LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Viļānu novadā

Nr.5

2013.gada 04.aprīlī

Darba kārtībā
1. Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai.
2. Par ELFLA projekta Nr.12-01-LL23-L413101-000006 „Sociālā atbalsta centra
„Cerība” veļas mazgāšanas pakalpojumu uzlabošana” finansēšanu.
3. Par ELFLA projekta Nr.12-01-LL23-L413201-000051 „Jauniešu brīvā laika
pavadīšanas dažādošana Viļānos ” finansēšanu.
4.Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu
atsavināšanai.
5. Par zemes iznomāšanu.
6. Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
7. Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
8. Par mikroautobusa izsoli.
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
10.Par projekta „Topošo uzņēmēju pieredzes apmaiņas salidojums” līdzfinansējumu .
11.Par štata vienībām Dekšāres pagasta pārvaldē un Dekšāru skolā.
12.Par izmaiņām SAC „Cerība” štatos un sociālā dienesta štatos.
13.Par naudas līdzekļu piešķiršanu dzīvokļu remontam.
14.Par dzīvnieku patversmes rēķina apmaksu.
15.Par naudas līdzekļu piešķiršanu N.M.- dalībai Eiropas Jaunatnes
čempionātā.
16.Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas iekšējo normatīvo dokumentu
apstiprināšanu.
17.Par M.K. un J.S. aprūpi mājās.
18.Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
19.Par īres līguma pagarināšanu.
20.Par īres līguma grozījumiem.
21.Par reģistrāciju sociālā dzīvokļa saņemšanas rindā.
22.Par dzīves vietas deklarācijas anulēšanu.
23.Par A.Šlapakova iesnieguma izskatīšanu.
Papildus darba kārtībā.
24.Par balvu fonda piešķiršanu sacensību Igaunijas-Latvijas-Krievijas pierobežas
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reģionu JAUNO SATIKSMES DALĪBNIEKU FORUMA "DROŠAIS RITENIS"
organizēšanai.
25.Par līdzfinansējumu projektiem.
26.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
27.Par lēmuma atcelšanu.
28.Informācija.
Sēdi vada

domes priekšsēdētājs Arnolds Pudulis

Piedalās
deputāti : Arnolds Pudulis, Jānis Stafeckis, Jevdokija Šlivka,Artūrs
Ornicāns,Ivans Popovs, Juris Galerijs Vidiņš,
Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova,Konrāds Kalniņš,Juris Tučs, Inta Brence, Felicija Leščinska.
Sēdē nepiedalās deputāti Irina Šekšukjeva, Aivars Strods–komandējumā un
Vasīlijs Arbidāns- slimības dēļ.
Nokavē deputāts: Artūrs Ornicāns.
Pašvaldības darbinieki- Dekšāres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Benislavskis,
sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Grandāne, galvenā grāmatvede Irēna
Stafecka, Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova, zemes ierīcības
inženiere Lidija Semjonova,izpilddirektore Inga Strūberga, Viļānu Mūzikas un
mākslas skolas direktores vietas izpildītāja Līga Skurule, Viļānu pašvaldības
sporta skolas direktors Aleksejs Šlapakovs, nodokļu administratore Inna Ruba
un pašvaldības policijas inspektors Valentīns Laizāns.
Korespondente Ilze Sondore.
Protokolē:
sekretāre Anna Strode.
Sēdi sāk plkst.15.00

Atklāti balso par darba kārtību:
par- 11(Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiņš,Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans
Popovs,Konrāds Kalniņš,Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija
Šlivka,Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav.
Atklāti balso par papildus darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem:
par- 11(Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiņš,Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans
Popovs,Konrāds Kalniņš,Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence,Jevdokija
Šlivka,Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav.
1§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai.___________
L.Skurule I.Brence A.Pudulis
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Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas 2013.gada 22.marta iesniegumu par to, ka
tiks rīkotas Mūzikas un mākslas radošās darbnīcas „Vasara muižas parkā” un līdz ar
to nepieciešams finansējums Ls 438.04 ,
Atklāti balsojot par- 11(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta
Brence, Jevdokija Šlivka, Felicija Lešcinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Apstiprināt Mūzikas un mākslas radošās darbnīcas „Vasara muižas parkā”
nolikumu.
2.Piešķirt naudas līdzekļus Ls 438.04(četri simti trīsdesmit astoņi lati 04 santīmi)
Mūzikas un mākslas radošās darbnīcas „Vasara muižas parkā” norisei. Naudas
līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra.
Projekta kopējās izmaksas Ls 938,04(deviņi simti trīsdesmit astoņi lati 04 santīmi) un
no tiem Ls 500,- dalības maksa,kas tiks iemaksāta novada domes kasē.
Pielikumā: nolikums un pielikums uz 4 lapām un tāme.
2§
Par ELFLA projekta Nr.12-01-LL23-L413101-000006 „Sociālā atbalsta centra
„Cerība” veļas mazgāšanas pakalpojumu uzlabošana” finansēšanu.___________
I.Stafecka A.Pudulis
Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu ,
Atklāti balsojot par- 11(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta
Brence, Jevdokija Šlivka, Felicija Lešcinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Sakarā ar to, ka tika atbalstīts ELFLA projekts Nr.12-01-LL23-L413101-000006
„Sociālā atbalsta centra „Cerība” veļas mazgāšanas pakalpojumu uzlabošana” ar
kopējo projekta budžetu LVL 2896.44 ( divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit seši
lati 44 santīmi), publiskais finansējums LVL 2153.63 ( divi tūkstoši viens simts
piecdesmit trīs lati 63 santīmi), bet finanšu resursi minētā projekta finansēšanai
2013. gada budžetā netika paredzēti, tad:
1)

projekta izdevumu finansēšanai izmantot plānotos līdzekļus neparedzētiem
gadījumiem;

2)

grāmatvedības un ekonomikas nodaļai sagatavot grozījumus 2013. gada
budžetā atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem (MK noteikumi
Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām”).
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3§
Par ELFLA projekta Nr.12-01-LL23-L413201-000051 „Jauniešu brīvā laika
pavadīšanas dažādošana Viļānos ” finansēšanu.____________________________
I.Stafecka A.Pudulis
Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu ,
Atklāti balsojot par- 11(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta
Brence, Jevdokija Šlivka, Felicija Lešcinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Sakarā ar to, ka tika atbalstīts ELFLA projekts Nr.12-01-LL23-L413201-000051
„Jauniešu brīvā laika pavadīšanas dažādošana Viļānos ” ar kopējo projekta budžetu
LVL 5688.69 ( pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit astoņi lati 69 santīmi), publiskais
finansējums LVL 4231.26 ( četri tūkstoši divi simti trīsdesmit viens lats 26 santīmi),
bet finanšu resursi minētā projekta finansēšanai 2013. gada budžetā netika paredzēti,
tad:
1)

projekta izdevumu finansēšanai izmantot plānotos līdzekļus neparedzētiem
gadījumiem;

2)

grāmatvedības un ekonomikas nodaļai sagatavot grozījumus 2013. gada
budžetā atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem (MK noteikumi
Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām”).
4§

Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu
atsavināšanai._________________________________________________________
L.Semjonova J.Šlivka J.G.Vidiņš A.Pudulis
1. Pamatojoties uz J. Č. dzīv. Celtnieku ielā, Viļānos iesniegumu ar dzīvokļa Celtnieku
ielā, Viļānos atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada domes konstatēja:
1.1.J.Č., 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;
1.2.J.Č., saskaņā ar 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 5.pantu, ierosinājumam ir pievienojis klāt
visus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamus dokumentus;
1.3.Dzīvokļa īpašums Celtnieku ielā , Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada
pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Atklāti balsojot par- 11(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta
Brence, Jevdokija Šlivka, Felicija Lešcinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr., Celtnieku ielā , Viļānos zemesgrāmatā uz
Viļānu novada pašvaldības vārda;
2.
Nodot dzīvokli Celtnieku ielā , Viļānos -atsavināšanai, pārdodot to par brīvu
cenu.
3.
Pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju veikt darbus, kas nepieciešami dzīvokļa
īpašuma Celtnieku ielā , Viļānos ierakstīšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda par
saviem līdzekļiem.
1.

5§
Par zemes iznomāšanu.
L.Semjonova A.Pudulis
1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu,
izskatot V. N. dzīv. Viļānu nov., iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78480030412 0,3 ha platībā mazdārziņa
ierīkošanai konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480030412, Dekšāres pag., ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (Dekšāres pagasta padomes sēdes Nr.2, no 27.01.2009.
lēmums);
 saskaņā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
zeme ir iznomājama un 18.3. punktu nosakāma nomas maksa,
Atklāti balsojot par- 11(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta
Brence, Jevdokija Šlivka, Felicija Lešcinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.1.Noslēgt nomas līgumu ar V.N. dzīv. Viļānu nov., par Viļānu novada pašvaldībai
piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78480030412 0,3 ha platībā
iznomāšanu uz pieciem gadiem;
1.2.Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtībās gadā.
2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu,
izskatot V. N. dzīv. Viļānu nov., iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai
piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78480030159 daļas 0,2 ha platībā
mazdārziņa ierīkošanai konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480030159, Dekšāres pag., ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada domes sēdes
Nr.12, no 25.08.2011. lēmums);
 saskaņā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3. punktu nosakāma nomas
maksa,
Atklāti balsojot par- 11(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta
Brence, Jevdokija Šlivka, Felicija Lešcinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
2.1.Noslēgt nomas līgumu ar V. N. dzīv. Viļānu nov., par Viļānu novada pašvaldībai
piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78480030159 daļas 0,2 ha platībā
iznomāšanu uz pieciem gadiem;
2.2.Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtībās gadā.
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3.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu,
izskatot I. T.dzīv. Viļānu nov., iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980040366 daļu 0,025 ha platībā
mazdārziņa ierīkošanai, konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980040366 Viļānu pag., ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada domes sēdes
Nr.10, no 27.05.2010. lēmums);
 saskaņā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3. punktu nosakāma nomas
maksa,
Atklāti balsojot par- 11(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta
Brence, Jevdokija Šlivka, Felicija Lešcinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
3.1.Noslēgt nomas līgumu ar I. T.dzīv. Viļānu nov., par Viļānu novada pašvaldībai
piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900040366 daļu 0,025 ha platībā
iznomāšanu uz pieciem gadiem;
3.2.Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtībās gadā.
4.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu,
izskatot J. K. dzīv. Viļānu nov., iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai
piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980040366 daļu 0,025 ha
platībā mazdārziņa ierīkošanai, konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980040366 Viļānu pag., ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada domes sēdes
Nr.10, no 27.05.2010. lēmums);
 saskaņā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3. punktu nosakāma nomas
maksa,
Atklāti balsojot par- 11(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta
Brence, Jevdokija Šlivka, Felicija Lešcinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
4.1.Noslēgt nomas līgumu ar J. K. dzīv. Viļānu nov., par Viļānu novada pašvaldībai
piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980040366 daļu 0,025 ha platībā
iznomāšanu uz pieciem gadiem;
4.2.Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtībās gadā.
5.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu,
izskatot A. B. dzīv. Ciblas nov., iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai
piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900030261 1,2ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980030261 Sokolku pag., ir Viļānu
novada pašvaldībai piekritīgā zeme;
 saskaņā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” zeme ir iznomājama un 18.3. punktu nosakāma nomas maksa,
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Atklāti balsojot par- 11(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta
Brence, Jevdokija Šlivka, Felicija Lešcinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
5.1.Noslēgt nomas līgumu ar A. B.dzīv. Ciblas nov., par Viļānu novada pašvaldībai
piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900030261 1,2 ha platībā
iznomāšanu uz pieciem gadiem;
5.2.Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtībās gadā.
6.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu,
izskatot S. K. dzīv. Viļānu nov., iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980020113 2,7 ha platībā iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980020113, Viļānu pagastā ir
rezerves zemes fondam piekritīgā zeme un ir iznomājama uz neilgu laiku līdz
1 gadam;
 saskaņā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” zeme ir iznomājama un 18.3. punktu nosakāma nomas maksa,
Atklāti balsojot par- 11(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta
Brence, Jevdokija Šlivka, Felicija Lešcinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
6.1.Noslēgt nomas līgumu ar S. K.dzīv. Viļānu nov., par zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 78980020113 2,7 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu,
iznomāšanu uz vienu gadu;
6.2.noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtībās gadā.
Ierodas deputāts Artūrs Ornicāns.
7.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu,
izskatot J. T dzīv. Viļānu nov., iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78480070014 4,0 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480070014, Dekšāres pag., ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme;
 Iepriekšējais zemes nomnieks – P. T. ir miris 01.02.2013. un ir J. T. tēvs;
 saskaņā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3. punktu nosakāma nomas
maksa,
Atklāti balsojot par- 10 (Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta
Brence, Felicija Lešcinska ), pret-1(Jevdokija Šlivka ) , atturas- 1(Artūrs Ornicāns).
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
7.1.Noslēgt nomas līgumu ar J. T. dzīv. Viļānu nov., par Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78480070014
4,0 ha platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem;
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7.2.Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtībās gadā.
8.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu,
izskatot M. G.dzīv. Viļānos, Viļānu
nov., iesniegumu par Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040191 daļas
0,2652 ha platībā mazdārziņa uzturēšanai, konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040191 ir Viļānu novada
pašvaldībai;
 saskaņā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” zeme ir iznomājama un 18.3. punktu nosakāma nomas
maksa,
Atklāti balsojot par- 12(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta
Brence, Jevdokija Šlivka, Felicija Lešcinska,Artūrs Ornicāns ), pret- nav , atturasnav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
8.1.Noslēgt nomas līgumu ar M. G.dzīv. Viļāni, par Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040191
daļas 0,2652 ha platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem;
8.2.Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtībās gadā.
6§
Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
L.Semjonova J.G.Vidiņš J.Šlivka A.Pudulis
Pamatojoties uz 2012.gada 13.decembra Viļānu novada domes sēdes Nr.15 dienas
kārtības 7.jautājuma 4.punkta lēmumu „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda” un veicot dzīvokļa īpašuma
Nākotnes iela, Viļāni, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000544 nosacītas cenas
noteikšanu un pieaicinot SIA Dzieti vērtētājus
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaņā ar SIA Dzieti 2013.gada 1.marta slēdzienu par nekustamā īpašuma –
dzīvokļa Nākotnes iela, Viļānos - tirgus vērtība ir LVL 4300,00 (četri tūkstoši trīs
simti lati un 00 sant.);
Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības pilnvaru, E. V. veica dzīvokļa īpašuma
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem:
1. Izmaksas, kas saistītas ar dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā:
a. Valsts zemes dienests – Telpu grupas kadastrālā uzmērīšana – LVL
35,12 (trīsdesmit pieci lati un 12sant.)
b. Valsts zemes dienests – Valsts nodeva par kadastra izziņu – LVL 5,00
(pieci lati un 00sant.);
c. Zemesgrāmata – kancelejas nodeva; LVL 15,00 (piecpadsmit lati un
00sant.)
Atklāti balsojot par- 12(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta
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Brence, Jevdokija Šlivka, Felicija Lešcinska,Artūrs Ornicāns ), pret- nav , atturasnav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:



noteikt dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā, Viļānos, Viļānu nov., kadastra
numurs 78179000544 nosacīto cenu – LVL 4300,00 (četri tūkstoši trīs simti
lati un 00 sant.);
piedāvāt E. V. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties to, atskaitot no
nosacītās cenas līdzekļus, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā
par kopējo summu – LVL 55,12, t.i. par LVL 4244,88 (četri tūkstoši divi simti
četrdesmit četri lati un 88 sant.)
7§

Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
L.Semjonova J.Šlivka J.G.Vidiņš A.Pudulis
1. Pamatojoties uz Viļānu novada domes 2010.gada 23.decembra sēdes Nr.22 dienas
kārtības 13.jautājuma lēmumu „Par pašvaldībai piekrītošās zemes ierakstīšanu
zemesgrāmatā” un veicot īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78900020120, 11,3ha
platībā, Sokolku pag., Viļānu nov., nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot SIA
„Dzieti” vērtētājus
Viļānu novada dome konstatēja:
1.
Saskaņā ar SIA „Dzieti” 2013.gada 15.matra slēdzienu par nekustamā īpašuma
– zemes gabala „Ceriņi 4”, Viļānu novada Sokolku pagastā, kadastra
Nr.78900020120, tirgus vērtība ir LVL 5500,00 (pieci tūkstoši pieci simti lati un
00sant.);
a.
Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma vērtēšanu:

SIA „Dzieti” – vērtējuma sagatavošana – LVL 90,00
(deviņdesmit lati un 00sant.).
2.
Atsavināšanas ierosinātājs – F.G. veica īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem:
a.
Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā:

Mērniecības darbu rēķins – 256,20 (divi simti piecdesmit seši
lati un 20sant.);

Valsts nodeva par kadastra izziņu – LVL 5(pieci lati un
00sant.);

Kancelejas nodeva – LVL 25,00 (divdesmit pieci lati un
00sant.)
Atklāti balsojot par- 11(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence,
Jevdokija Šlivka, Felicija Lešcinska ), pret- nav , atturas- 1(Artūrs Ornicāns).
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:


noteikt neapbūvēta zemes gabala „Ceriņi 4”, kadastra apzīmējums
78900010120, Sokolku pag., Viļānu nov., nosacīto cenu – LVL 5590,00 (pieci
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tūkstoši pieci simti deviņdesmit lati un 00 sant.), cenu veido eksperta slēdziens par
īpašuma tirgus vērtību un izmaksas, ko pašvaldība iztērēja vērtējuma sagatavošanai
(LVL 90,00);
piedāvāt F. G. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties to, atskaitot no
nosacītās cenas daļu no līdzekļiem, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai
zemesgrāmatā par kopējo summu LVL 286,20 (divi simti astoņdesmit seši lati un
20sant.), t.i. par LVL 5303,80 (pieci tūkstoši trīs simti trīs lati un 80sant.).
8§
Par mikroautobusa izsoli.
L.Semjonova A.Pudulis
Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija
izstrādāja Mikroautobusa VW Caravelle izsoles noteikumus,
Atklāti balsojot par- 12(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta
Brence, Jevdokija Šlivka, Felicija Lešcinska,Artūrs Ornicāns ), pret- nav , atturasnav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.1. Apstiprināt Mikroautobusa VW Caravelle izsoles noteikumus;
1.2. Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes
komisijai uzlikt par pienākumu organizēt dotā pamatlīdzekļa izsoli.
Pielikumā : izsoles noteikumi.

9§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.__________________________
I.Ruba J.Šlivka A.Pudulis
1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK
noteikumiem Nr.1486, „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
100.punktu,
Atklāti balsojot par- 12(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta
Brence, Jevdokija Šlivka, Felicija Lešcinska,Artūrs Ornicāns ), pret- nav , atturasnav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.1.Sakarā ar to, ka parādnieks ir miris dzēst parādu par nekustamā īpašuma
nodokli sekojošām personām:
A. S. kad. Nr. 7898 005 0044 – 33.79 Ls. (t.sk. soda nauda 14.47Ls.)(zemes lietotājs
ir miris, citu pretendentu uz doto zemes gabalu nav. Zemes gabals pieder pašvaldībai
) .2008.g.1.60ha.
R. S. kad.Nr.7848 003 0294 – 214.31 Ls.(t.sk.soda nauda 102.77Ls.) (VZD kļūda,
miris) 0.35ha.
N. S. kad.Nr.7898 006 0059 – 8.36Ls.( t.sk.soda nauda 2.66Ls) (miris
22.04.2008.Zemes gabals pieder pašvaldībai) 0.06 ha.
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V. R. kad.Nr.78170021018-27.87 Ls. (t.sk.soda nauda 7.88Ls.)(miris)
P. E. kad.Nr.78480070119-22.96Ls
( t.sk.soda nauda 5.89Ls).(miris)
G. Z. kad.Nr.78175040401-6.56 Ls.(t.sk.soda nauda 0.74Ls.)(miris).
B. A. kad.78900010028 -29.47Ls.(t.sk.soda nauda 15.15Ls.)(miris)
S. M. kad.78170020804-51.46Ls.( t.sk.soda nauda 16.99Ls.)(miris)
A. B. kad.Nr.78170020412-22.12Ls.(t.sk.soda nauda 6.84Ls)(miris)
L. O.kad.7898 003 0452 -76.29 Ls.(t.sk.soda nauda 33.45Ls.) (pārtrauktas
nekustamā īpašuma lietošanas tiesības-miris).
Z. Z.kad.7848 007 0079 -59.36 Ls. (t.sk.soda nauda 29.68Ls)(pārtrauktas nekustamā
īpašuma lietošanas tiesības-miris).
Kopā dzēst par summu 557.55 Ls (pieci simti piecdesmit septiņi lati 55 santīmi).
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas
27.punktu,likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”7.panta trešās daļas
3.punktu,likuma „‟Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu,
Atklāti balsojot par-12(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta rence,
Jevdokija Šlivka, Felicija Lešcinska,Artūrs Ornicāns ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
2.1 Sakarā ar zemes lietošanas tiesību izbeigšanos dzēst parādu par nekustamā
īpašuma nodokli sekojošām personām:
A. R.kad.7817 001 0418-7.17.(t.sk.soda nauda 2.17Ls.) (pārtrauktas nekustamā
īpašuma lietošanas tiesības).
S. S. kad.78170030274-7.15Ls.(t.sk.soda nauda 2.15Ls.)(pārtrauktas nekustamā
īpašuma lietošanas tiesības)
A. S. kad.78980060065-5.70Ls.
( t.sk.soda nauda 0.67Ls.)(pārtraukts
nekustamā īpašuma lietošanas tiesības)
Kopā dzēst par summu 20.02 Ls (divdesmit lati 02 santīmi).
2.2.Kļūdaini aprēķināts nodoklis-dzēst parādu par nekustamā īpašuma nodokli
sekojošām personām:
G. P. kad.Nr.78170030264-7.47Ls(t.sk.soda nauda 2.47Ls.)
L. D. kad. Nr 78980090429-6.52Ls.(t.sk.soda nauda 1.66Ls.)
J. L. kad.Nr.78980040059-134.14Ls.(t.sk.soda nauda 61.27Ls)
M. G.kad.Nr.78175040407-6.35Ls(t.sk.soda nauda 0.81Ls)
S. K. kad.78170040184-18.82Ls.(t.sk.soda nauda 4.11Ls)
J. A. kad.78170040321-12.10Ls.
(t.sk.soda nauda 2.10Ls)
R. L. kad.Nr.78480010048-140.98Ls.(t.sk.soda nauda 16.58Ls)
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Kopā dzēst par summu 326.38 Ls (trīs simti divdesmit seši lati 38. santīmī).
2.3.Sakarā ar likvidāciju dzēst parādu par nekustamā īpašuma nodokli
sekojošām juridiskām personām:
IU ‘’RENDA-S” reg’.42402003861 kad.Nr.78485060004-98.45Ls.(t.sk.soda nauda
39.18Ls.)
Likvidēts 18.02.2013.
MDO Group SIA reģ. 40003804232 kad.78900040102-54.56Ls.(t.sk.soda nauda
19.12Ls)
Likvidēts 29.05.12.
Kopā dzēst par summu 153.01Ls (viens simts piecdesmit trīs lati 01.sant.).

10§
Par projekta „Topošo uzņēmēju pieredzes apmaiņas salidojums”
līdzfinansējumu .
J.Ivanova A.Pudulis
Izskatot informāciju par jaunatnes iniciatīvu projektu „Topošo uzņēmēju pieredzes
apmaiņas salidojums”,kur projekta mērķis ir skolēnu zināšanu un praktiskās pieredzes
padziļināšana uzņēmējdarbības jomā, ko atbalstīja Rēzeknes IP un redzot tāmi,kur
izmaksas sastāda Ls 290.00 (divi simti deviņdesmit lati 00 santīmi), kā arī ņemot vērā
gan finanšu komitejas ,gan izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas
ieteikumus,
Atklāti balsojot par- 12(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta
Brence, Jevdokija Šlivka, Felicija Lešcinska,Artūrs Ornicāns ), pret- nav , atturasnav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Atbalstīt projektu „Topošo uzņēmēju pieredzes apmaiņas salidojums”ko iesniedz
biedrība „Septiņi-es” Reģistrācijs Nr. 40008178744 un piešķirt līdzfinansējumu Ls
30.00 (trīsdesmit lati 00 santīmi) pāskaitot uz kontu LV68HABA0551036318503 no
budžeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra.
.
11§
Par štata vienībām Dekšāres pagasta pārvaldē un Dekšāru skolā.
J.Benislavskis J.Stafeckis J.Tučs J.G.Vidiņš J.Šlivka J.Ivanova A.Pudulis
Izskatot Dekšāres pamatskolas direktores D.Ceipinieces un Dekšāres pagasta
pārvaldes vadītāja J.Benislavska 2013.gada 26.marta iesniegumus,
Atklāti balsojot par- 9 (Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta
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Brence,Felicija Lešcinska), pret- 2(Jevdokija Šlivka , Artūrs Ornicāns – jautājumu
pārcelt uz nākošo sēdi) , atturas-1 (Inta Brence ).
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Ieviest vienu štata vienību strādnieks –vasaras mēnešos Ls 200,- mēnesī Dekšāres
pagasta pārvaldē profesijas klasifikatora kods 9211 01.
12§
Par izmaiņām SAC „Cerība” štatos un sociālā dienesta štatos.
D.Strupiša A.Pudulis
Sakarā ar SAC „Cerība” noreģistrēšanu pamatojoties MK noteikumiem Nr. 291
„Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, ka pakalpojumus sniedz tikai sociālie
darbinieki,
Atklāti balsojot par- 12(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta
Brence, Jevdokija Šlivka, Felicija Lešcinska,Artūrs Ornicāns ), pret- nav , atturasnav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Veikt izmaiņas SAC „Cerība”štatu sarakstos ieviešot štata vienību sociālais
darbinieks ,profesijas klasifikatora kods 2635 01 ar darba algu Ls 385,00 mēnesī
no 2013.gada 04.aprīļa.
2.Likvidēt sociālā dienesta štatu sarakstos -štata vienību sociālais pedagogs no
2013.gada 04.aprīļa.
13§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu dzīvokļu remontam.
____________
J.Ivanova J.G.Vidiņš J.Tučs J.Šlivka A.Ornicāns J.Stafeckis A.Pudulis
Izskatot SIA „Viļānu namsaimnieks” informāciju par nepieciešamību veikt
remonta darbus pašvaldībai piederošajās dzīvojamās telpās, pēc adreses Pavasara iela
7, Viļāni, „Aļņi 7”- 2, un „Aļņi 7”- 3, Aļņi, Dekšāres pagasts Viļānu novads, kuras uz
doto brīdi nav izīrētas, to sliktā stāvokļa dēļ un līdz ar to nav izmantojamas
pašvaldības palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā, Viļānu novada
pašvaldības dome
k o n s t a t ē:
Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas
pieprasījumu (2012.gada 9. novembra sēdes protokols Nr.21), SIA „Viļānu
namsaimnieks” veica pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu, pēc adreses Pavasara
iela 7, Viļāni, „Aļņi 7”- 2, un „Aļņi 7”- 3, Aļņi, Dekšāres pagasts Viļānu novads,
apsekošanu un konstatēja, ka šīs dzīvojamās telpas atrodas dzīvošanai nederīgā
stāvoklī, bet tieši:
- Pavasara ielā 7, Viļāni, Viļānu novads - dzīvoklim ir izņemti trīs logi, bojāta
krāsns un plīts;
- „Aļņi 7”- 2, Aļņi, Dekšāres pag., Viļānu novads – dzīvokļa logiem nav iekšējo
rāmju, izdauzīti loga stikli, vienā no istabām ir izņemta grīda un sijas;
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-

„Aļņi 7” -3, Aļņi, Dekšāres pag., Viļānu novads – dzīvoklī nav tualetes poda
un skalojamās tvertnes, bojāts ūdensvads un nav elektrības.

SIA „Viļānu namsaimnieks”, pamatojoties uz apsekošanā konstatēto, sastādīja
aptuvenās remontdarbu tāmes ar sekojošām izmaksām:
Pavasara iela 7, Viļāni - 493,40 Ls
„Aļņi 7”-2, Aļņi, Dekšāres pag. - 587,00 Ls
„Aļņi 7”-3, Aļņi, Dekšāres pag. - 37,20 Ls
Kopā : 1117,60 Ls
Pamatojoties uz noslēgto apsaimniekošanas līgumu remontu vajadzētu veikt SIA
„Viļānu namsaimnieks”, bet tā kā naudas līdzekļu uzkrājums mājas remontiem netika
veikts ,tiek pieņemts deputātu ierosinājums veikt remontu Pavasara ielas mājai un
„Alņi7”-3 .
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punktu, „Par dzīvojamo
telpu īri” 40.panta 1. daļu un 2.daļu,
Atklāti balsojot par- 8 (Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Jānis Stafeckis , Felicija Leščinska ), pret-4
(Jevdokija Šlivka , Artūrs Ornicāns , Inta Brence, Juris Tučs ) , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
-

1. piešķirt finanšu līdzekļus dzīvojamo telpu, pēc adresēm Pavasara ielā 7,
Viļānos un „Aļņi 7”-3, Aļņos, Dekšāres pag., Viļānu nov. remontdarbiem par
kopējo summu Ls 530,60 Ls, atbilstoši iesniegtajām tāmēm no budžeta
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem;
2. paredzamos remontdarbus veikt SIA „Viļānu namsaimnieks”, bez papildus
apmaksas.
14§
Par dzīvnieku patversmes rēķina apmaksu._______________________________
V.Laizāns A.Pudulis
Sakarā ar to, ka Viļānu novadā pastāv problēma ar klaiņojošajiem suņiem un kaķiem
un turpmāk iespējamas arī situācijas, kad vajadzēs izmantot biedrības „Dzīvnieku
patversmes Mežavairogi” pakalpojumus un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot par- 12 (Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta
Brence, Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns ), pret- nav , atturasnav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Apmaksāt biedrības „Dzīvnieku patversmes Mežavairogi” piestādīto rēķinu B040/2013 par summu Ls 77.-(septiņdesmit septiņi lati 00 santīmi) no budžeta
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem;
2.Noslēgt līgumu ar dzīvnieku patversmi „Mežavairogi” par pakalpojumu
saņemšanu.
15§
14

Par naudas līdzekļu piešķiršanu N.M. dalībai Eiropas Jaunatnes
čempionātā.________________________________________________________
J.Ivanova A.Pudulis
Izcīnot Latvijas Jaunatnes čempionātā dambretē 1.vietu N.M. ir ieguvusi tiesības
startēt Eiropas Jaunatnes čempionātā Baltkrievijā .Čempionāts notiks no 2013.gada
29.aprīļa līdz 7.maijam un meiteni nogādās uz Baltkrieviju viņas tēvs ar savu
personīgo automašīnu,
Atklāti balsojot par- 12 (Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta
Brence, Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns ), pret- nav , atturasnav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Piešķirt sociālo pabalstu N. M. vecākiem-tēvam I. M.,personas kods,dzīv. Viļāni
Ls 300,- (trīs simti lati 00 santīmi) no budžeta līdzekļiem pabalsts sociāli atstumtām
personām.
2.Segt dalības maksu Ls 35.14 un dzīvošanas izmaksas viesnīcā diviem cilvēkiem
Ls 247.39 pēc attaisnojošu dokumentu iesniegšanas no budžeta līdzekļiem pārējā
citur neklasificētā kultūra.
16§
Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas iekšējo normatīvo dokumentu
apstiprināšanu.______________________________________________________
J.Ivanova J.Šlivka A.Ornicāns A.Pudulis
Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas iesniegto Viļānu Mūzikas un mākslas
skolas Audzēkņu uzņemšanas noteikumu projektu ,
Atklāti balsojot par 12 (Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence,
Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns ), pret- nav , atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Viļānu Mūzikas un mākslas skolas Audzēkņu uzņemšanas noteikumus.
Pielikumā : noteikumi uz 5 lapām.
17§
Par M. K. un J. S. aprūpi mājās._____________________
D.Strupiša A.Pudulis
1.Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.5.3/6 un ņemot vērā izglītības, kultūras un
sociālo jautājumu komitejas ieteikumu par to, ka M. K. , kas dzīv. Viļāni ir ensionāre,
apgādnieku nav un nestaigā,tādēļ nespēj veikt aprūpi mājās,
Atklāti balsojot par-12(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence,
Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1.1.Piešķirt M. K. , personas kods,dzīv.Viļāni ar 2013.gada 8.aprīli aprūpi mājās
4.aprūpes līmeni.
1.2.Apstiprināt vēl vienu štata vienību no 2013.gada 08.aprīļa –aprūpētājs.
2.Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.5.3/9 un ņemot vērā izglītības, kultūras un
sociālo jautājumu komitejas ieteikumu uzklausot sociālo darbinieci Allu Stiuka par to,
ka J. S. , kas dzīv.,Viļāni ir 1.grupas invalīds , nestaigā , nespēj veikt aprūpi mājās,
Atklāti balsojot par-12(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence,
Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
2.1.Piešķirt J. S.dzīv. Viļāni ar 2013.gada 8.aprīli aprūpi mājās 4.aprūpes līmeni.
2.2.Apstiprināt vēl vienu štata vienību no 2013.gada 08.aprīļa –aprūpētājs.

18§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu._____________________________________
J.Ivanova A.Pudulis
1.Izskatot E. S., deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
E. S. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo brīvo dzīvojamo telpu.
E. S. savā iesniegumā ir norādījis, ka ir deklarēts Viļānos, Viļānu nov. dzīvojamās
telpās, pēc adreses Rēzeknes iela, Viļāni, Viļānu nov., īrniece ir civilsieva T. K.
Sakarā ar notikušo ģimenes skandālu, kura rezultātā E. S tika nodarīti miesas
bojājumi, viņam nav iespējas dzīvot augstāk minētajā dzīvesvietā. Par šo gadījumu ir
ierosināta krimināllieta. E.S. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā lūdz sniegt tikai
viņam pašam.
E. S. ir noteikts trūcīgas personas statuss (07.02.2013.Viļānu novada pašvaldības
Sociālā dienesta izziņa Nr.117).
Saskaņā ar 2009.gada 12.februāra Viļānu pilsētas domes lēmumu Nr.3, 3§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
1.punktu un Viļānu pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu” 5.5. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, T.
K. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – izīrēt pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu pēc adreses Rēzeknes iela, Viļāni.
2009.gada 9.martā starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un T. K. tika noslēgts
dzīvojamās telpas, pēc adreses Rēzeknes iela, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.294,
kurā tika ierakstīti T. K. nepilngadīgie divi bērni, kā arī civilvīrs E. S.
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E. S. uz šo brīdi nav izslēgts no īres līguma Nr.294, ka arī ne no viņa, ne no T. K. nav
saņemti attiecīgi iesniegumi par E. S. izslēgšanu no īres līguma Nr.294. Līdz ar to ir
pamats uzskatīt, ka E. S. tiesiskā valdījumā ir dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa.
Sakarā ar augstāk minēto E. S. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma
risināšanā ir noraidāms, jo viņam T. K. ģimenes ietvaros ir sniegta palīdzība dzīvokļa
jautājuma 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 izdarīt nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šajā gadījumā
administratīvā akta izdošana nepieciešama, lai sasniegtu tiesisku mērķi un izdodamais
nelabvēlīgais administratīvais akts ir piemērots tiesiskā mērķa sasniegšanai, bet citi
līdzekļi nav piemērojami. Sabiedrības ieguvums šajā gadījumā ir lielāks, nekā
personas tiesību aizskārums, jo pašvaldība savas funkcijas veic visu pašvaldības
iedzīvotāju interesēs un likuma ietvaros (pamats – Administratīvā procesa likuma
(APL 13.pants). Izdodamā administratīvā akta saturs atbilst demokrātiskās iekārtas
principam (APL 12.pants), sabiedrības interešu ievērošanas principam un
privātpersonas tiesību ievērošanas principam (APL 5.pants). Cilvēktiesību
ierobežojums nav pieļauts.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 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-10(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence,
Felicija Leščinska), pret- nav , atturas-2(Artūrs Ornicāns un Jevdokija Šlivka).
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atteikt atzīt E. S. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās
telpas izīrēšanā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
2.Izskatot J. L., deklarētā dzīvesvieta Viļānu novads, iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
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J. L. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo brīvo dzīvojamo telpu sakarā ar to, ka dēls A. L., ar kuru viņa pašreiz
dzīvo, alkohola lietošanas dēļ dara viņas dzīvi neciešamu.
2013.gada 4.februārī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieks A.Repša
un Sokolku pagasta pārvaldniece L. Veselova veicot J. L. apsekošanu deklarētajā
dzīvesvietā Viļānu nov., konstatēja, ka dzīvojamā māja sastāv no divām dzīvojamām
istabām un virtuves, mājai ir nepieciešams remonts. J. L. dzīvo kopā ar dēlu A. L..
Pēc J. L. vārdiem, dēls, būdams alkohola reibumā, dzen viņu no mājām.
J. L. ir noteikts trūcīgās ģimenes statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta
24.01.2013. izziņa Nr.36 ).
Saskaņā ar 2013.gada 13.februāra Sokolku pagasta pārvaldes izziņu Nr.3.1-11/10 uz
mirušā I. L. (J. L. vīra) vārda, kā uz pēdējā kolhoza sētas locekļa skaitās nekustamais
īpašums „Jugermani” – dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām, kas atrodas Viļānu
nov. uz zemes vienības ar kadastra Nr. 7890 005 0266. Īpašums nav ierakstīts
zemesgrāmatā.
Sakarā ar augstāk minēto, kā arī ņemot vērā to, ka nekustamais īpašums, pēc adreses
Viļānu nov., atrodas J.L. tiesiskajā valdījumā un tas ir dzīvošanai derīgs, J. L. lūgums
par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā ir noraidāms, jo saskaņā ar
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ”13 panta. un 14.panta,15.panta
un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu” 4. punkta, 5.1,.5.2.,5.3. un 5.4. punkta nosacījumiem, J. L. neatbilst
nevienai no personu kategorijām, kuras ir tiesīgas saņemt augstāk minēto palīdzības
veidu. Pie tam, J. L. iesniegums, pamatojoties uz pašvaldības Saistošo noteikumu
Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5 punktu, pēc savas būtības nesatur
pietiekošu motivāciju par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.
Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus
netika noskaidrots, jo visas nepieciešamās ziņas jau izteiktas adresāta iesniegumā un
cits viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieņemšanu.
Šis administratīvais akts tiek pieņemts, ievērojot Administratīvā procesa likuma
4.pantā noteiktos administratīvā procesa principus, kā arī ietverot lietderības
apsvērumus, ievērojot Administratīvā procesa likuma 65. pantu un 66.pantu. Šajā
gadījumā ir lietderīgi izdarīt nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šajā gadījumā
administratīvā akta izdošana nepieciešama, lai sasniegtu tiesisku mērķi un izdodamais
nelabvēlīgais administratīvais akts ir piemērots tiesiskā mērķa sasniegšanai, bet citi
līdzekļi nav piemērojami. Sabiedrības ieguvums šajā gadījumā ir lielāks, nekā
personas tiesību aizskārums, jo pašvaldība savas funkcijas veic visu pašvaldības
iedzīvotāju interesēs un likuma ietvaros (pamats – Administratīvā procesa likuma
(APL 13.pants). Izdodamā administratīvā akta saturs atbilst demokrātiskās iekārtas
principam (APL 12.pants), sabiedrības interešu ievērošanas principam un
privātpersonas tiesību ievērošanas principam (APL 5.pants). Cilvēktiesību
ierobežojums nav pieļauts.
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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-10(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence,
Felicija Leščinska ), pret-2(Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns ) , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atteikt atzīt J. L. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās
telpas izīrēšanā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
3. Izskatot V. D., deklarētā dzīvesvieta Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
V. D. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu.
V. D. ģimenes deklarētā dzīvesvieta ir Viļānu nov., bet faktiski pēc deklarētās
dzīvesvietas viņi nedzīvo. Pašlaik īrē dzīvojamo māju, taču tās īpašnieks pieprasa
atbrīvot māju.
Līdz šim laikam V. D. ar ģimeni dzīvoja mirušās mātes Z. D. piederošajā mājā Viļānu
nov.
Minētajā dzīvojamā mājā pašlaik dzīvo V. D. tēvs I. D., kurš bieži lieto alkoholiskos
dzērienus, tāpēc V. D. ar savu ģimeni nevar atgriezties šajā mājā.
Dzīvojamai mājai ir nepieciešams remonts, kura veikšanai V. D. nav līdzekļu.
2013.gada 21.februārī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieks A.
Stiuka un Sociālās palīdzības organizatore M. Stafecka veicot V. Dmitrijeva
apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā Viļānu nov., konstatēja, ka pēc deklarētās
dzīvesvietas ģimene nedzīvo. Dzīvojamā māja sastāv no divām istabām un virtuves,
mājai ir nepieciešams remonts. Pašlaik dzīvojamā mājā dzīvo V. D. tēvs – I. D. Pēc
īpašnieces Z. D. nāves īpašuma tiesības nav nokārtotas, uz īpašumu pretendē divi dēli
un vīrs. V. D. ar savu ģimeni īrē dzīvojamo māju Viļānu nov.
V. D. ģimenē ir 5 cilvēki, t.sk.3 mazgadīgie bērni, ģimenei ir noteikts trūcīgās
ģimenes statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta 04.02.2013. izziņa
Nr.64).
Saskaņā ar VZD Kadastra reģistra datiem nekustamā īpašuma Viļānu nov. īpašniece ir
Z. D.
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Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.10 „Par
dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu V. D. ir iesniedzis motivētu iesniegumu par
nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta
pirmās.daļas1.punktu, Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par
dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu,
Atklāti balsojot par-12(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence,
Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt V. D. kā piecu personu ģimenes locekli, par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un reģistrēt V. D. Viļānu novada palīdzības
reģistrā dzīvojamās platības saņemšanai vispārējā kārtībā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
4. Izskatot G. J., deklarētā dzīvesvieta Rēzeknes iela,Viļāni, Viļānu novads,
iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai
piederošo sociālo dzīvokļu izīrēšanā ,Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
G. J. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – atļaut īrēt sociālo dzīvokli,
bet tieši sociālo istabu.
G. J. deklarētā dzīvesvieta ir Rēzeknes iela, Viļāni, Viļānu novads, bet faktiski pēc
deklarētās dzīvesvietas nedzīvo, sakarā ar tur dzīvojošo personu sadzīves apstākļiem.
G. J. savā iesniegumā ir norādījis, ka uz šo brīdi dzīvo kopā ar brāļa ģimeni, brāļa
sievai piederošā dzīvoklī, pēc adreses Viļānu nov.
G. J. ir otrās grupas invalīds, kā arī viņam ir noteikts trūcīgas personas statuss
(01.03.2013.Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta izziņa Nr.145).
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās
daļas 2. punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var
izīrēt sociālos dzīvokļus.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta, pirmās daļas,
2.punktu,
Atklāti balsojot par-12(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence,
Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt G. J. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēt G. J.
Viļānu novada palīdzības reģistrā sociālā dzīvokļa (istabas) izīrēšanai.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
19§
Par īres līguma pagarināšanu.__________________________________________
J.Ivanova A.Pudulis
1.Izskatot I. O., deklarētā dzīvesvieta Raiņa iela, Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu ar
lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas, pēc adreses Raiņa iela, Viļāni, Viļānu novads,
īres līgumu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
I. O. lūdz pagarināt 2012.gada 17.martā ar SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēgto
dzīvojamās telpas, pēc adreses Raiņa iela, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu Nr.551 uz
nenoteiktu laiku sakarā ar īres līguma termiņa izbeigšanu.
Saskaņā ar 2012.gada 8.marta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.4, 15§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu” 5.5. punktu, I. O. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2012.gada 17.martā starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un I. O. tika noslēgts
dzīvojamās telpas pēc adreses Raiņa iela, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.551 uz
noteiktu laiku – vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu.
Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības
prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.
Sakarā ar parādu esamību par īri un komunālajiem pakalpojumiem par dzīvokli Raiņa
ielā, Viļāni, Viļānu nov., pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
23.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un
otro daļu, 13.panta pirmo daļu,
Atklāti balsojot par-12(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence,
Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. atļaut I. O. noslēgt dzīvojamās telpas, pēc adreses Raiņa iela , Viļāni, Viļānu nov.,
īres līgumu Nr.551 uz vienu gadu - līdz 2014.gadam 17.martam, pirms tam noslēdzot
līgumu par cieto sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu ar SIA ”ALAAS” un tā
kopiju iesniedzot SIA „Viļānu namsaimnieks”;
2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiņu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
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3. lēmuma 2.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 O. J., deklarētā dzīvesvieta Celtnieku iela, Viļāni, Viļānu novads,
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku iela, Viļāni,
Viļānu novads, īres līgumu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
O. J. lūdz pagarināt 2012.gada 20.februārī ar SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēgto
dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku iela, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu
Nr.1228 uz nenoteiktu laiku sakarā ar īres līguma termiņa izbeigšanu.
O. G. 2012.gada 24.augustā noslēdza laulību, uzvārds pēc laulības noslēgšanas J.
(laulības apliecības LV AB 0373558, izn. 24.08.2012. Cesvaines novada
dzimtsarakstu nod., kopija).
Saskaņā ar 2012.gada 9.februāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.3, 27§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu” 5.5. punktu, O. G. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2012.gada 20.februārī starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un O. G. tika noslēgts
dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku iela, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums
Nr.1228 uz noteiktu laiku – vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz
īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu.
Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības
prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, likuma, „Par
dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, 13.panta
pirmo daļu,
Atklāti balsojot par-12(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence,
Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. atļaut O. J. noslēgt dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu
nov., īres līgumu Nr.1228 uz nenoteiktu laiku, pirms tam noslēdzot līgumu par cieto
sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu ar SIA ”ALAAS” un tā kopiju iesniedzot
SIA „Viļānu namsaimnieks”;
2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiņu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim D.
Igaunim.
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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 N. B., deklarētā dzīvesvieta Celtnieku iela, Viļāni, Viļānu novads,
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku iela, Viļāni,
Viļānu novads, īres līgumu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
N. B. lūdz pagarināt 2010.gada 26.martā ar SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēgto
dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku iela, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu Nr.645
uz nenoteiktu laiku sakarā ar īres līguma termiņa izbeigšanu.
Saskaņā ar 2010.gada 25.martā Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.6, 8§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 13. pantu
4.daļu N. B. ģimenei tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2010.gada 26.martā starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un N. B. tika noslēgts
dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku iela,Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.645
uz noteiktu laiku – vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu.
Saskaņā ar 2011.gada 7.aprīļa Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.6, 20§,
dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku iela ,Viļāni, Viļānu nov., īres līguma Nr.645
termiņš tika pagarināts uz noteiktu laiku – divi gadi, ietverot īres līgumā nosacījumu,
kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu.
Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības
prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, likuma, „Par
dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, 13.panta
pirmo daļu,
Atklāti balsojot par-12(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence,
Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. atļaut N. B. noslēgt dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu
nov., īres līgumu Nr.645 uz nenoteiktu laiku, pirms tam noslēdzot līgumu par cieto
sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu ar SIA ”ALAAS” un tā kopiju iesniedzot
SIA „Viļānu namsaimnieks”;
2. līguma grozījumu veikšanai noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
3. lēmuma 2. punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim D.
Igaunim.
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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.
20§
Par īres līguma grozījumiem.____________________________________________
J.Ivanova J.Šlivka A.Ornicāns J.G.Vidiņš A.Pudulis
1.Izskatot O. J., dzīvesvieta deklarētā Brīvības iela, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu
par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē :
O. J. lūdz noslēgt ar viņu īres līgumu attiecībā uz dzīvokli pēc adreses Brīvības iela,
Viļāni, Viļānu nov., nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, sakarā ar
iepriekšējā īrnieka – tēva P. I. nāvi, kurš miris 2013.gada 10.februārī.
O. J. un viņas māte F. I. ir ierakstīti dzīvojamās telpās, pēc adreses Brīvības iela ,
Viļāni, Viļānu nov., īres līgumā Nr.146, kā arī deklarēti pēc augstāk minētās adreses.
Māte F. I. piekrīt tam, ka dzīvojamās telpas īres līgums Nr.146 tiks noslēgts ar meitu
O. J. (iesniegums: Pašvaldības ieejošais Nr.1.3-10/279 no 19.02.2013.).
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturtās daļas noteikumi pieļauj īrnieka
nāves 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,
Atklāti balsojot par-10(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence,
Felicija Leščinska ), pret-1(Jevdokija Šlivka ) , atturas- 1(Artūrs Ornicāns).
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. grozīt 2008.gada 5.augusta dzīvojamās telpas, pēc adreses Brīvības iela, Viļāni,
Viļānu nov., īres līgumu Nr.146, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un
atļaut O. J. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA „Viļānu namsaimnieks” par
īres tiesībām uz dzīvokli Nr., Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., sakarā ar iepriekšējā
īrnieka P. I. nāvi;
2. Līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, O. J.
jānoslēdz līgumus ar SIA „Viļānu siltums” un SIA „ALAAS” un tie jāuzrāda SIA
„Viļānu namsaimnieks”, pretējā gadījumā īres līgums netiks noslēgts.
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 reģistrāciju sociālā dzīvokļa saņemšanas rindā._________________________
J.Ivanova A.Pudulis
24

1.Izskatot A. O., deklarētā dzīvesvieta Centrālā iela, Viļāni, Viļānu novads,
iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai
piederošo sociālo dzīvokļu izīrēšanā , Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
A. O. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – atļaut īrēt sociālo
dzīvokli, bet tieši sociālo istabu.
A. O. deklarētā dzīvesvieta ir Centrālā iela, Viļāni, Viļānu novads, bet faktiski pēc
deklarētās dzīvesvietas nedzīvo.
2013.gada 27.februārī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja D.
Strupiša intervijas/sarunas aprakstā konstatēja, ka 2004.g.vai 2005.g. A. O. nodega
māja. Vasaras laikā viņš dzīvo savā šķūnī, bet ziemas laikā pie vairākiem paziņām,
kuri negrib vairs viņam dot naktsmītni.
A. O. ir noteikts trūcīgas personas statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā
dienesta 04.01.2013. izziņa Nr.17 ) .
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās
daļas 2. punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var
izīrēt sociālos dzīvokļus.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta, pirmās daļas,
2.punktu,
Atklāti balsojot par-11(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence,
Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns ), pret- nav , atturas-1(Jevdokija Šlivka).
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt A. O. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēt A.
O. Viļānu novada palīdzības reģistrā sociālā dzīvokļa (istabas) izīrēšanai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
22§
Par dzīves vietas deklarācijas anulēšanu.__________________________________
J.Ivanova A.Pudulis
Izskatot J. O., deklarētā dzīvesvieta Rīgas iela, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par
deklarēto dzīvesvietas ziņu anulēšanu I. O., R. B., A. O., D. O. un J. O. pēc adreses
Rīgas iela, Viļāni, Viļānu nov., Viļānu novada pašvaldības dome
k o n s t a t ē:
J. O. lūdz anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu nov. meitai
I. O. un viņas bērniem – R. B., A. O., D. O. un J. O., jo I. O. deklarēja savu un bērnu
dzīvesvietu bez viņa atļaujas un citu ģimenes locekļu piekrišanas. I. O. faktiski dzīvo
Silmalas pag., Rēzeknes nov.
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Saskaņā ar 2005. gada 28. februāra ar SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēgto īres
līgumu Nr.814 J. O. ir dzīvojamās telpas, pēc adreses Rīgas iela, Viļāni, Viļānu nov.,
īrnieks.
Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.814 ir ierakstīti: sieva S. O.; pilngadīgie bērni:
meita N. O. un dēli – A. O., G. O., V. O., V.O. un V. O., kā arī meita I. O.
2013.gada 12.februārī I. O., kura arī ir likumiskais pārstāvis saviem nepilngadīgajiem
bērniem – R. B. ,A. O., D. O. un J. O., deklarēja savu un bērnu dzīvesvietu Rīgas ielā,
Viļāni, Viļānu nov. tēvam J. O. tiesiskajā valdījumā (īres līgums Nr.814) atrodošajā
nekustamajā īpašumā.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. pants 1. daļa nosaka, ka dzīvesvieta ir jebkura
personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona
labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir
tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās
attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Augstāk minētā likuma 3. pants 2. daļa nosaka, ka personai ir tiesisks pamats
apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums,
attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā
ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Augstāk minētā likuma 3. pants 3. daļa nosaka, ka nepilngadīga bērna dzīvesvieta ir
vecāku dzīvesvieta, ja vecāki nav deklarējuši viņa dzīvesvietu citur.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pants pirmā daļa 1.un 2.punkts nosaka, ka ziņas
par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas
ziņas vai attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
I.O., kā J. O. meitai, kura ierakstīta īres līgumā Nr.814, kā arī viņas nepilngadīgiem
bērniem – R. B., A. O., D. O. un J. O., ir tiesisks pamats dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā Rīgas ielā , Viļāni, Viļānu nov., un līdz ar to ir pamats nelabvēlīga
administratīva akta pieņemšanai.
Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus
netika noskaidrots, jo visas nepieciešamās ziņas jau izteiktas adresāta iesniegumā un
cits viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieņemšanu.
Šis administratīvais akts tiek pieņemts, ievērojot Administratīvā procesa likuma
4.pantā noteiktos administratīvā procesa principus, kā arī ietverot lietderības
apsvērumus, ievērojot Administratīvā procesa likuma 65. pantu un 66.pantu. Šajā
gadījumā ir lietderīgi izdarīt nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šajā gadījumā
administratīvā akta izdošana nepieciešama, lai sasniegtu tiesisku mērķi un izdodamais
nelabvēlīgais administratīvais akts ir piemērots tiesiskā mērķa sasniegšanai, bet citi
līdzekļi nav piemērojami. Sabiedrības ieguvums šajā gadījumā ir lielāks, nekā
personas tiesību aizskārums, jo pašvaldība savas funkcijas veic visu pašvaldības
iedzīvotāju interesēs un likuma ietvaros (pamats – Administratīvā procesa likuma
(APL 13.pants). Izdodamā administratīvā akta saturs atbilst demokrātiskās iekārtas
principam (APL 12.pants), sabiedrības interešu ievērošanas principam un
privātpersonas tiesību ievērošanas principam (APL 5.pants). Cilvēktiesību
ierobežojums nav pieļauts.
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Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 1 daļu, 2. daļu un 3.daļu,
12.panta pirmo daļu 1. un 2.punktu, LR MK 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.72
„Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, Administratīvā
procesa likuma 4. pantu, 5. pantu,12. pantu, 13. pantu, 62. pantu, 65. pantu, 66. pantu
67. pantu,
Atklāti balsojot par-10(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence,
Felicija Leščinska ), pret-1(Jevdokija Šlivka) , atturas- 1(Artūrs Ornicāns ).
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atteikt J. O. anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu nov., I.
O., R. B., A. O., D.O. un J. O.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
23§
Par A.Šlapakova iesnieguma izskatīšanu.__________________________________
A.Šlapakovs J.Ivanova A.Ornicāns I.Brence A.Pudulis
Izskatot sporta skolas direktora A.Šlapakova 2013.gada 26.marta iesniegumu ar
lūgumu koriģēt sporta veidu savstarpējo mācību stundu un likmju attiecību ,nemainot
kopējo mācību stundu ,likmju un algas fondu,
Atklāti balsojot par-12(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence,
Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atļaut sporta skolas direktoram A.Šlapakovam koriģēt sporta veidu savstarpējo
mācību stundu un likmju attiecību ,nemainot kopējo mācību stundu ,likmju un algas
fondu -sakaņā ar tarifikāciju.
24§

Par balvu fonda piešķiršanu sacensību Igaunijas-Latvijas-Krievijas pierobežas
reģionu JAUNO SATIKSMES DALĪBNIEKU FORUMA "DROŠAIS
RITENIS" organizēšanai._______________________________________________
I.Stafecka A.Pudulis
Atklāti balsojot par-12(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence,
Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Viļānu novada pašvaldība Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas projekta "ESTLATRUS TRAFFIC"ietvaros ir atbildīga par sacensību
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Igaunijas-Latvijas-Krievijas
pierobežas
reģionu
JAUNO
SATIKSMES
DALĪBNIEKU FORUMA "DROŠAIS RITENIS" pirmās un otrās kārtas pasākuma
organizēšanu. Pasākuma plānotais norises laiks 15.04.2013. Viļānu vidusskolā 12.30.
Sacensību dalībnieku apbalvošanai nepieciešams finansējums 100 Ls apmērā balvām:
1. vietas ieguvējiem 6 bērnu ķiveres kopā par LVL 75,-(septiņdesmit pieci lati) (Ls
15,- viena),
2. un 3. vietas ieguvējiem saldas pateicības kopā par LVL 25,-(divdesmit pieci lati ).
Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem .
25§
Par līdzfinansējumu projektam._________________________________________
L.Veselova J.Benislavskis J.Ivanova A.Pudulis
1.2012.gada 20.septembrī Viļānu novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr.
11§27 „Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Dzīvosim aktīvi un veselīgi” par
summu Ls 483.74, bet līdzekļi netika pārskaitīti ,jo lēmums par projekta iesnieguma
apstiprināšanu tika saņemti tikai 2013.gada 25.janvārī un projekta izmaksas mainījās.
Projekta kopējais finansējums sastāda Ls 4667.96 (četri tūkstoši seši simti sešdesmit
septiņi lati 96 santīmi).Šī gada budžetā līdzfinansējums šim projektam netika
paredzēts.
Atklāti balsojot par-12(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence,
Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atbalstīt biedrības „Odziņa” projektu „Dzīvosim aktīvi un veselīgi” ar
līdzfinansējumu LVL 466.80(četri simti sešdesmit seši lati 80 santīmi) jeb 10% no
projekta kopējās summas LVL 4667.96.
Projekta ietvaros „Dzīvosim aktīvi un veselīgi” plānots uzstādīt āra trenažierus,
iegādāties sporta inventāru, uzstādīt soliņus un atkritumu urnas. Naudas līdzekļus
piešķirt no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem -pārskaitot biedrības
„Odziņa” kontā.
2.Dekšāru pamatskola lūdz atļauju iesaistīties izglītības un zinātnes ministrijas
izsludinātajā projektu konkursā „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta
„Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs”.
Atklāti balsojot par-11(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence,
Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns ), pret- nav , atturas-1(Jevdokija Šlivka).
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atļaut Dekšāru pamatskolai piedalīties projektu konkursā „Sporta inventāra iegādei
mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” ar
līdzfinansējumu LVL 500.00 (pieci simti lati 00 santīmi)”. Naudas līdzekļus piešķirt
no skolas budžeta līdzekļiem.
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26§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
L.Semjonova A.Pudulis
1.Izskatot SIA „Ametrs” iesniegtu zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
„Pūcītes”, Viļānu pag., Viļānu nov., kad.Nr.78980020174 un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu,
Atklāti balsojot par-12(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence,
Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt SIA „Ametrs” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam
„Pūcītes”, kadastra Nr.78980020174 sadalei divos zemes gabalos.
27§
Par lēmuma atcelšanu._________________________________________________
L.Semjonova J.Šlivka A.Pudulis
Saskaņā ar Viļānu novada domes 2013.gada 7.marta sēdes Nr.4 dienas kārtības
6.jautājuma lēmumu „Par pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu platību
precizēšanu” zemes vienībai 789801000210 tika precizēta platība no 3,6 ha uz
3,30 ha:
 Zemes vienībai 78980100210 1997.gada 15.maijā ir izstrādāts zemes robežu plāns
(ar ierādīšanas metodi), kurā norādītā zemes platība ir 3,60 ha.
Ņemot vērā augstāk minēto ir secināms, ka zemes vienībai ir apstiprinātā zemes
platība, kuru var precizēt tikai pēc instrumentālās uzmērīšanas,
Atklāti balsojot par-12(Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniņš, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence,
Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atcelt Viļānu novada domes 2013.gada 7.marta sēdes Nr.4 lēmumu Nr.6 par
pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu platību precizēšanu
28§
Informācija.__________________________________________________________
Deputāte Inta Brence sniedz informāciju par darba grupas paveikto sakarā ar „Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai“pieteikumu izstrādes sagatavošanas risināšanai .Tika
apsekotas visas izglītības iestādes un veiktas pārrunas ar iestāžu vadītājiem. Novada
domes priekšsēdētājs iebilst, ka nav racionāli sagatavot dokumentus visām iestādēm
un nolikt plauktā ( dati noveco) un lai atkārtoti iesniegtu projektu- atkal jāiegulda
naudas līdzekļi .Daži deputāti pieprasa izsludināt iepirkumu- dokumentācijas
sagatavošanai izglītības iestādēm.
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Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2013. gada 02.maijā plkst.15.00.
Finanšu komitejas sēde notiks 2013.gada 25.aprīlī plkst 15.00.
Sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2013.gada 24.aprīlī
plkst.15.00.
Sēdi slēdza plkst. 19.00
Sēdi vadīja

Arnolds Pudulis

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Parakstīja 2013.gada 11.aprīlī
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Pielikums
pie
Viļānu novada
domes 2013.gada
4.aprīļa sēdes Nr.5,§8
jautājuma lēmuma
Pašvaldības kustamās mantas – Mikroautobusa VW Caravelle – izsoles
noteikumi
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie noteikumi paredz kārtību, kādā organizējama pašvaldības kustamās
mantas – Mikroautobusa VW Caravelle, pārdošanu par brīvu cenu. Pārdošanu
organizē atbilstoši “Publisko personu mantas atsavināšanas likumam”, kas
reglamentē jautājumus, kas nav noteikti šajos noteikumos.
1.2. Pārdošanā par brīvu cenu tiek pārdota kustamā manta – Mikroautobuss VW
Caravelle un pieder Viļānu novada pašvaldībai.
2. Nosacītā cena
2.1. Kustamās mantas – Mikroautobusa VW Caravelle, nosacītā cena ir LVL
250,00 (divi simti piecdesmit lati un 00 santīmi), kas ir arī izsoles sākumcena.
Visa nosolītā kustāmās mantas cena tiek samaksāta latos.
3. Izsoles organizēšana un norise
3.1. Sludinājums par izsoli ir jāpublicē laikrakstā “Rēzeknes Vēstis” un Viļānu
novada pašvaldības mājas lapā www.vilanunovads.lv. Sludinājuma saturs
noteikts “Publisko personu mantas atsavināšanas likumā”.
3.2. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas
laikrakstā “Rēzeknes Vēstis”.
3.3. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2013.gada 13.maijā plkst.
15.00.
3.4. Izsoles rīkotājs – Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības
īpašuma un zemes komisija, izsoles rezultātus apstiprina Viļānu novada
dome.
4. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība
4.1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Viļānu novada pašvaldībā, Kultūras
laukumā 1A, Viļānos, 1.6.kabinetā no plkst. 08.00 līdz 17.00, pusdienu
pārtraukums no plkst.12.00 līdz 13.00 līdz 2013.gada 13.maija plkst. 12.00.
4.2. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekam jāpārskaita izsoles reģistrācijas nauda
Viļānu novada pašvaldības kontā LVL 5,00 (pieci lati un 00 sant),
nodrošinājums dalībai izsolē nav paredzēts.
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4.3. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, pēc izsoles reģistrācijas maksas
jāiesniedz sekojoši dokumenti:
4.3.1. Izsoles dalībniekiem – juridiskām personām:
- reģistrācijas apliecības kopija;
- spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai izrakstu par pārvaldes institūciju
(amatpersonu) kompetences apjomu vai pilnvarojums, kas apliecina juridiskās
personas pārstāvja rīcībspēju un tiesībspēju;
- juridiskās personas lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamās mantas iegādi;
- juridiskās personas konta numurs un banka.
4.3.2. Izsoles dalībniekiem – fiziskām personām:
- pases kopija;
- dzīvesvietas deklarēšanas izziņas kopija;
- fiziskās personas konta numurs un banka.
4.4. Izsole notiks Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā Kultūras
laukumā 1A, Viļānos, 2013.gada 13.maijā plkst. 15.00.
4.5. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās
personas un juridiskās personas ar ziņām par izsoles dalībniekiem.
4.6. Izsole notiek tikai tad, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā 1 (viens) izsoles
noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēts izsoles dalībnieks. Nekustamā manta
tiek pārdota vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, ja viņš pārsola
kustamās mantas nosacīto cenu.
4.7. Izsolē starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un
traucējumi, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un gaitu.
5. Izsoles norise
5.1. Izsoles dalībnieki pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību, uz
kuras pamata viņiem izsniedz kartīti ar numuru, kas atbilst reģistrācijas
žurnālā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.
5.2. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus.
5.3. Izsoles komisija, atklājot nekustamās mantas izsoli, sastāda izsoles dalībnieku
sarakstu. Izsoles dalībnieku sarakstā tiek ierakstīts katra dalībnieka vārds un
uzvārds vai nosaukums, kā arī solītāja pārstāvja vārds un uzvārds. Izsoles
komisija sarakstā atzīmē katra izsoles dalībnieka piedāvāto cenu, cenas
atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina. Atsakoties no tālākas solīšanas,
katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo
solīto cenu.
5.4. Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo pārdodamo nekustamo mantu, paziņo
tās sākumcenu, kā arī summu, par kādu cena paaugstināma ar katru nākamo
solījumu. Izsoli vada komisijas priekšsēdētājs.
5.5. Izsoles solis tiek noteikts LVL 10,00 (desmit lati un 00 santīmi) apmērā.
5.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru.
Izsoles vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc
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piedāvāto cenu. Piedāvātās cenas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles
soli.
5.7. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs
trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar vārdu “pārdots”. Tas
nozīmē, ka kustamā manta ir pārdota personai, kas solījusi pēdējo augstāko
cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti izsoles
protokolā.
5.8. Izsoles dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas
nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu dalībnieka reģistrācijas apliecību,
ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai
cenai un saņem izziņu norēķiniem par izsolē iegūto kustamo mantu.
5.9. Izsoles dalībnieks, kurš kustamo mantu nosolījis, bet nevar izsoles komisijai
uzrādīt dalībnieka reģistrācijas apliecību un/vai neparakstās protokolā,
tādejādi ir atteicies no nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš
tiek svītrots no dalībnieku saraksta. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz 2
(divi) dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo kustamo mantu, par to
attiecīgi ieraksts protokolā un izsole tiek tūlīt atkārtota, bet, ja palicis tikai 1
(viens) dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo kustamo mantu par viņa
nosolīto cenu.
5.10.
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 5 (piecu) darba
dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas jāiemaksā nosolītā
kustamās mantas cena Viļānu novada pašvaldības kontā.
5.11.
Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu ne vēlāk kā 7 (septiņu)
dienu laikā pēc izsoles un paziņo par tās rezultātiem.
5.12.
Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 7
(septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz
pirkuma līgums par nosolīto nekustamo mantu
5.13.
Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:
5.13.1. nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija
tiesību piedalīties izsolē;
5.13.2. ja noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks;
5.13.3. ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu.
5.14.
Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Viļānu novada
pašvaldība un nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
6. Citi noteikumi
6.1. Par šajos noteikumos nereglamentētajiem jautājumiem lēmumus pieņem
komisija, par to izdarot attiecīgu ierakstu komisijas sēdes protokolā.
6.2. Kustamās mantas pirkuma līgumu paraksta Viļānu novada pašvaldības
priekšsēdētājs.
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