. septembra SIA ”Viļānu namsaimnieks” apsekošanas 

aktu par dzīvokļa Madžuļi, Dekšāres pag., Viļānu nov. neatbilstību dzīvošanai, tika 

konstatēts, ka dzīvoklī ir jūtams mitrums. Ņemot vērā pastāvīgo mitrumu telpās, ir 

pamats uzskatīt, ka ziemas apstākļos dzīvoklis nav derīgs dzīvošanai un ir norādes uz 

tā avārijas stāvokli. 

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

jautājumu risināšanā” 3. panta 1.punktu, 14. panta pirmās daļas 6. punktu, likuma 

„Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta 2.daļu, Viļānu novada domes saistošiem 

noteikumiem Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.2. punktu,  

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

Ivanova, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Felicija 

Leščinska,Konrāds Kalniņš, Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka), pret-nav,atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. atzīt M.U.par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā un reģistrēt M. U.Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības 

saņemšanai pirmām kārtām; 

2. sniegt M.U. palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu pēc adreses Nākotnes ielā, Dekšares, Dekšāres pag., Viļānu 

nov.( 3 istabas, kopēja platība -69,3 m
2 

).  

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

īres līgumā sekojošus M. U. ģimenes locekļus – dēlu H.F. dēlu A. U., meitu E.U. 

Ietvert īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa 
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pagarināšanu. Līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma 

spēkā stāšanās brīža.  

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

jānoslēdz līgumu ar SIA „L&T” par cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un 

kopiju līguma jāuzrāda SIA „Viļānu namsaimnieks”, pretējā gadījumā īres līgums 

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

dzīvojamās telpas izīrēšanas palīdzības sniegšanas. 

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

D.Igaunim.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams 

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

dienas 

 

4.Izskatot S.R.deklarētā dzīvesvieta  Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā ,Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 
S. R.lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai 

piederošo brīvo dzīvojamo telpu.                                                                 

 

No 2012.gada 1.martā S. R.strādā Viļānu novada pašvaldības Sociālā atbalsta centrā 

„Cerība” par vadītāju.  

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

Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.4. punktu, pašvaldība, sniedzot palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā, var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas personām, 

kuras pieņemtas darbā pašvaldībā, tās iestādē vai uzņēmumā, kuras nav deklarējušas 

dzīvesvietu Viļānu novada administratīvajā teritorijā. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 

1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu, Viļānu 

novada pašvaldības 2009.gada 5.augusta saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 5.4. punktu, 

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

Ivanova, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Felicija 

Leščinska,Konrāds Kalniņš), pret-2(Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka ), atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

atzīt S.R.par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā 

un reģistrēt S. 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.   

 

Atgriežas deputāts J.Tučs.                   

 

25§ 

 

Par personu iemitināšanu dzīvojamā platībā.______________________________ 
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J.Ivanova J.Šlivka A.Pudulis 

1.Izskatot I.G. iesniegumu ar lūgumu iemitināt dzīvojamā telpā Celtnieku ielā, Viļāni 

un iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā I. P., kā arī I.P. iesniegumu ar lūgumu 

iemitināt viņu dzīvojamā telpā Celtnieku ielā,Viļāni un iekļaut dzīvojamās telpas īres 

līgumā, Viļānu novada pašvaldības dome 

                                  konstatē: 

 

I.G.lūdz atļaut iemitināt viņa īrētajā dzīvoklī  Celtnieku ielā, Viļāni un iekļaut 

dzīvojamās telpas īres līgumā I.P.deklarētā dzīvesvieta  Feimaņu pag., Rēzeknes nov. 

I.P. lūdz atļaut iekļaut viņu dzīvojamās telpas īres līgumā un iemitināt dzīvoklī  

Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov. 

Izskatot I. G. un I. P. iesniegumus, tika konstatēt, ka 2012.gada 10.maijā starp SIA 

„Viļānu namsaimnieks” un I. G.tika noslēgts dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku 

iela, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.1494.   

Īres līgumā Nr.1494 ir ierakstīti, deklarēti, kā arī pastāvīgi dzīvo Celtnieku ielā, 

Viļānos I.G. nepilngadīgie bērni – J., D. un I. Citu dzīvoklī deklarēto, ne arī iekļauto 

īres līgumā Nr.1494 pilngadīgo ģimenes locekļu nav. 

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

tiesības iemitināt viņa īrētajā dzīvojamā telpā citu personu, saņemot izīrētāja un visu 

tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišanu.  

Izīrētājs SIA „Viļānu Namsaimnieks” neiebilst tam, ka dzīvoklī, kā cita persona, tiks 

iemitināta  I.P.                                                                        

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

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

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

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

Felicija Leščinska,Konrāds Kalniņš), pret-nav, atturas-2(Artūrs Ornicāns,Jevdokija 

Šlivka ),  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

atļaut I.G. iemitināt dzīvojamā telpā Celtnieku ielā , Viļāni, Viļānu nov., I. P. un 

iekļaut viņu dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.1494, kā citu personu. 

 

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

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

 

26§ 

Par A.K. sūdzības izskatīšanu attiecībā uz Viļānu novada pašvaldības Sociālā 

dienesta 2012.gada 15.augusta lēmumu Nr.1.13-2/1698 „Par atteikumu trūcīgas 

personas statusa un GMI pabalsta piešķiršanā A.K.”. 

D.Strupiša J.Šlivka A.Stiuka  A.Pudulis 

Viļānu novada pašvaldības Sociālais dienests 2012.gada 15.augustā pieņēma 

lēmumu Nr.1.13-2/1698 „Par atteikumu trūcīgas personas statusa un GMI pabalsta 

piešķiršanā A. K.” 

2012.gada 13.septembrī tika saņemta A.K. 2012.gada 12.septembra sūdzība 

par Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta 2012.gada 15.augusta lēmumu 

Nr.1.13-2/1698 „Par atteikumu trūcīgas personas statusa un GMI pabalsta piešķiršanā 

A.K.”, kura tiek pamatota ar to, ka Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta 

darbiniekiem nebija tiesību un objektīva pamata savā lēmumā norādīt uz V.P. 
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piederošajiem īpašumiem, pie kura viņa kādu laiku dzīvo, bet gan vajadzēja novērtēt 

tieši viņas – A.K. ienākumus. 

A.K. savā 2012.gada 12.septembra sūdzībā norāda, ka viņa Viļānu novada 

pašvaldības Sociālajam dienestam ir lūgusi atzīt viņu – A.K. par mazturīgo personu kā 

atsevišķu personu nevis visu ģimeni par maznodrošinātajiem. 

Līdz ar to A.K. personīgi un nepārprotami apliecina, ka viņa - A.K. un V.P. 

veido ģimeni likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 33.panta 

1.daļas izpratnē, bet tieši, kas sastāv no personām, kurām ir kopēji izdevumi par 

uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī. 

Tādējādi, ar šo papildus Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta 

2012.gada 15.augusta lēmumā Nr.1.13-2/1698 „Par atteikumu trūcīgas personas 

statusa un GMI pabalsta piešķiršanā A.K.” norādītajam tiek apstiprināta Viļānu 

novada pašvaldības Sociālā dienesta 2012.gada 15.augusta lēmuma Nr.1.13-2/1698 

„Par atteikumu trūcīgas personas statusa un GMI pabalsta piešķiršanā A. K.” 

pamatotība un atbilstība faktiskajiem apstākļiem. 

Līdz ar to un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 

21.punktu, 

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

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

Felicija Leščinska,Jevdokija Šlivka, Konrāds Kalniņš), pret-nav, atturas-1(Artūrs 

Ornicāns),  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

neatcelt un atstāt spēkā Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta 2012.gada 

15.augusta lēmumu Nr.1.13-2/1698 „Par atteikumu trūcīgas personas statusa un 

GMI pabalsta piešķiršanā A.K.”. 

 

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

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

dienas.     

27§ 

Par M.G.iesnieguma izskatīšanu attiecībā uz Viļānu novada pašvaldības Sociālā 

dienesta 2012.gada 05.oktobra lēmumu Nr.1.13-2/2114 „Par atteikumu trūcīgas 

personas statusa un GMI pabalsta piešķiršanā M.G.”. 

Ziņo sociālā dienesta vadītāja D.Strupiša 

Viļānu novada pašvaldības Sociālais dienests 2012.gada 05.oktobrī pieņēma 

lēmumu Nr.1.13-2/2114 „Par atteikumu trūcīgas personas statusa un GMI pabalsta 

piešķiršanā M.G.” 

2012.gada 09.oktobrī tika saņemts M.G. 2012.gada 09.oktobra iesniegums ar 

lūgumu atgriezt viņam noņemto trūcīgās ģimenes statusu un GMI pabalsta izmaksu, 

kas tika atteikts ar Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta 2012.gada 05.oktobra 

lēmumu Nr.1.13-2/2114 „Par atteikumu trūcīgas personas statusa un GMI pabalsta 

piešķiršanā M. G.”, neminot nekādus argumentus. 

Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta 2012.gada 05.oktobra lēmumā 

Nr.1.13-2/2114 „Par atteikumu trūcīgas personas statusa un GMI pabalsta piešķiršanā 

M. G.”, kā pamatojums atteikumam ir minēts Viļānu novada pašvaldības saistošo 

noteikumu Nr.47 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.13 „Kārtība, kādā ģimene vai 

atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novada atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu”, 

2.2.punkta nosacījumi, bet tieši „2.2.attiecīgā statusa piešķiršanai par īpašumu nav 

uzskatāma viena automašīna, kas iegādāta 12. mēnešus un agrāk no iesnieguma 
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iesniegšanas dienas Sociālajā dienestā attiecīgā statusa piešķiršanai”, jo M.G. 

2012.gada 09.februārī iegādāta a/m. 

Nekādi citi uz šo jautājumu attiecināmi apstākļi, kas var ietekmēt tā izskatīšanu nav 

konstatēti, kā arī no M.G.puses nav iesniegti. 

Tādējādi, ņemot vērā augstāk minēto, Viļānu novada pašvaldības Sociālā 

dienesta 2012.gada 05.oktobra lēmums Nr.1.13-2/2114 „Par atteikumu trūcīgas 

personas statusa un GMI pabalsta piešķiršanā M. G.” ir pamatots un atbilstošs 

faktiskajiem apstākļiem. 

Līdz ar to un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 

21.punktu, 

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

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

Felicija Leščinska, Konrāds Kalniņš), pret-2(Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka),  

atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

neatcelt un atstāt spēkā Viļānu novada pašvaldības Sociālais dienesta 2012.gada 

05.oktobra lēmumu Nr.1.13-2/2114 „Par atteikumu trūcīgas personas statusa un 

GMI pabalsta piešķiršanā M.G.” 
 

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

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

dienas.                      

28§ 

Par pašvaldības palīdzības reģistros iekļauto ziņu ievietošanu pašvaldības mājas 

lapā internetā. 

I.Strūberga A.Pudulis 

Sakarā ar vairākkārtējiem pašvaldības deputātu un iedzīvotāju mutiskiem 

lūgumiem par pašvaldības palīdzības reģistros iekļauto ziņu ievietošanu pašvaldības 

mājas lapā internetā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļu, 

likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 9.panta 4.daļu un Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas lēmumu, 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Felicija 

Leščinska,Konrāds Kalniņš, Artūrs Ornicāns,Juris Tučs,Jevdokija Šlivka), pret-

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ievietot pašvaldības palīdzības reģistros iekļautās ziņas Viļānu novada 

pašvaldības mājas lapā internetā; 

2. Augstāk minētās ziņas aktualizēt reizi trijos mēnešos.  

 

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

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

dienas.                      

 

29§ 

 

Par Viļānu novada Sporta skolas izveidošanu.______________________________ 
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A.Strods A.Ornicāns J.Šlivka A.Pudulis 

Izskatot Viļānu novada sporta komisijas sēdes protokolu par to, ka tika lemts par 

sporta skolas izveidi 2013.gadā un ņemot vērā sociālo, izglītības   un kultūras 

komitejas ieteikumu , 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Felicija 

Leščinska,Konrāds Kalniņš, Artūrs Ornicāns,Juris Tučs,Jevdokija Šlivka), pret-

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

Abalstīt ierosinājumu 2013.gadā veidot savu sporta skolu. 

 

30§ 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

I.Klimanova A.Pudulis 

2012.gada 12.oktobrī Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma 

un zemes komisija veica kustamās mantas – autobusa FORD TRANZIT, izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē: 

Izsoles noteikumos paredzētājā kārtībā, līdz 2012.gada 12.oktobrim tika saņemti četri 

pieteikumi dalībai izsolei. Izsoles sākumcena bija noteikta LVL 150,00. Izsoles 

dalībnieks ar kartiņu Nr.2 nosolīja LVL 155,00, izsoles dalībnieks ar kartiņu Nr.3 

nosolīja LVL 500,00. No tālākās solīšanas dalībnieki atsakās. 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Felicija 

Leščinska,Konrāds Kalniņš, Artūrs Ornicāns,Juris Tučs,Jevdokija Šlivka), pret-

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

Apstiprināt 2012.gada 12.oktobra izsoles protokolu.  

 

31§ 

 
Par notekūdeņu savākšanas Viļānu pilsētas aglomerācijas robežām.___________ 
D.Igaunis J.Šlivka A.Pudulis 

Atbildot uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr. 4.21-

01/19923”Par aglomerāciju robežu noteikšanu” kurā izteikts aicinājums noteikt 

notekūdeņu savākšanas Viļānu pilsētas aglomerācijas robežas.Saskaņā ar VARAM 

2011.gada 14.jūnija noslēgto līgumu Nr. 37/70.05 ar izpildītāju SIA „BaltLine 

Globe”par aglomerāciju robežu noteikšanu uz 2011.gada 1.jūliju ūdenssaimniecības 

attīstības projektu vajadzībām tika izstrādāts pētījums „Robežu noteikšana 

aglomerācijām 3.5.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” Viļānu pilsētas 

aglomerācijai.Ņemot vērā ,ka veiktā izpēte neatbilst reālajai situācijai ,tika veikta 

izpētes aktualizācija,ko veica SIA „Viļānu namsaimnieks”piesaistot speciālistus  no 

SIA „Is Made”. 

Pamatojoties uz MK 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par 

piesārņojošo vielu emisiju ūdeni”311.punktu, kas paredz ka aglomerācijas robežas 

nosaka vietējā  pašvaldība pamatojoties uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 

ūdensapgādes un kanalizācijas jomā izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu 
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centralizēto kanalizācijas sistēmu ierīkošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem un 

likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas pirmo punktu, 

Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Felicija 

Leščinska,Konrāds Kalniņš, Artūrs Ornicāns,Juris Tučs,Jevdokija Šlivka), pret-

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
  

1.Apstiprināt notekūdeņu savākšanas Viļānu pilsētas aglomerācijas robežas atbilstoši  

   SIA „Viļānu namsaimnieks”veiktā pētījuma „Robežu noteikšana aglomerācijām  

   3.5.1.aktivitātes  „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar  

   cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”ietvaros ziņojumam par Viļānu pilsētas  

   aglomerāciju. 

 

Pielikumā : Viļānu pilsētas notekūdeņu aglomerācijas robežu noteikšana  uz 15 lapām 

un Viļānu notekūdeņu aglomerācijas robežu karte uz 1 lapas. 

 

32§ 

 

Par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā "Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" II kārtā.______________________ 
I.Piziča J.Šlivka A.Pudulis  

Attīstības, plānošanas un  informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča sniedz 

informāciju par  iespēju gatavot projekta iesniegumu „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā” Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” II kārtas ietvaros atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 
projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai" nolikums” nosacījumiem,   
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  

Ivanova, Ivans  Popovs, Irina Šekšujeva, Jānis Stafeckis, Aivars Strods, Felicija 

Leščinska,Konrāds Kalniņš, Artūrs Ornicāns,Juris Tučs,Jevdokija Šlivka), pret-

nav,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

Sagatavot un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

izsludinātajā projektu konkursā projekta iesniegumu „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā”. 

33§ 

 

Informācija.__________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2012. gada 15.novembrī plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2012.gada 08.novembrī  plkst 15.00. 

Sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2012.gada 07.novembrī 

plkst.15.00. 
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Sēdi slēdza plkst.19.00 

 

Sēdi vadīja                                                                                 Arnolds Pudulis 

 

Sēdi protokolēja                                                                         Anna Strode 

 

Parakstīja  2012.gada 25.oktobrī 

 

 

 

 


