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DARBA KĀRTĪBA
1. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžetā.
2. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2012.gada specbudžetā.
3. Informācija par budžeta izpildi janvāra mēnesī.
4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „IEDVESMA plus”.
5. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
6. Par adreses maiņu.
7. Par nosaukuma maiņu.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
9. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu
atsavināšanai.
10.Par Dekšāres pagasta līnijdeju grupas „Bokonu Bryuklines”iesnieguma
izskatīšanu un priekšsēdētāja rīkojuma apstiprināšanu.
11.Par sociālo dzīvokļu īrnieku komunālo maksājumu parādu dzēšanu.
12.Par personu aprūpi mājās.
13.Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu.
14.Par vizīti uz Šlisselburgas pilsētas pašvaldību.
15.Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
16.Par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa projekta aprēķina Viļānu pilsētā
un Viļānu novadā izsatīšanu.
Papildus darba kārtībā.
17.Par lēmumu par nosaukumu apstiprināšanu un lēmumu par numuru
piešķiršanu pieņemšanas tiesību nodošanu Viļānu novada pašvaldības
privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisijai.
18.Par lēmumu par adreses piešķiršanu vai maiņu un lēmumu par adreses
statusa maiņu adrešu reģistrā pieņemšanas tiesibu nodošanu Viļānu novada
pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisijai.
19.Par ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.
20.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, Inta
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Brence, Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova, Juris Tučs, Felicija Leščinska, Aivars
Strods.

Pašvaldības darbinieki- sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, jurists Guntars
Arbidāns,nekustamā īpašuma speciāliste Irina Klimanova, Dekšāru pagasta
pārvaldes vadītājs Jānis Benislavskis , finanšu ekonomiste Līvija Krupnova,
izpilddirektore Inga Strūberga, attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas
vadītāja Iveta Piziča,sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Grandāne,Dekšāru
pamatskolas direktore Daiga Ceipiniece,SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes
loceklis Dainis Igaunis, grāmatvede Ilona Piziča un ekonomiste Marija Serediča
.
Viļānu novada iedzīvotājs , biedrība „Iedvesma plus” pārstāvis Vitālijs Meļņiks.
Nav ieradies deputāts Konrāds Kalniņš.
Protokolē:
sekretāre Anna Strode.
Sēdi sāk plkst.15.00
Atklāti balso par darba kārtību un papildus iekļautajiem jautājumiem :
par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiņš,Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds Kalniņš,Juris Tučs ,Jānis Stafeckis,Irina
Šekšujeva,Felicija Leščinska, Artūrs Ornicāns, Aivars Strods), pret-nav,atturas- nav,
deputāte Jevdokija Šlivka balsošanā nepiedalās.
1§
Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžetā.________
L.Krupnova J.Šivka J.Vidiņš A.Pudulis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Irina
Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka,Felicija Leščinska,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiņš), pret2(Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ),atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 41„Par Viļānu novada pašvaldības
pamatbudţeta un speciālā budţeta kopsavilkumu 2012.gadam“.
Grozījumi pielikumā uz 4 lapām.
2§
Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2012.gada specbudžetā.__________
L.Krupnova A.Pudulis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu,
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Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Irina
Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka,Felicija Leščinska,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiņš), pretnav,atturas- 2(Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns ),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 41„Par Viļānu novada pašvaldības
pamatbudţeta un speciālā budţeta kopsavilkumu 2012.gadam“.
Grozījumi pielikumā uz 1 lapas.
3§
Informācija par budžeta izpildi janvāra mēnesī.____________________________
I.Strūberga J.Šlivka A.Pudulis
Tiek sniegta informācija par līdzekļu izlietojumu par janvāra mēnesi.
Sniegto informāciju pieņemt zināšanai .
4§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „IEDVESMA plus”._______________
I.Strūberga V.Meļņiks A.Pudulis
Izskatot biedrības „IEDVESMA plus” valdes locekles G.Meļņikas 2012.gada
24.februāra iesniegumu par to, ka biedrība lūdz sakarā ar LKIF programmas
„Pieslēdzies izaugsmei” projektu „Caur prieku un radošumu kopā ar IEDVESMU”
rast iespēju piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 222.16 apmērā no kopējās
projekta vērtības. Kopējā vērtība Ls 2305,56.Pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām”21.panta 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Artūrs Ornicāns,
Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Felicija Leščinska,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiņš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai „IEDVESMA plus”projektam „Caur prieku un
radošumu kopā ar IEDVESMU” Ls 222.16 ( divi simti divdesmit divi lati 16 santīmi)
no budţeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra.
5§
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.______________________________________
I.Klimanova A.Pudulis
1. 2012.gada 14.februāri Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības
īpašuma un zemes komisija veica nekustamās mantas – dzīvokļa īpašuma Celtnieku
ielā , Viļānos, kad.Nr.78179000530, izsoli.
Viļānu novada pašvaldība konstatē:
Izsoles noteikumos paredzētājā kārtībā, līdz 2012.gada 13.februārim tika saņemts
viens pieteikums dalībai izsolei.
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2012.gada 14.februārī nekustamā manta – dzīvokļa īpasums Celtnieku ielā , Viļānos,
tika pārdota izsoles pretendentam – I.P. par 2750,00LVL (divi tūkstoši septiņi simti
piecdesmit lati un 00sant.) (sākumcena + viens solis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21 panta 27.punktu un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Jevdokija Šlivka, Irina
Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka,Felicija Leščinska,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiņš), pretnav,atturas- nav,Ivans popovs balsošanā nepiedalās ,sakarā ar interešu konfliktu
valsts amatpersonas darbībā,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt 2012.gada 14.februāra izsoles protokolu.
Pielikumā: izsoles protokola kopija 1eks. uz 1lpp

2. 2012.gada 14.februāri Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības
īpašuma un zemes komisija veica nekustamās mantas – dzīvokļa īpašuma Celtnieku
ielā , Viļānos, kad.Nr.78179000531, izsoli.
Viļānu novada pašvaldība konstatē:
Izsoles noteikumos paredzētājā kārtībā, līdz 2012.gada 13.februārim tika saņemts
viens pieteikums dalībai izsolei.
2012.gada 14.februārī nekustamā manta – dzīvokļa īpašums Celtnieku ielā , Viļānos,
tika pārdota izsoles pretendentam – I.N. par 3200,00LVL (trīs tūkstoši divi simti lati
un 00sant.) (sākumcena + viens solis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21 panta 27.punktu un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Artūrs Ornicāns,
Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Felicija Leščinska,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiņš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt 2012.gada 14.februāra izsoles protokolu.
Pielikumā: izsoles protokola kopija 1eks. uz 1lpp

6§
Par adreses maiņu.____________________________________________________
I.Klimanova A.Pudulis
Pamatojoties uz G.S. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov. lūgumu par adreses maiņu un
saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un ņemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu ,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Artūrs Ornicāns,
Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Felicija Leščinska,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiņš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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Mainīt dzīvojamās mājas „Aizsargu mājas”, kas atrodas uz zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 78980090073 adresi uz „Irbītes”, Viļānu pagasts, Viļanu novads.
7§
Par nosaukuma maiņu._________________________________________________
I.Klimanova A.Pudulis
Pamatojoties uz A/S Strūţānu kūdras fabrika valdes locekļa V.Liniņa iesniegumu par
zemes nosaukuma maiņu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu ,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Artūrs Ornicāns,
Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Felicija Leščinska,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiņš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Mainīt zemes īpašuma ar kadastra Nr.78980080003 nosaukumu no „MAS „Strūţānu
kūdras fabrika”” uz „Struţānu kūdras fabrika”
8§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu._______________________________
I.Klimanova A.Pudulis
Izskatot SIA Ametrs izstrādāto un 17.02.2012. Viļānu novada domei iesniegto Viļānu
pag. nekustamā īpašuma „Ivuška” ar kadastra numuru 78980100233 sadales zemes
ierīcības projektu, konstatēts, ka projekts izstrādāts atbilstoši Viļānu pagasta teritorijas
plānojumam un „Zemes ierīcības likuma” 10.pantam, MK Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumu” 12. P. Nosacījumiem un saskaņā ar šo noteikumu
9.8.p., un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Artūrs Ornicāns,
Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Felicija Leščinska,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiņš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt SIA Ametrs izstrādāto nekustamā īpašuma „Ivuška”, Viļānu pagasts,
Viļānu novads ar kadastra numuru 78980100233 sadales zemes ierīcības projektu.

9§
Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu
atsavināšanai._________________________________________________________
I.Klimanova A.Pudulis
Pamatojoties uz J.S.dzīv. Viļānos pilnvarotās personas E.Š.iesniegumu par dzīvokļa ,
Brīvības ielā ,Viļānos atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada dome konstatēja:
1.J. S. saskaņā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas
atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas piekto punktu ir persona, kura var \
ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu;
2.J. S.saskaņā ar 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109
„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 5.pantu, ierosinājumam ir
pievienojusi klāt visus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus;
3.Dzīvokļa īpašums Brīvības ielā ,Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada
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pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Artūrs Ornicāns,
Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Felicija Leščinska,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiņš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Brīvības ielā , Viļānos zemesgrāmatā uz
Viļānu novada pašvaldības vārda.
2.Nodot dzīvokli Brīvības ielā , Viļānos atsavināšanai, pārdodot to par
brīvu cenu.
3.Pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju veikt darbus, kas nepieciešami dzīvokļa
īpašuma Brīvības ielā , Viļānos ierakstīšanai zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem.
10§
Par Dekšāres pagasta līnijdeju grupas „Bokonu Bryuklines”iesnieguma
izskatīšanu.___________________________________________________________
J.Ivanova J.Šlivka
Izskatot Dekšāres pagasta līnijdeju grupas „Bokonu Bryuklines” vadītājas
D.Bruzgules 2012.gada 29.februāra iesniegumu un uzklausot pārstāves I.Sondores
teikto par to,ka līnijdeju grupa ir uzaicināta piedalīties festivālā /maratonā uz prāmja
„Festivāls” ,kas notiks no 22.-26.martam,ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu ,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Artūrs Ornicāns,
Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Felicija Leščinska,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiņš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāja rīkojumu ,par Ls 283,- (divi
simti astoņdesmit trīs lati 00 santīmi) piešķiršanu un pārskaitīšanu , pēc saņemtā
rēķina ceļojumam uz Stokholmu līnijdeju grupai „Bokonu Bryuklines”, lai tā
piedalītos festivālā/maratonā uz prāmja „Festivāls” no 22.-26 martam.
11§
Par sociālo dzīvokļu īrnieku komunālo maksājumu parādu dzēšanu.__________
D.Strupiša J.Ivanova A.Pudulis
Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.13-2/330 un ņemot vērā izglītības, kultūras un
sociālo jautājumu komitejas ieteikumu par to, ka pensionāre V.I.ir ievietota sociālās
aprūpes iestādē, bet SIA „Viļānu namsaimnieks” par šo sociālo dzīvokli Celtnieku
ielā ,Viļāni ir sakrājies parāds Ls 250.04 un SIA „Viļānu siltums” parāds ir Ls
123.30,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Artūrs Ornicāns,
Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Felicija Leščinska,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiņš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Dzēst ilgstošas sociālās aprūpes iestādē ievietotās V. I. sociālā dzīvokļa Celtnieku
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ielā parādu par īri un komunālajiem maksājumiem Ls 250.04 (divi simti piecdesmit
lati 04 santīmi) apmērā ,pārskaitot to SIA „Viļānu namsaimnieks”.
2.Dzēst ilgstošas sociālās aprūpes iestādē ievietotās V. I. sociālā
dzīvokļa Celtnieku ielā parādu par dzīvokļa apkuri Ls 123.30 (viens simts
divdemit trīs lati 30 santīmi) apmērā, pārskaitot to SIA „Viļānu siltums”.
12§
Par personu aprūpi mājās._____________________________________________
D.Strupiša A.Pudulis
Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.13-20/10 un ņemot vērā izglītības, kultūras un
sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Artūrs Ornicāns,
Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Felicija Leščinska,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiņš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt V. B. dzīv.Viļānu novads Viļānu pagasts, Broku ciems ,aprūpi mājās
3.līmeni.
1.1.Apstiprināt vēl vienu aprūpētāja štata vienību no 2012.gada 09.marta.

13§
Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu.____________
J.Ivanova A.Pudulis
Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas nolikumu,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Artūrs Ornicāns,
Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Felicija Leščinska,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiņš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Apstiprināt Viļānu Mūzikas un mākslas skolas nolikumu,pieņemtu ar Viļānu
Mūzikas un mākslas skolas Pedagoģiskās padomes 2011.gada 22.decembra sēdes
lēmumu .
2.Atzīt par spēku zaudējušu Viļānu Mūzikas un mākslas skolas nolikumu, kurš
apstiprināts 2009.gada 02.decembrī.
14§
Par vizīti uz Šlisselburgas pilsētas pašvaldību.______________________________
I.Piziča J.Šlivka J.Vidiņš A.Pudulis
Izstrādājot kopīgu pārrobeţu sadarbības programmas projekta pieteikumu ar
Šlisselburgas pilsētas pašvaldību (Krievija).Krievijas partneris izteica uzaicinājumu
Viļānu novada pašvaldībai ierasties iepazīšanās vizītē, šo vizīti pieskaņojot
Šlisselburgas pilsētas svētkiem,kas norisināsies šā gada 13.oktobrī.
Uzaicināti vizītē ir pašvaldības pārstāvji un pašdarbības kolektīvs .Šlisselburgas
pilsētas pašvaldība izteica vēlmi redzēt bērnu deju kolektīvu,kurš ņems aktīvu dalību
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svētku programmā.Jālemj jautājums par deju kolektīva izvēli,pašvaldības delegācijas
pārstāvjiem,vizītes ilgumu, nepieciešamo finansējumu.
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Artūrs Ornicāns,
Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Felicija Leščinska,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiņš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piekrist Šlisselburgas pilsētas pašvaldības uzaicinājumam ,ierasties iepazīšanās vizītē
2012.gada 13.oktobrī.
Izvēlēties kādu no 5.-9.klases skolēnu deju kolektīviem ,nosakot ,ka brauks deju
kolektīvs ,kurš pavasara skatē iegūs visvairāk punktu,tātad labākais .
Kolektīvos parasti ir no 8-10 pāriem ,kas ir 16 līdz 20 bērni, deju pedagogs un vēl divi
pedagogi līdzi ,kas pieskata bērnus,tātad skaits līdz 23 cilvēkiem.
Vīzītes laika grafiks:
12.10.2012.izbraukšana no Viļāniem un ierašanās Šlisselburgā (īsākais ceļa posms509 km,brauciena ilgums-6st 25 min).
13.10.2012.dalība pilsētas svētkos.
14.10.2012.no rīta vizīte pie pašvaldības vadības ,pēcpusdienā pilsētas apskate.
15.10.2012.no agra rīta izbraukšana no Šlisselburgas caur Sanktpēterburgu un
iebraukšana Viļānos( 655 km ,8 st. 11.min.).
15§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu._____________________________________
A.Stiuka J.Šlivka G.Arbidāns A.Pudulis
1.Izskatot I.A. dzīv. Viļānos, iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu
risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada
pašvaldības dome
konstatē:
I. A.lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo brīvo dzīvojamo telpu.
I.A. un meita A. A. ir deklarēti un dzīvo Viļānos kopā ar mātes ģimeni. Dzīvoklis
sastāv no 2 istabām, kopējā platība - 35,20 m2, dzīvojamā platība - 21,84 m2 , faktiski
dzīvo 2 ģimenes, 6 cilvēku sastāvā.
Saskaņā ar 2011.gada 25.augusta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.12, 32§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 5.augusta saistošiem noteikumiem
„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos
dzīvokļa apstākļus, I.A. tika atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās
telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā.
Ņemot vērā augstā minēto un pamatojoties uz un pamatojoties uz likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu 2012.gada 20.februārī I.A.
tika piedāvāts īrēt pašvaldībai piederošo pašvaldībai dzīvojamo telpu – Brīvības ielā ,
Viļāni, Viļānu nov. 2012. gada 28.februārī no I.A.tika saņemta piekrišana īrēt šo
dzīvojamo telpu.
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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 2.daļu, 6.pantu,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Artūrs Ornicāns,
Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Felicija Leščinska,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiņš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. sniegt I.A.palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Brīvības ielā , Viļāni, Viļānu nov.;
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, iekļaujot
īres līgumā sekojošos I. A. ģimenes locekļus – meitu A.A. Ietvert īres līgumā
nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu.
Līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās
brīţa.
3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, I. A.
jānoslēdz līgumi ar SIA „Viļānu siltums” un SIA „L&T” un tie jāuzrāda SIA „Viļānu
namsaimnieks”, pretējā gadījumā īres līgums ar SIA „Viļānu namsaimnieks” netiks
noslēgts un tiks uzskatīts, ka I. A. 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 (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
2.Izskatot I.O. dzīv.Viļānos, iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu
risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada
pašvaldības dome
konstatē:
I. O.lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu Viļānu pilsētā.
Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2011.gada 9.jūnijā lēmumu Nr.9,
32§ I.O. tika anulēta dzīvesvietas deklarācija pēc adreses Upes ielā ,Viļāni sakarā ar
to, ka tika zudis tiesiskais pamats dzīvot augstāk minētajā īpašumā, jo nekustamo
īpašumu pēc adreses Upes iela , Viļāni, tās īpašnieks ir pārdevis citām personām. Uz
šo brīdi I.O. ir deklarējis dzīvesvietu Brīvības ielā , Viļānos pie paziņām, kā arī
īslaicīgi ir tur apmeties.
Saskaņā ar 2011.gada 7.jūlija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.10, 7§,
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, I.O.tika atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā un reģistrēts palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās
telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā.
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Ņemot vērā augstā minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu 2012.gada 20.februārī I. O.tika piedāvāts īrēt
pašvaldībai piederošo pašvaldībai dzīvojamo telpu – Raiņa ielā , Viļāni, Viļānu nov.
2012. gada 22.februārī no I. O. tika saņemta piekrišana īrēt šo 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 2.daļu, 6.pantu,
Atklāti balsojot:par- 13(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Irina
Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka, Felicija Leščinska,Juris Tučs, Juris Galerijs Vidiņš), pretnav,atturas- nav, deputāte Jevdokija Šlivka- nebalso,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. sniegt I. O. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Raiņa ielā , Viļāni, Viļānu nov.;
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu. Ietvert īres
līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa
pagarināšanu. Līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma
spēkā stāšanās brīţa.
3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, I. O.
jānoslēdz līgumi ar SIA „Viļānu siltums” un SIA „L&T” un tie jāuzrāda SIA „Viļānu
namsaimnieks”, pretējā gadījumā īres līgums ar SIA „Viļānu namsaimnieks” netiks
noslēgts un tiks uzskatīts, ka I. O. ir atteicies no pašvaldības sniegtās palīdzības pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanas;
4. lēmuma 2.un 3 punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim
D. Igaunim.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
3. Izskatot A. G. dzīvesvieta deklarēta Viļānos, iesniegumu par palīdzības sniegšanu
dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā,
Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
A. G. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu Viļānu pilsētā, jo savas atsevišķas dzīvojamās platības nav,
pašreizējā dzīvesvietā - Sakstagala pag., Rēzeknes nov. dzīvot kopā ar sievas
vecākiem nav iespējams, jo ģimenē notiek konflikti.
Saskaņā ar 2011.gada 19.maija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.8, 29§,
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, A.G. tika atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā un reģistrēts palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās
telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā.
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A. G. un viņa dēls A. G. ir deklarēti Ziedu ielā , Viļānos, bet tur nedzīvo. Minētajā
adresē ir deklarēti un faktiski dzīvo A. G. brāļa S.G. ģimene (4 cilvēki). Dzīvoklis
sastāv no 2 istabām, kopējā platība 47,12m2 (05.05.2011.Viļānu novada pašvaldības
Sociālā dienesta ziņojums Nr.1.13-12/59).
Ņemot vērā augstā minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu 2012.gada 1.februārī A. G. tika piedāvāts īrēt
pašvaldībai piederošo pašvaldībai dzīvojamo telpu – Mehanizatoru ielā ,Viļāni,
Viļānu nov. 2012. gada 9.februārī no A. G. tika saņemta piekrišana īrēt šo 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 2.daļu, 6.panta 1.daļu un 2. daļu,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Artūrs Ornicāns,
Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Felicija Leščinska,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiņš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. sniegt A. G. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Mehanizatoru ielā Viļāni, Viļānu nov.;
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, iekļaujot
īres līgumā sekojošos A.G. ģimenes locekļus – dēlu A.G. Ietvert īres līgumā
nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu.
Līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās
brīţa.
3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, A. G.
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 A. G.ir atteicies no pašvaldības sniegtās palīdzības pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanas;
4. lēmuma 2.un 3 punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim
D. Igaunim.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
4. Izskatot G.N. dzīv.Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības sniegšanu
dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā,
Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
G.N.lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo brīvo dzīvojamo telpu.
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G. N. ģimene: 4 cilvēku sastāvā, t.sk. 2 nepilngadīgi bērni, ir deklarēti un dzīvo Kalna
ielā ,Viļānu pag. kopā ar vecākiem un māsu. G. N.mātei T. A. saskaņā ar VZD
Kadastra reģistra datiem pieder nekustamais īpašums – dzīvoklis Kalna ielā , Viļānu
pag., kur kopā savienoti divi 2-istabu dzīvokļi, dzīvojamā platība - 68,25 m2. G. N.
ģimene aug dēls R. un meita Ţ. un viņiem katram ir sava istaba, kā arī istaba G. ar
vīru. Vecākiem un māsai ir savas atsevišķas istabas. Virtuve ir kopīga, apkure
autonomā, sanitārie mezgli -2. (22.02.2012.Viļānu novada pašvaldības sociālās
darbinieces M. Stafeckas apsekošanas akts ).
Sakarā ar augstāk minēto G.N. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma
risināšanā ir noraidāms, jo apsekošanas laikā nav konstatēti tādi sadzīves apstākļi, kas
norādītu uz to, ka G. N.ir tiesīga saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, kā
arī G. N.neatbilst nevienai no personu kategorijai, kurām pašvaldība sniedz palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus
netika noskaidrots, jo visas nepieciešamās ziņas jau izteiktas adresāta iesniegumā un
cits viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieņemšanu.
Šis administratīvais akts tiek pieņemts, ievērojot Administratīvā procesa likuma
4.pantā noteiktos administratīvā procesa principus, kā arī ietverot lietderības
apsvērumus, ievērojot Administratīvā procesa likuma 65. pantu un 66.pantu. Šajā
gadījumā ir lietderīgi izdarot nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šajā gadījumā
administratīvā akta izdošana nepieciešama, lai sasniegtu tiesisku mērķi un izdodamais
nelabvēlīgais administratīvais akts ir piemērots tiesiskā mērķa sasniegšanai, bet citi
līdzekļi nav piemērojami. Sabiedrības ieguvums šajā gadījumā ir lielāks, nekā
personas tiesību aizskārums, jo pašvaldība savas funkcijas veic visu pašvaldības
iedzīvotāju interesēs un likuma ietvaros (pamats – Administratīvā procesa likuma
(APL 13.pants). Izdodamā administratīvā akta saturs atbilst demokrātiskās iekārtas
principam (APL 12.pants), sabiedrības interešu ievērošanas principam un
privātpersonas tiesību ievērošanas principam (APL 5.pants). Cilvēktiesību
ierobeţojums nav pieļauts.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2. pantu, 6.
panta 3. daļu, Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. pantu,12. pantu, 13. pantu,
62. pantu, 65, pantu, 66. pantu 67. pantu ,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Irina
Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Jekaterina Ivanova, Alla
Stiuka,Felicija Leščinska,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiņš), pret- nav,atturas2(Artūrs Ornicāns , Jevdokija Šlivka),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atteikt atzīt G.N. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās
telpas izīrēšanā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
5. Izskatot N.J.dzīv.Viļānos, iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu
risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada
pašvaldības dome
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konstatē:
N.J.lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā - atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu Viļānu pilsētā, pašreiz dzīvo kopā ar vecākiem, savas
atsevišķas dzīvojamās platības nav.
Saskaņā ar 2011.gada 7.aprīļa Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.6, 20§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 5.augusta saistošiem noteikumiem
„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos
dzīvokļa apstākļus, N.J. tika atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās
telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā.
Ņemot vērā augstā minēto un pamatojoties uz un pamatojoties uz likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu 2012.gada 20.februārī N. J.
tika piedāvāts īrēt pašvaldībai piederošo pašvaldībai dzīvojamo telpu – Rēzeknes ielā,
Viļāni, Viļānu nov. 2012. gada 29.februārī no N.J. tika saņemta piekrišana īrēt šo
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 2.daļu, 6.pantu ,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Irina
Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Jekaterina Ivanova, Alla
Stiuka,Felicija Leščinska,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiņš), pret- nav,atturas-1(Artūrs
Ornicāns), Jevdokija Šlivka- nebalso,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. sniegt N.J. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Rēzeknes ielā ,Viļāni, Viļānu nov.;
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, iekļaujot
īres līgumā sekojošu N. J. ģimenes locekļus – vīru E. J. Ietvert īres līgumā
nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu.
Līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās
brīţa.
3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, N. J.
jānoslēdz līgumi ar SIA „Viļānu siltums” un SIA „L&T” un tie jāuzrāda SIA „Viļānu
namsaimnieks”, pretējā gadījumā īres līgums ar SIA „Viļānu namsaimnieks” netiks
noslēgts un tiks uzskatīts, ka N.J. 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 (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
6. Izskatot L. M. dzīv. Viļānos, iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa
jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu
novada pašvaldības dome
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konstatē:
L. M. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo brīvo dzīvojamo telpu.
Saskaņā ar 2011.gada 28.aprīļa Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.7, 28§,
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, L.M. tika atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā un reģistrēts palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās
telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā.
L. M. ir deklarēts un dzīvo kopā ar sievu Celtnieku ielā , Viļānos.
L. M. L.M. māte , ir īrniece Celtnieku iela , Viļānos (2008.gada 5. augusta dzīvojamās
telpas īres līgums Nr.1391).Dzīvoklis sastāv no 3 istabām, kopējā platība – 71,90 m2,
kur ir deklarēti: māte – L. M.mātes faktiskais vīrs – G. G. un L. M. kā arī dzīvo L.
sieva A. kura ir deklarēta Dekšāres, Dekšāres pag.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu 2012.gada 1.februārī L. M.tika piedāvāts īrēt
pašvaldībai piederošo pašvaldībai dzīvojamo telpu – Celtnieku ielā , Viļāni, Viļānu
nov. 2012. gada 16.februārī no L. M.tika saņemta piekrišana īrēt šo 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 2.daļu, 6.panta 1.daļu un 2. daļu,
Atklāti balsojot:par- 14(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Inta Brence, Artūrs Ornicāns,
Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Felicija Leščinska,Juris Tučs,Juris Galerijs Vidiņš),
pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. sniegt L.M. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov.;
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, iekļaujot
īres līgumā sekojošos L.M.ģimenes locekļus – sievu A.M. un dēlu R.M. Ietvert īres
līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa
pagarināšanu. Līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma
spēkā stāšanās brīţa.
3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, L. M.
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 L. M. ir atteicies no pašvaldības sniegtās palīdzības pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanas;
4. lēmuma 2.un 3 punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim
D. Igaunim.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
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Deputāti Juris Tučs un Inta Brence atstāj zāli.
16§
Par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa projekta aprēķina Viļānu pilsētā un
Viļānu novadā izsatīšanu._______________________________________________
D.Igaunis I.Piziča M.Serediča J.Šlivka J.Vidiņš A.Ornicāns A.Pudulis
SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklis Dainis Igaunis pastāstīja par jaunajiem
tarifiem, kas ir sagatavoti iesniegšanai Regulatoram apstiprināšanai.Tika izskaidrotas
visas sadaļas- izmaksas , kas sastāda pakalpojumu tarifa projekta aprēķinu.
Ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa projekta aprēķinu Viļānu pilsētā un Viļānu
novadā -pieņemt zināšanai.
17§
Par lēmumu par nosaukumu apstiprināšanu un lēmumu par numuru
piešķiršanu pieņemšanas tiesību nodošanu Viļānu novada pašvaldības
privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisijai._____________________
I.Klimanova A.Pudulis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu, 43.panta ceturto
un piekto daļu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Artūrs Ornicāns, Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka,Felicija Leščinska,Juris Galerijs Vidiņš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot ar administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu
noteiktās pašvaldības domes lēmumu pieņemšanas tiesības un noteikt, ka lēmumus
par nosaukumu apstiprināšanu viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām
un lēmumus par numuru ēkām un telpu grupām pieņem Viļānu novada pašvaldības
privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija, ieverojot normatīvo aktu
noteikumus par nosaukumu apstiprināšanu un numuru piešķiršanu.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā pieņemtie lēmumi apstrīdami Viļānu novada domē.
18§
Par lēmumu par adreses piešķiršanu vai maiņu un lēmumu par adreses statusa
maiņu adrešu reģistrā pieņemšanas tiesibu nodošanu Viļānu novada pašvaldības
privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisijai.____________________
I.Klimanova A.Pudulis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresacijas sistēmas
noteikumi” nodaļu „III. Adrešu piešķiršanas kārtība”, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 40.panta pirmo daļu, 43.panta ceturto un piekto daļu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods , Artūrs Ornicāns, Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka,Felicija Leščinska,Juris Galerijs Vidiņš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Nodot ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269

„Adresācijas sistēmas noteikumu” 28.punktu, 29.punktu, 30.punktu noteiktās
pasvaldibas domes lēmumu pieņemšanas tiesības un noteikt, ka lēmumus par
adreses piešķiršanu vai maiņu un lēmumus par adreses statusa maiņu adrešu
reģistrā pieņem Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma
un zemes komisija, ieverojot normatīvo aktu noteikumus par nosaukumu
apstiprināšanu un numuru piešķiršanu.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā pieņemtie lēmumi apstrīdami Viļānu novada
pašvaldības domē.
19§
Par ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.__________________________
D.Strupiša A.Pudulis
Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.13-20/15 un uzklausot sociālā dienesta
vadītāju D.Strupišu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis,Aivars Strods ,Artūrs Ornicāns, Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka,Felicija Leščinska,Juris Galerijs Vidiņš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Pamatojoties uz konstatēto un saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma”28.panta 1.d.2.punktu :
1.1.Ievietot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē invalīdu
V.C. Pavasara ielā, Viļāni Viļānu novadā.
1.2.Lūgt Rēzeknes pilsētas domi Sociālās aprūpes pārvaldi rast iespēju ievietot
V. C. tās pakļautībā esošajā ilgstošas sociālās aprūpes iestādē Pensionāru sociālo
pakalpojumu centrā.
1.3.Apmaksāt V. C. uzturēšanaos Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā.
20§
Informācija._________________________________________________________
Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2012. gada 05.aprīlī plkst.15.00.
Finanšu komitejas sēde notiks 2012.gada 29.martā plkst 15.00.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2012.gada 28.martā
plkst.15.00.
Sēdi slēdza plkst.18.00
Sēdi vadīja

Arnolds Pudulis

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Parakstīja 2012.gada 15.martā
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