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LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Viļānu novadā

Nr.10

2014.gada 08.maijā

Darba kārtībā.
1.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
2.Par naudas līdzekļu iedalīšanu bērnības svētkiem.
3.Par naudas līdzekļu piešķiršanu absolventiem.
4.Par 2013.gada finanšu pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu.
5.Par Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 08.maija saistošo noteikumu Nr. 67
„Viļānu novada pašvaldības teritorijas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības
noteikumi” izdošanu.
6.Par Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 08.maija saistošo noteikumu
Nr.68”Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Viļānu „Mūzikas un mākslas
skolā” izdošanu.
7. Par Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 08.maija saistošo noteikumu Nr.69
„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2009. gada 05. augusta saistošajos
noteikumos Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” izdošanu.
8.Par naudas līdzekļu piešķiršanu Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara
upuru piemiņas dienas pasākuma organizēšanai.
9. Par nomas attiecību izbeigšanu.
10.Par zemes iznomāšanu.
11.Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un
nodošanu atsavināšanai.
12.Par īpašuma sadali.
13.Par papildus degvielas piešķiršanu elektriķim un datorsistēmu un datortīklu
administratoram.
14.Par godalgotu vietu olimpiādē, konkursos un sacensībās skolēniem.
15. Par grozījumiem Sociālā dienesta nolikumā.
16. Par materiālās palīdzības – ceļa izdevumu apmaksāšanu uz izglītības iestādi
– sniegšanu.
17.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā – pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
18.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā – īrētās dzīvojamās
telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.
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19.Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu.
20.Par izslēgšanu no Palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā.
21.Par dzīvokļa ierakstīšanu uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.
22.Par Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Saulstariņi” iesnieguma
izskatīšanu.
23.Par transporta piešķiršanu.
24.Par Viļānu novada pašvaldības domes lēmuma Nr.6§5 „Par Viļānu novada
pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāţu sniegtajiem
pakalpojumiem 2014.gadā” precizējumu.
25.Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
26.Par Viļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Katlumāja”, Dekšāres,
Dekšāres pag., Viļānu nov. izsoli.
27.Par SIA „Viļānu namsaimnieks”valdes locekļa kandidāta apstiprināšanu.
28.Informācija.
Sēdi vada
domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova
Piedalās
deputāti: Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Ārija Moisejeva,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,
Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš, Ilze
Grolmusa, Andris Kozulis.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Inga Strūberga, galvenā
grāmatvede Irēna Stafecka, Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova,
zemes ierīcības inţeniere Lidija Semjonova, norēķinu administratore Inna Ruba,
sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, juriste Marija Šļomina, jurists Dmitrijs
Orlovs, nekustamā īpašuma speciāliste Irina Klimanova, sabiedrisko attiecību
speciāliste Sigita Āboliņa.
Piedalās Viļānu novada iedzīvotāji Rita Maļinovska un Rita Lempa.
Korespondenta Ilze Sondore.
Protokolē:
sekretāre Anna Strode.
Sēdi sāk plkst.15.00.
Deputāti atklāti balso par darba kārtības jautājumiem un papildus darba kārtībā
iekļaujamajiem jautājumiem par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga
Ceipiniece , Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta
Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis,
Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Novada domes sēdē apstiprināt darba kārtību un iekļaut papildus iesniegtos
jautājumus.
1§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.________________________________
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I.Ruba J.Ivanova
1.Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu,
47.panta 1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma
“Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta
1.daļas 3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Brīdināt A.R.par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
1.1.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta
1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas
3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
2.1.Brīdināt A.M. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu
nesamaksāšanas sekām.
2.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.

un

tā

3. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta
1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas
3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
3.1.Brīdināt Sabiedrību ar ierobeţotu atbildību ‘’Elizabetes īpašumi” par
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas sekām.
3.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
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4. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta
1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas
3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
4.1.Brīdināt A.L.par nekustamā īpašuma nodokļa parādu
nesamaksāšanas sekām.
4.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.

un

tā

5. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta
1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas
3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
5.1.Brīdināt A.M. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu
nesamaksāšanas sekām.
5.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.

un

tā

6. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta
1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas
3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Brīdināt I.M. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
1.1.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
2§
Par naudas līdzekļu iedalīšanu bērnības svētkiem.__________________________
I.Strūberga J.Ivanova
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta 27.punktu un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt naudas līdzekļus EUR 20.00 (divdesmit eiro 00 centi) katram bērnam –
dāvanu iegādei bērnības svētkiem Viļānu novadā deklarētajiem:


dāvanu iegādāties un pasniegt tiem bērniem, kuri pieteikušies dalībai bērnības svētku
pasākumā no budţeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra.
3§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu absolventiem._____________________________
I.Strūberga J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:



1.Piešķirt naudas līdzekļus 9.klašu un 12.klašu absolventiem:
grāmatu un puķu iegādei ,katram skolēnam EUR 7.00 (septiņi eiro 00 centi) vērtībā,
kas mācās Viļānu vidusskolā un Dekšāru pamatskolā;
 dāvanu karti EUR 15.00 (piecpadsmit eiro 00 centi) apmērā no grāmatu
veikala par teicamām sekmēm ,kas mācās Viļānu vidusskolā un Dekšāru
pamatskolā un ir deklarēti Viļānu novadā;
 dāvanu karti EUR 10.00 (desmit eiro 00 centi) apmērā no grāmatu veikala
par labām un teicamām sekmēm ,kas mācās Viļānu vidusskolā un Dekšāru
pamatskolā un ir deklarēti Viļānu novadā;
 par aktīvu līdzdalību sporta pasākumos ,aizstāvot skolas godu novadu
sacensībās EUR 15.00(piecpadsmit eiro 00 centi) vērtībā dāvanu karti, kas
mācās Viļānu vidusskolā un Dekšāru pamatskolā un ir deklarēti Viļānu
novadā.
Naudas līdzekļus piešķirt no budţeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra.
2.Piešķirt naudas līdzekļus skolēniem-„Gada skolēns”:
 dāvanu karti EUR 7.00 (septiņi eiro 00 centi) apmērā no grāmatu veikala,
kas mācās Viļānu vidusskolā vai Dekšāru pamatskolā.
Naudas līdzekļus piešķirt no budţeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra.
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3.Piešķirt naudas līdzekļus skolēniem- „Gada sportists”:
 dāvanu karti EUR 7.00 (septiņi eiro 00 centi) apmērā no grāmatu veikala par
sporta aktivitātēm, kas mācās Viļānu vidusskolā vai Dekšāru pamatskolā.
Naudas līdzekļus piešķirt no budţeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra.
4. Piešķirt naudas līdzekļus–„Gada klase”:
 “Gada klase ” EUR 15.00(piecpadsmit eiro 00 centi) apmērā .
Naudas līdzekļus piešķirt no budţeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra.
5.Piešķirt naudas līdzekļus Viļānu Mūzikas un mākslas skolas absolventiem:


dāvanu un puķu iegādei, katram audzēknim EUR 7.00 (septiņi eiro 00 centi)
vērtībā, kas mācās Viļānu Mūzikas un mākslas skolā.
 dāvanu karti EUR 15.00 (piecpadsmit eiro 00 centi) apmērā no grāmatu
veikala par labām un teicamām sekmēm ,kas mācās Viļānu Mūzikas un
mākslas skolā un ir deklarēti Viļānu novadā.
Naudas līdzekļus piešķirt no budţeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra.
4§
Par 2013.gada finanšu pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu._____________
I.Stafecka J.Ivanova
Uzklausot galveno grāmatvedi I.Stafecku un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Apstiprināt finanšu pārskatu par 2013.gadu.
Pārskats pielikumā uz 151 lapas.
2.Informāciju par zvērināta revidenta atzinumu pieņemt zināšanai.
5§
Par Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 08.maija saistošo noteikumu Nr. 67
„Viļānu novada pašvaldības teritorijas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības
noteikumi” izdošanu.__________________________________________________
D.Orlovs J.G.Vidiņš J.Šlivka I.Grolmusa J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un ņemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1.Izdot Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 08.maija saistošos noteikumus Nr. 67
„Viļānu novada pašvaldības teritorijas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības
noteikumi” ar precizējumiem.
2.Atzīt spēku zaudējušus Viļānu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 66
„Viļānu novada pašvaldības teritorijas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības
noteikumi”.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 7 lapām.
6§
Par Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 08.maija saistošo noteikumu
Nr.68”Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Viļānu „Mūzikas un mākslas
skolā”izdošanu.______________________________________________________
D.Orlovs I.Brence J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 4.punktu un ņemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Izdot Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 08.maija saistošos noteikumus Nr. 68
”Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Viļānu „Mūzikas un mākslas skolā”.
2.Atzīt par spēku zaudējušus Viļānu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 65
”Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Viļānu „Mūzikas un mākslas skolā”.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 3 lapām.
7§
Par Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 08.maija saistošo noteikumu Nr.69
„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2009. gada 05. augusta saistošajos
noteikumos Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu”izdošanu.__________________
D.Orlovs I.Grolmusa J.Ivanova
Izskatot Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 69 „Grozījumi Viļānu
novada pašvaldības 2009. gada 05. augusta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par
dzīvojamās telpas izīrēšanu” projektu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.69 „Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2009.
gada 05. augusta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu”.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 2 lapām.
8§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru
piemiņas dienas pasākuma organizēšanai.________________________________
I.Strūberga J.G.Vidiņš I.Grolmusa J.Šlivka I.Brence J.Ivanova
Izskatot kara veterānu biedrības “PRO LAKCA”priekšsēdētāja N.Novaseļceva
2014.gada 28.aprīļa iesniegumu par naudas līdzekļu piešķiršanu Nacisma sagrāves un
Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienas pasākuma organizēšanai ,
Deputāti atklāti balsojot par-8 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka, Andris
Kozulis ), pret-4(Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Daiga Ceipiniece, Ilze Valeniece)
, atturas- 3(Ilze Grolmusa, Inga Zunda, Leopolds Naglis).
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt naudas līdzekļus EUR 60.00( sešdesmit eiro 00 centi) Nacisma sagrāves un
Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienas pasākuma organizēšanai no budţeta
līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra.
9§
Par nomas attiecību izbeigšanu.
L.Semjonova J.Ivanova
1) Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot S. P. dzīv.
Viļāni, iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170040189 daļas 400m2 ha platībā Viļānu pilsētā izmantošanas,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt nomas attiecības ar S.P.par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170040189 daļu 400m2 platībā;
2. Ieskaitīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040189 daļu 400m2 platībā
Viļānu novada pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt S.P. Viļāni, LV-4650.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
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2) Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot A.Č. dzīv.
Viļāni, iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170030358 411m2 ha platībā Viļānu pilsētā izmantošanas,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt nomas attiecības ar A. Č. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78170030358 411m2 platībā;
2. Ieskaitīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170030358 411m2 platībā Viļānu
novada pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt A.Č. Viļāni, LV-4650.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
10§
Par zemes iznomāšanu.
L.Semjonova J.Ivanova
1. Izskatot M. S. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2014.gada 14.aprīļa
iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980020333 un 78980020114 ir
rezerves zemes fondam piekritīgās zemes.
2014.gada 14.aprīlī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts M. S. iesniegums
ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980020333 1,30 ha
platībā un 78980020114 0,50ha platībā.
Citi pieteikumi uz dotajām zemes vienībām netika saņemti. Atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot M. S. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar M.S. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
78980020333 1,30 ha platībā un 78980020114 0,50ha platībā uz vienu gadu vai

10

līdz laikam, kad tiek pieņemts un stājas spēkā likums par rezerves zemes fonda
izmantošanu.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas
kārtību (apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31),
kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja
normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas
kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt M. S. Viļānu pagasts, Viļānu novads, LV-4650.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
2. Izskatot KS „Sokolki 2”, reģ.Nr.40003296443, jurid. adrese: Strupļi,
Sokolku pag., Viļānu nov.,., 2014.gada 23. aprīļa iesniegumu par nomas līguma
noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900010055 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (2011.gada 25.augusta Viļānu novada domes lēmums).
2014.gada 23.aprīlī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts KS „Sokolki 2”
valdes priekšsēdētājas P. F. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 78900010055 1,17 ha platībā.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saņemti. Atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot KS „Sokolki 2” iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu”, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu,
5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu,
likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar KS „Sokolki 2” par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78900010055 1,17 ha platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī
paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt KS „Sokolki 2”, Strupļi, Sokolku pag., Viļānu novads, LV4640.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
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3.Izskatot A.B. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2014.gada 17.aprīļa iesniegumu par
nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900020099 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra Sokolku pagasta padomes
lēmums).
2014.gada 17.aprīlī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A.B. iesniegums ar
lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900020099 3,80 ha platībā.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saņemti. Atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot A.B. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar A.B. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78900020099 3,80 ha platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī
paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt A. B. Sokolku pagasts, Viļānu novads, LV-4640.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
4.Izskatot M.H. dzīv.Viļāni, 2014.gada 9.aprīļa iesniegumu par nomas līguma
noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040189 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 10.decembra Viļānu pilsētas domes lēmums).
2014.gada 9.aprīlī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts M.H.iesniegums ar
lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040189 daļu 400m2
platībā.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saņemti. Atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot M. H. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
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zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar M.H. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170040189 daļu 400m2 platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī
paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt M.H. Viļāni, LV-4640.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
5.Izskatot L.M. dzīv. Viļāni, 2014.gada 25.aprīļa iesniegumu par nomas līguma
noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040522 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 10.decembra Viļānu pilsētas domes lēmums).
2014.gada 25.aprīlī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts L.M. iesniegums
ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170040522 daļu 0,10ha
platībā mazdārziņa ierīkošanai.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saņemti. Atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot L.M. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar L.M. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170040522 daļu 0,10ha platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
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(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī
paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt L.M. Viļāni, LV-4650.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
6.Izskatot I.P. dzīv. Viļāni, 2014.gada 2.aprīļa iesniegumu par nomas līguma
noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030358 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 10.decembra Viļānu pilsētas domes lēmums).
2014.gada 4.aprīlī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts I.P. iesniegums ar
lūgumu iznomāt zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030358 daļu 411m2
platībā mazdārziņa ierīkošanai.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saņemti. Atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot I. P. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar I.P. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
781700303582 daļu 411m2 platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī
paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt I. P. Viļāni, LV-4650.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
7.Izskatot V. Ţ. dzīv. Viļāni, 2014.gada 28.aprīļa iesniegumu par nomas līguma
noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
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Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980060268 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (2014.gada 13.marta Viļānu novada domes lēmums).
2014.gada 28.aprīlī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts V. Ţ. iesniegums
ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980060268 2,00 platībā
lauksaimniecības vajadzībām.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saņemti. Atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot V.Ţ. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar V.Ţ. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78980060268 2,00ha platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī
paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt V. Ţ. Viļāni, LV-4650.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
11§
Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu
atsavināšanai.
L.Semjonova J.Ivanova
1.Izskatot I. Č. adrese: Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu ar zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumiem 78980090368 un 78980090598 atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
I.Č. saskaņā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas
likuma” 4.panta ceturtās daļas astoto punktu ir persona, kura var ierosināt nekustamās
mantas atsavināšanu
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Ierakstīt zemesgabalus ar kadastra apzīmējumiem 78980090368 un 78980090598
zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda;
2. Nodot zemesgabalus ar kadastra apzīmējumiem 78980090368 un 78980090598
atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu.
12§
Par īpašuma sadali.
L.Semjonova J.Ivanova
Izskatot S. S. dzīv. Radopole, Viļānu pag., Viļānu nov.nov., par nekustamā īpašuma
Radopole, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78980090189, 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,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam Radopolē, kadastra
Nr.78980090189 ar kopējo platību 0,5941 ha sadalei divos īpašumos:
No zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980090189 atdalīt 0,30 ha (veicot
instrumentālo uzmērīšanu zemes platība var mainīties);
Atdalītai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – 0601 – individuālo
dzīvojamo māju apbūve un lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra Nr.;
Atdalītai zemes vienībai piešķirt adresi :Radopole, Viļānu pag., Viļānu nov.;
Sadali veikt uz zemes īpašuma „Ezera iela- Radopole” izgatavotā zemes robeţu plāna
20.08.2008. pamata M 1:1000;
Zemes ierīcības projektā jāievēro noteiktie apgrūtinājumi;
Zemes ierīcības projektu saskaņot ar Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāju.
13§
Par papildus degvielas piešķiršanu elektriķim un datorsistēmu un dotortīklu
administratortam.____________________________________________________
I.Strūberga J.Ivanova
Izskatot elektriķa un datortīkla administratora 2014.gada 02.aprīļa iesniegumu, ar
lūgumu papildus piešķirt benzīnu ,jo apkalpo Dekšāres , Sokolku un Viļānu pagasta
teritoriju un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
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Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Sakarā ar to, ka pildot savus darba pienākumus tiek izmantota personīgā automašīna
un tika iedalīts 25 litri mēnesī , piešķirt papildus vēl 25 litri degvielas mēnesī.
14§
Par godalgotu vietu olimpiādē, konkursos un sacensībās skolēniem.___________
I.Strūberga J.Ivanova
Izskatot Viļānu vidusskolas direktora P.Tretjuka iesniegumu un ņemot vērā valūtas
maiņu no latiem uz eiro,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs
Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas- 1(Ilze Grolmusa).
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Par godalgotu vietu Rēzeknes novadu apvienotajās olimpiādēs, konkursos un
sacensībās:
1.vieta – EUR 15.00 (piecpadsmit eiro 00 centi);
2.vieta – EUR 12.00 (divpadsmit eiro 00 centi);
3.vieta - EUR 8.00 (astoņi eiro 00 centi).
2.Par godalgotu vietu Latgales reģiona, valsts olimpiādēs, konkursos, sacensībās:
1.vieta - EUR 23.00 (divdesmit trīs eiro 00 centi);
2.vieta – EUR 15.00 (piecpadsmit eiro 00 centi) ;
3.vieta – EUR 12.00 (divpadsmit eiro 00 centi).
3.Par godalgotu vietu Rīgā, valsts olimpiādēs, konkursos, sacensībās:
1.vieta - EUR 30.00 (trīsdesmit eiro 00 centi);
2.vieta - EUR 25.00 (divdesmit pieci eiro 00 centi );
3.vieta – EUR 23.00 (divdesmit trīs eiro 00 centi).
4.Latgales reģionā atzinību guvušajiem –EUR 10.00 (desmit eiro 00 centi);
valsts mērogā olimpiādēs atzinību guvušajiem – EUR 15.00 (piecpadsmit eiro 00
centi).
Naudas līdzekļi no budţeta līdzekļiem- izglītības papildus pakalpojumi.
15§
Par grozījumiem Sociālā dienesta nolikumā.______________________________
D. Strupiša J.Šlivka J.Ivanova
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Pēc Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas pieprasījuma, Sociālā dienesta
vadītāja ir izstrādājusi un iesniegusi domei apstiprināšanai Sociālā dienesta nolikuma,
apstiprināta ar Viļānu novada domes 2009. gada 22. jūlija sēdes protokola Nr. 5, §
18. jautājuma lēmumu, grozījumu projektu ,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu atlikt uz nākošo sēdi –pārstrādāt.
16§
Par materiālās palīdzības – ceļa izdevumu apmaksāšanu uz izglītības iestādi –
sniegšanu.____________________________________________________________
D.Strupiša J.Šlivka I.Grolmusa J. Ivanova
Izskatot O.P. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pagasts, Viļānu novads, iesniegumu par
materiālās palīdzības– ceļa izdevumu segšanu uz izglītības iestādi, Viļānu novada
pašvaldības dome
konstatē:
O. P. lūdz Viļānu novada pašvaldības Sociālajam dienestam sniegt materiālo
palīdzību – ceļa izdevumu apmaksāšanu uz izglītības iestādi dēlam I. P., kurš mācās
Maltas speciālajā internātpamatskolā. Biļešu kopsumma mēnesī sastāda 9,20 EUR.
Iesniegumam pievienoti Maltas speciālās internātpamatskolas dokumenti: ziņojums
un apstiprinājums, 31.03.2014., tam, ka I. P. regulāri par saviem finansiālajiem
līdzekļiem iegādājas braukšanas biļeti pa maršrutu Viļāni – Malta – Viļāni kopsummā
2,20 EUR. Sociālais dienests pievienojis O. P. faktiskā vīra J. H. Iztikas līdzekļu
deklarāciju (01.04.2014.), kurā norādīts, ka viņam pieder nekustamais īpašums,
kustamā manta. Sociālais dienests pievienojis Intervijas aprakstu 02.04.2014., kurā
norādīts, ka maznodrošinātās ģimenes statuss ģimenei nepienākas, jo J. H.īpašumu
kadastra vērtība ir 4366,00 EUR.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.872 (Rīgā 2009.gada 4.augustā (prot.
Nr.51 51.§)) Noteikumi par pasaţieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot
braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos, 2. punkta Pasaţierus, kuri
šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesīgi izmantot braukšanas maksas
atvieglojumus, iedala šādās kategorijās: 2.5. punkts: ārpus pilsētas teritorijas
dzīvojošie vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–9.klase) izglītojamie .Ņemot vērā
Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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segt ceļa izdevumus 100% apmērā I.P., deklarētā dzīvesvieta Viļānu pagasts, Viļānu
novads uz Maltas speciālo internātpamatskolu maršrutā Viļāni – Malta – Viļāni no
budţeta līdzekļiem –izglītības papildus pakalpojumi.
17§
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanā.______________________________________________
J.Šlivka J.Ivanova
1.Izskatot V.K. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
V. K. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu.
V. K. savā iesniegumā norāda, ka dzīvojamā māja Rīgas ielā,Viļānos ir avārijas
stāvoklī, ko apliecina sertificēta būvinţeniera (būvprakses sertifikāts Nr.20-6207)
Agra Pētersona Tehniskās apsekošanas atzinums. Ēkas nesošās sienas nolietojušās
aptuveni 70-90%, ēkas konstrukcijas ir daļēji kritiskā stāvoklī, ņemot vērā ēkas
konstrukciju būtisku nolietojumu, ēkas ekspluatācija un remonts ir bīstami cilvēku
dzīvībai.V. K. ir otrās grupas invalīds.
Saskaņā ar Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas ziņojumu nekustamā īpašuma
Rīgas ielā , Viļāni, Viļānu nov. īpašnieks ir V. K.
2013.gada 23.septembra arhitektu biroja „Arhitektūras vēstniecība” izsniedza
Tehniskās apsekošanas atzinumu dzīvojamai mājai Rīgas ielā , Viļānos, Viļānu nov.
Sertificēts būvinţenieris Agris Pētersons, veicot dzīvojamās ēkas Rīgas ielā, Viļānos
tehnisko apsekošanu, konstatēja būves tehnisku nolietojumu:
- Ēkas pamati ir apmierinošā stāvoklī, bet nepieciešams virsmu remonts.
- Ēkas ārsienu virsmas ārējo iedarbību rezultātā ir būtiski zaudējušas savas
sākotnējās īpašības. Nesošās sienas nolietojušās aptuveni 70-90%. Neapmierinošā
stāvoklī ir fasādes ārējā apdare. Sienu virsmas ir nolietojušās. Savukārt būtiski sienu
nestspēju pazeminoši faktori konstatēti vietām, kur nav konstatēts apmetums un
redzami koka sienas elementi. Sienu konstrukcijām izmantoti zemas kvalitātes
materiāli. Sienai nav pietiekošs siltumpretestības koeficients.
- Par būtisku nepilnību uzskatām ēkas ārsienu un aiļu aizpildījuma
neapmierinošās, siltumtehniskās īpašības.
Tehniskās apsekošanas rezultātā izstrādāti sekojošie secinājumi un ieteikumi:
- Ēkas konstrukcijas ir daļēji kritiskajā stāvoklī. Ēka atrodas avārijas stāvoklī.
- Ēkas ekspluatācija ir bīstama cilvēku dzīvībai, ņemot vērā ēkas konstrukciju
būtisku nolietojumu.
Viļānu novada pašvaldības Sociālā un dzīvokļu komisija lūdza Rēzeknes novada
pašvaldības būvvaldi izskatīt 2013.gada 23.septembra arhitektu biroja „Arhitektūras
vēstniecība” sniegto Tehniskās apsekošanas atzinumu un savas kompetences ietvaros
izvērtēt tā atbilstību pastāvošajai likumdošanai, kā arī faktiski apsekot dzīvojamo ēku
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Rīgas ielā, Viļānos, ar mērķi konstatēt, vai tās faktiskais stāvoklis atbilst Tehniskā
apsekošanas atzinumā un slēdzienā norādītajam (pieprasījums – pašvaldības izejošais
Nr.1.3.6/1461 no 26.11.2013.).
2014.gada 13.martā Rēzeknes novada pašvaldības būvvalde sniedza atzinumu
Nr.1.7.22 par dzīvojamās mājas Rīgas ielā, Viļānos, Viļānu nov. tehnisko apsekošanu.
Būvvalde konstatēja, ka tehniskās apsekošanas atzinums sastādīts atbilstoši 2001.gada
16.oktobra MK noteikumiem Nr.444 par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 „Būvju
tehniskā apsekošana”.
2013.gada 20.decembrī būvvaldes speciālists P. Ziliņš, apsekoja dzīvojamo ēku un
sastādīja atzinumu par ēkas pārbaudi. Apsekošanas laikā konstatēts, ka ēkas stāvoklis
atrodas atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinumā norādītājam stāvoklim. Tehniskās
apsekošanas atzinumā ir sniegta korekta un atbilstoša reālai situācijai informācija.
Būvinspektora P. Ziliņa atzinumā par ēkas pārbaudi konstatēts:
apskatot māju vizuāli no ārpuses, var redzēt, ka mājai ir jāveic remonts. No pagalma
puses 2.stāvā var redzēt, ka ir izdrupis sausais apmetums un ir satrupējuši koka baļķi
( tie ir jānomaina). Uz ielas pusi pie gala sienas ir neliela plaisa, ko arī jānovērš,
pamati ir normālā stāvoklī. Ieejas lievenis uz ielas pusi ir sadrupis ( ir jāatjauno).
Fasādei ir jāveic remonts, Jumta segums ir no skārda ( tas ir sarūsējis), ir jāatjauno.
Viens no skursteņiem virs pamata ir sadrupis ( tas neatbilst ugunsdrošības prasībām).
2014.gada 11.aprīlī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieks M.
Ikauniece veicot V. K. apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā Rīgas ielā, Viļānos, Viļānu
nov., konstatēja, ka V. K. dzīvo kopā ar māti J. I. dzim. 1935.g., un brāli V. K.,
dzim.1965.g. Dzīvoklī sen nav veikts remontēts, redzami plankumi gan virtuvē, gan
istabās, kuri radušies no mitruma. Grīda daudzviet šūpojas, krāsns veca. Ja virtuvē uz
grīdas nokļūst ūdens, tad kļūst slapji griesti 1.stāva kaimiņiem. Ziemā piekurināt ir
problemātiski, īpaši auksta ir virtuve.
V. K. ģimenei ir noteikts maznodrošinātās ģimenes statuss uz periodu no 01.01.2014.30.06.2014.(Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta vēstule Nr.1.3.1/36 no
15.04.2014.).
Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 4.2. punkta nosacījumiem pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu pirmām
kārtām maznodrošinātai personai, kuras īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa ir
avārijas stāvoklī. Sakarā ar iepriekš minēto V. K. lūgums par palīdzības sniegšanu
dzīvokļa jautājuma risināšanā ir atbalstāms, jo saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības
Saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.2. punkta
nosacījumiem, V. K. ir iesniedzis motivētu iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt
ar dzīvojamo telpu.
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. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz
likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 3. panta pirmās daļas 1.punktu, Viļānu novada pašvaldības
Saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.2. punktu,
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Deputāti atklāti balsojot par-14 (Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , Ārija Moisejeva,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiņš,
Andris Kozulis ), pret- nav, atturas- 1 (Jekaterina Ivanova),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt V. K. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības
saņemšanai pirmām kārtām.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
2. Izskatot K. K. deklarētā dzīvesvieta Dricānu pag., Rēzeknes novads, iesniegumu
par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
K. K. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu.
K. K. savā iesniegumā norāda, ka pēc deklarētas dzīvesvietas Dricānu pag., Rēzeknes
nov., viņa nedzīvo, īrēja dzīvokli Viļānu pilsētā, bet dzīvoklis tika pārdots, līdz ar to
viņai vairs nav kur dzīvot.
K. K. no 2007.gada strādā Viļānu Mūzikas un mākslas skolā par lietvedi.
K.K. nav noteikts trūcīgas/maznodrošinātās personas statuss.
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 saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 5.4. punkta nosacījumiem pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu vispārējā
kārtībā personām, kuras pieņemtas darbā pašvaldībā, tās iestādē vai uzņēmumā, un
nav deklarējušas dzīves vietu Viļānu novada administratīvajā teritorijā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta pirmās
daļas1.punktu, Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 5.4. punktu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt K.K. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības
saņemšanai vispārējā kārtībā.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
3. Izskatot V.T. deklarētā dzīvesvieta Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
V.T. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu.
V.T. savā iesniegumā norāda, ka dzīvojamā māja Rīgas ielā, Viļānos ir avārijas
stāvoklī, ko apliecina sertificēta būvinţeniera (būvprakses sertifikāts Nr.20-6207)
Agra Pētersona Tehniskās apsekošanas atzinums.
Nekustamā īpašuma Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu nov. tiesiskais valdītājs ir V. T.
(27.05.2002.g. pirkuma līgums, reģ. Nr.198).
2013.gada 23.septembra arhitektu biroja „Arhitektūras vēstniecība” izsniedza
Tehniskās apsekošanas atzinumu dzīvojamai mājai Rīgas ielā, Viļānos, Viļānu nov.
Sertificēts būvinţenieris Agris Pētersons, veicot dzīvojamās ēkas Rīgas ielā, Viļānos
tehnisko apsekošanu, konstatēja būves tehnisku nolietojumu:
- Ēkas pamati ir apmierinošā stāvoklī, bet nepieciešams virsmu remonts.
- Ēkas ārsienu virsmas ārējo iedarbību rezultātā ir būtiski zaudējušas savas
sākotnējās īpašības. Nesošās sienas nolietojušās aptuveni 70-90%. Neapmierinošā
stāvoklī ir fasādes ārējā apdare. Sienu virsmas ir nolietojušās. Savukārt būtiski sienu
nestspēju pazeminoši faktori konstatēti vietām, kur nav konstatēts apmetums un
redzams koka sienas elementi. Sienu konstrukcijām izmantoti zemas kvalitātes
materiāli. Sienai nav pietiekošs siltumpretestības koeficients.
- Par būtisku nepilnību uzskatām ēkas ārsienu un aiļu aizpildījuma
neapmierinošās, siltumtehniskās īpašības.
Tehniskās apsekošanas rezultātā izstrādāti sekojošie secinājumi un ieteikumi:
- Ēkas konstrukcijas ir daļēji kritiskajā stāvoklī. Ēka atrodas avārijas stāvoklī.
- Ēkas ekspluatācija ir bīstama cilvēku dzīvībai, ņemot vērā ēkas konstrukciju
būtisku nolietojumu.
Viļānu novada pašvaldības Sociālā un dzīvokļu komisija lūdza Rēzeknes novada
pašvaldības būvvaldi izskatīt 2013.gada 23.septembra arhitektu biroja „Arhitektūras
vēstniecība” sniegto Tehniskās apsekošanas atzinumu un savas kompetences ietvaros
izvērtēt tā atbilstību pastāvošajai likumdošanai, kā arī faktiski apsekot dzīvojamo ēku
Rīgas ielā, Viļānos, ar mērķi konstatēt, vai tās faktiskais stāvoklis atbilst Tehniskā
apsekošanas atzinumā un slēdzienā norādītajam (pieprasījums – pašvaldības izejošais
Nr.1.3.6/1319 no 31.10.2013.)
2014.gada 13.martā Rēzeknes novada pašvaldības būvvalde sniedza atzinumu
Nr.1.7.22 par dzīvojamās mājas Rīgas ielā, Viļānos, Viļānu nov. tehnisko apsekošanu.
Būvvalde
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konstatēja, ka tehniskās apsekošanas atzinums sastādīts atbilstoši 2001.gada
16.oktobra MK noteikumiem Nr.444 par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 „Būvju
tehniskā apsekošana”.
2013.gada 20.decembrī būvvaldes speciālists P. Ziliņš, apsekoja dzīvojamo ēku un
sastādīja atzinumu par ēkas pārbaudi. Apsekošanas laikā konstatēts, ka ēkas stāvoklis
atrodas atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinumā norādītājam stāvoklim. Tehniskās
apsekošanas atzinumā ir sniegta korekta un atbilstoša reālai situācijai informācija.
Būvinspektora P. Ziliņa atzinumā par ēkas pārbaudi konstatēts:
apskatot māju vizuāli no ārpuses, var redzēt, ka mājai ir jāveic remonts. No pagalma
puses 2.stāvā var redzēt, ka ir izdrupis sausais apmetums un ir satrupējuši koka baļķi(
tie ir jānomaina). Uz ielas pusi pie gala sienas ir neliela plaisa, ko arī jānovērš, pamati
ir normālā stāvoklī. Ieejas lievenis uz ielas pusi ir sadrupis ( ir jāatjauno). Fasādei ir
jāveic remonts, Jumta segums ir no skārda ( tas ir sarūsējis), ir jāatjauno. Viens no
skursteņiem virs pamata ir sadrupis ( tas neatbilst ugunsdrošības prasībām).
2014.gada 4.aprīlī Viļānu novada pašvaldības Sociālās palīdzības organizatore A.
Āboliņa veicot V. T. apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā Rīgas ielā, Viļānos, Viļānu
nov., konstatēja, ka V.T. dzīvo kopā ar dēlu D. dzim.11.04.1997. divistabu dzīvoklī,
viena istaba ir atdalīta kā virtuve. Dzīvoklis atrodas otrajā stāvā. Dzīvoklī sen nav
veikts remontēts, īpaši neko nevar remontēt, jo pelē, tapetes līmējas nost. Ziemā
piekurināt ir problemātiski: ir viena krāsns, plīts nekurina, jo dūmo. Ūdens un
kanalizācijas nav. Dzīvoklis kritiskā stāvoklī.
V. T. ģimenei ir noteikts trūcīgās ģimenes statuss uz periodu no 01.04.2014.30.06.2014.(Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta vēstule Nr.1.3.1/36 no
15.04.2014.).
Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 4.2. punkta nosacījumiem pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu pirmām
kārtām maznodrošinātai personai, kuras īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa ir
avārijas stāvoklī.
Sakarā ar iepriekš minēto V.T. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma
risināšanā ir atbalstāms, jo saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu
Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.2. punkta nosacījumiem, V. T. ir iesniegusi
motivētu iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.
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.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta pirmās
daļas 1.punktu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 4.2. punktu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , Ārija Moisejeva,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiņš,
Andris Kozulis ), pret- nav, atturas- 1(Jekaterina Ivanova),
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt V.T. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības
saņemšanai pirmām kārtām.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
18§
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās
telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu._________________________
J.Šlivka J.Ivanova
Izskatot O. J. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov. iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu
īrējamu dzīvojamo telpu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
O.J. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – apmainīt īrēto pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu – vienistabas dzīvokli Celtnieku ielā, Viļānos, pret citu
īrējamu dzīvojamo telpu – 2 vai 3 istabas dzīvokli ar labierīcībām Viļānu pilsētā.
O.J. ir īrniece dzīvoklim Celtnieku ielā, Viļānos. ( 2012.gada 20.februāra īres līgums
Nr.1228).
Dzīvoklis Celtnieku ielā, Viļānos sastāv no vienas istabas, kopēja platība 26,40 m2,
dzīvojamā platība -16,14 m , pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālapkure,
ūdensvads, kanalizācija, gāze.
Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.1228 ir ierakstīti: īrniece O. J. un dēls P. J. dzim.
20.03.2007. Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu nav.
Citu dzīvoklī deklarēto, ne arī iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu nav.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās
daļas 4. punktu pašvaldība sniedz palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu
īrējamu dzīvojamo telpu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 1.
daļas 4.punktu, 24.pantu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt O.J.4-11449, par tiesīgu saņemt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret
citu īrējamu dzīvojamo telpu un reģistrēt O. J. Viļānu novada pašvaldības palīdzības
reģistrā īrētās dzīvojamās platības apmaiņa pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.

24

19§
Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu._____________________________
J.Šlivka J.Ivanova
Izskatot Z. K.deklarētā dzīvesvieta Dekšāres pag., Viļānu nov., iesniegumu par
dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē :
Z.K.lūdz noslēgt ar viņu, iepriekšēja īrnieka – dēla R. O. vietā, dzīvojamās telpas, kas
atrodas Dekšāres pag., Viļānu nov., īres līgumu, nemainot iepriekšējā īres līguma
nosacījumus, sakarā ar R. O. dzīvesvietas maiņu.
Dzīvojamās telpas īres līgumā ir ierakstīti: īrnieks R. O. un viņa māte Z. K. Citu
iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu nav.
R. O. piekrīt tam, ka dzīvojamās telpas īres līgums tiks noslēgts ar māti Z.K.
(iesniegums: Pašvaldības ieejošais Nr.1.3-10/564 no14.04.2014.).
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturtās daļas noteikumi pieļauj īrnieka
dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie
pilngadīgie ģimenes locekļi, tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu
ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu un 14. panta ceturto daļu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. grozīt dzīvojamās telpas, kas atrodas Dekšāres pag., Viļānu nov., īres līgumu,
nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut Z. K. noslēgt ar SIA „Viļānu
namsaimnieks” dzīvojamās telpas īres līgumu par īres tiesībām uz dzīvokli Dekšāres
pag., Viļānu nov., iepriekšējā īrnieka R. O.vietā;
2. līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīţa;
3. lēmuma izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim .
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
20§
Par izslēgšanu no Palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā.
J.Šlivka A.Kozulis J.Ivanova
Izskatot Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas lēmumu par A. P.
Strupļi, Sokolku pag., Viļānu nov., izslēgšanu no Palīdzības reģistra dzīvokļu
jautājumu risināšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē
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Saskaņā ar 2012.gada 26. jūlijā Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.9,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta
pirmās daļas 1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par
dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punkta nosacījumiem, A. P. tika atzīts par tiesīgu
saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēts palīdzības reģistrā
dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 17. pantu 1.
daļu un 18.pantu 1. daļu, ņemot vērā reģistrācijas secību, A. P. tika rakstiski,
piedāvāts īrēt sekojošas, pašvaldībai piederošas brīvās dzīvojamās telpas:
- 2013.gada 24. janvārī - „Dzelzceļa māja”, dz.1, Madţuļi, Dekšāres pag., Viļānu
novads.
2013.gada 7. februārī tika saņemta A. P. rakstiska atbilde – atteikums no piedāvātās
dzīvojamās platības un kā pamatojums atteikumam tika minēts attālums līdz
darbavietai.
- 2013.gada 11. februārī – māja „1”, dz.1, Skudnovka, Sokolku pag., Viļānu novads.
Atbilde uz piedāvājumu attiecībā uz šo dzīvojamo telpu no A. P. ne rakstiski, ne
mutiski netika saņemta.
- 2013.gada 6. martā – Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu novads.
2013.gada 25.martā uz šo dzīvojamās telpas īres piedāvājumu A. P. iesniedza
rakstisku atteikumu dzīvokļa lielās platības dēļ.
Saskaņā ar 2013.11. aprīļa Sociālās un dzīvokļu komisijas sēdes lēmumu (protokols
Nr.7), pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.
panta 3.daļu, A. P. tika pārreģistrēts Palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā
– dzīvojamo telpu izīrēšanā vispārējā kārtībā ar pēdējo kārtas numuru, bet tieši ar
kārtas Nr.28.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 17. pantu 1.
daļu un 18.pantu 1. daļu, ņemot vērā reģistrācijas secību, A.P. 2014. gada 3. februārī
tika rakstiski piedāvāta palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrēt pašvaldībai
piederošo brīvo dzīvojamo telpu - vienistabas dzīvokli Brīvības ielā , Viļānos, Viļānu
nov.
Atbilde uz piedāvājumu attiecībā uz šo dzīvojamo telpu no A. P. ne rakstiski, ne
mutiski netika saņemta.
Viļānu novada pašvaldības Sociālā un dzīvokļu komisija, veicot Pašvaldības izveidotā
Palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā ietvertās informācijas aktualizēšanu,
lūdza A. P. līdz 2014.gada 20. martam iesniegt ziņas par pašreizējiem sadzīves
apstākļiem un iespējamajām izmaiņām palīdzības saņemšanā dzīvokļu jautājumu
risināšanā ( 2014.gada 4.marta vēstule Nr. 1.3.8/347).
A. P. noteiktā termiņā nav iesniedzis rakstisku atbildi uz šo Sociālās un dzīvokļu
komisijas pieprasījumu.
Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 14.1. punktu persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja pēc
Sociālās un dzīvokļu komisijas pieprasījuma, kura katru gadu veic Palīdzības reģistra
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iekļauto datu precizēšanu, neiesniedz noteiktā termiņā ziņas par pašreizējiem sadzīves
apstākļiem un izmaiņām palīdzības saņemšanas nepieciešamību.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. panta 2 un
3.daļu, Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu” 14.1. punktu, A. P.tika paziņots, ka uz 2014.gada 8.maijā paredzamo
Viļānu novada pašvaldības domes sēdi tiks virzīts lēmumprojekts par viņa izslēgšanu
no Palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanā (2014.gada 4.aprīla vēstule Nr. 1.3.8/495).
A. P. nav rakstiski izteicis savu viedokli par Sociālās un dzīvokļu komisijas
paziņojumu.
Adresāta viedokļa noskaidrošana saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.pantu
nav nepieciešama, jo tiek pieņemts labvēlīgs administratīvs akts.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta
3.daļu, Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu” 14.1.punktu , Administratīvā procesa likuma 62. pantu, 67. pantu,
Deputāti atklāti balsojot par-12 (Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , Ārija Moisejeva,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiņš), pret- 2
(Jekaterina Ivanova, Andris Kozulis) , atturas- 1(Vasīlijs Arbidāns),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
izslēgt A. P.no Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu
risināšanā - dzīvojamo telpu izīrēšana vispārējā kārtībā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
21§
Par dzīvokļa ierakstīšanu uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.____
J.Šlivka J.Ivanova
Izskatot sociālās un dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas Jevdokijas Šlivkas iesniegto
informācija un uzklausot viņas skaidrojumu par sociālās un dzīvokļu komisijas
lēmumu par četristabu dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un
nodošanu atsavināšanai, jo Palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā pārsvarā
ir iekļautas trūcīgās personas un ņemot vērā Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu
komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

27

Sakarā ar to, ka Palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā pārsvarā ir iekļautas
trūcīgās personas , ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda četru istabu dzīvokli
pēc adreses: Raiņa ielā 12-31,Viļāni, Viļānu novads un nodot atsavināšanai.
22§
Par Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Saulstariņi” iesnieguma
izskatīšanu.___________________________________________________________
I.Strūberga R.Malinovska I.Zunda J.Ivanova
Izskatot Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Saulstariņi”,
reg.Nr.40008090233, valdes priekšsēdētājas D. Bordovskas 2014.gada 29.aprīļa
iesniegumu ar lūgumu piešķirt naudas līdzekļus EUR 500.00 sakarā ar ikgadējo
festivālu bērniem ar īpašām vajadzībām „Zilā cerību puķe”, kas notiks 2014.gada
01.jūnijā, Viļānos Lakstīgalu salā.
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt finansiālu palīdzību festivāla „Zilā cerību puķe” izdevumu apmaksai
EUR 500.00 (pieci simti eiro 00 centi) Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrībai
„Saulstariņi”. Naudas līdzekļi no budţeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra.
23§
Par transporta piešķiršanu.____________________________________________
I.Strūberga J.Ivanova
1.Izskatot Austrumlatgales profesionālās vidusskolas struktūrvienības vadītājas
V.Stāmeres 2014.gada 30.aprīļa iesniegumu par transporta piešķiršanu dalībai
pasākumā „Dabas ritmi”, kas notiks šī gada 15.maijā Višķos. Transports nepieciešams
18 cilvēkiem.
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt transportu Austrumlatgales profesionālās vidusskolas 18 audzēkņu un
pedagogu dalībai pasākumā „Dabas ritmi” šī gada maijā. Maršruts: Viļāni- VišķiViļāni no budţeta līdzekļiem izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas.
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2.Izskatot N.I. 2014.gada 06.maija iesniegumu par transporta piešķiršanu Viļānu
novada bērnu V. C. un S. K.K. dalībai sporta deju sacensībās „Pavasaris 2014”,kas
notiks šī gada 25.maijā Rīgā. Transports nepieciešams 4 cilvēkiem.
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt transportu Viļānu novada bērnu V.C. un S. K. K. dalībai sporta deju
sacensībās „Pavasaris 2014” šī gada 25.maijā. Maršruts: Viļāni-Rīga-Viļāni.
Transports nepieciešams 4 cilvēkiem. Naudas līdzekļi no budţeta līdzekļiem
izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas.
.
24§
Par Viļānu novada pašvaldības domes lēmuma Nr.6§5 „Par Viļānu novada
pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāţu sniegtajiem
pakalpojumiem 2014.gadā” precizējumu.________________________________
L.Krupnova J.Ivanova
Veikt precizējumu savstarpējiem norēķiniem Viļānu novada izglītības iestādēs par
vienu audzēkni mēnesī saskaņā ar izglītības iestādes iepriekšējā gada naudas plūsmas
uzskaitītiem izdevumiem un audzēkņu sarakstu (sēdes protokols Nr.6 § 5 no
10.04.2014.) par vienu audzēkni mēnesī (aprēķins pielikumā Nr.1):
„Par Viļānu novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāţu
sniegtajiem pakalpojumiem 2014.gadā”,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.1999.g. noteikumiem Nr.250 „ Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāţu vai sociālās aprūpes
iestāţu sniegtajiem pakalpojumiem”, 2014.gadā noteikt šādas uzturēšanas izmaksas
savstarpējo norēķinu aprēķiniem Viļānu novada izglītības iestādēs par vienu audzēkni
mēnesī saskaņā ar izglītības iestādes iepriekšējā gada naudas plūsmas uzskaitītiem
izdevumiem un audzēkņu sarakstu (aprēķins pielikumā Nr.1):


Viļānu vidusskola

-



Dekšāres pamatskola

- 120.83 EUR mēnesī



pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” - 146.26 EUR mēnesī



Viļānu PII

62.42 EUR mēnesī

- 174.42 EUR mēnesī
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25§
Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
I.Klimanova J.Ivanova
1.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 10.04.2014. sēdes Nr.6. 12.jautājuma
8.punkta lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un
zemes komisija 2014.gada 6.maijā veica nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
78980020180 nomas tiesību izsoli.
Viļānu novada pašvaldība konstatē:
Nomas tiesību izsolei pieteicās A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”, reģ.
Nr.40003017051 un M.P. 2014.gada 6.maijā uz nomas tiesību izsoli ieradās
pretendenti - A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” pilnvarotā persona M.
S. un M. P.
2014.gada 6.martā izsolē nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980020180
zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ieguva A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu
stacija” nosolot nomas maksu 11% (vienpadsmit procenti) gadā no zemes kadastrālās
vērtības.
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Ārija
Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiņš,
Andris Kozulis ), pret- nav, atturas- 2(Inga Zunda un Alla Stiuka- sakarā ar interešu
konfliktu valsts amatpersonu darbībā),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt 2014.gada 6.maija nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamo
īpašumu ar kadastra apzīmējumu 78980020180.
26§
Par Viļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Katlumāja”, Dekšāres,
Dekšāres pag., Viļānu nov. izsoli.
I.Klimanova J.Ivanova
Saskaņā ar LR “Publisko personu mantas atsavināšanas likuma” nosacījumiem un
veicot īpašuma „Katlumāja”, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov. novērtēšanu
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris
Galerijs Vidiņš, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Veikt nekustamā īpašuma „Katlumāja”, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov.
atsavināšanu pārdodot to izsolē ar augšupejošo soli.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Katlumāja”, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu
nov. nosacīto cenu EUR 3200,00 (trīs tūkstoši divi simti eiro un 00 centi) apmērā.
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3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Katlumāja”, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu
nov. izsoles noteikumus.
Pielikumā : izsoles noteikumi uz 3 lapām.
27§
Par SIA „Viļānu namsaimnieks”valdes locekļa kandidāta apstiprināšanu.
I.Strūberga J.G.Vidiņš I.Brence Ā.Moisejeva I.Zunda J.Šlivka J.Ivanova
Sakarā ar SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes locekļa amata konkursa noslēgumu,
pamatojoties uz kandidātu vērtēšanas komisijas lēmumu ,novada domes sēdē
izlemšanai tika iesniegti divi kandidāti: Ārija Moisejeva un Aivars Tauriņš.
Pēc neilgām debatēm balsošanai tika virzīta kandidāte Ārija Moisejeva.
Deputāti atklāti balsojot par-9(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka,
Andris Kozulis ), pret- nav, atturas- 5( Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Ilze Valeniece, Leopolds Naglis), Ārija Moisejeva balsošanā nepiedalās.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes locekļa amatā Āriju Moisejevu no
2014.gada 09.maija.

28§
Informācija._________________________________________________________
Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2014. gada 05.jūnijā plkst.15.00.
Finanšu komitejas sēde notiks 2014.gada 29.maijā plkst 15.00.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2014.gada 28.maijā
plkst 15.00
Sēdi slēdza plkst.17.00
Sēdi vadīja

Jekaterina Ivanova

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Parakstīja 2014.gada 15.maijā

