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LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Viļānu novadā

Nr.5

2013.gada 18.jūlijā

DARBA KĀRTĪBĀ
1.Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa.
2.Par dāvinājuma pieņemšanu no Fonda „Sibīrijas bērni”.
3.Par administratīvās komisijas locekļu maiņu.
4.Par pārstāvja izvirzīšanu darbam Latgales plānošanas reģiona attīstības
padomē.
5.Par pārstāvja izvirzīšanu darbam Latgales plānošanas reģiona sabiedriskā
transporta komisijā.
6.Par pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašnieka turētāja maiņu.
7.Par naudas līdzekļu piešķiršanu Zemessardzes veterānu pasākumam.
8.Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu pilsētas svētkiem.
9.Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
10.Par komisiju sastāvu un jaunu komisiju veidošanu.
11.Par izmaiņām amatu sarakstā.
12.Par finansējuma piešķiršanu īpašumu apdrošināšanai.
13.Par īpašuma sadali.
14.Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
15.Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu
atsavināšanai.
16.Par zemes iznomāšanu.
17.Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai.
18.Par lēmuma atcelšanu.
19.Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
20.Par Viļānu novada pašvaldības īpašuma izsoli.
21.Par papildus finansējuma piešķiršanu ‘Bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai
Viļānu novadā”.
22.Par darba grupas apstiprināšanu -skolēnu ēdināšana Dekšāru pamatskolā.
23.Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, īstenojot
Eiropas Savienības fonda projektu Nr.3D/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001
„Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos”
īstenošanā.
24.Par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai „Latvijas Lauku sieviešu
apvienība”.
25.Par atteikšanos sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
26.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.
27.Par īres līguma grozījumiem.
28.Par dāvinājuma pieņemšanu no Latviešu valodas aģentūras.
29.Informācija.
Sēdi vada
domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova
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Piedalās
deputāti: Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece,
Ilze Grolmusa, Felicija Leščinska.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: Attīstības, plānošanas un informācijas
nodaļas vadītāja Iveta Piziča, izpilddirektore Inga Strūberga, jurists Guntars
Arbidāns, Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova, sociālās nodaļas
vadītāja Daila Strupiša, zemes ierīcības inţeniere Lidija Semjonova, nekustamā
īpašuma speciāliste Irina Klimanova, galvenā grāmatvede Irēna Stafecka, materiālu
uzskaites grāmatvede Veneranda Arbidāne, Dekšāres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis
Benislavskis, sabiedrisko attiecību speciāliste Sigita Āboliņa un vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja Genovefa Greivule.
Korespondente Ilze Sondore.
Protokolē:
sekretāre Anna Strode.
Sēdi sāk plkst.15.00.
Novada pašvaldības priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova informē par deputātu maiņu
sakarā ar deputātes Fainas Sokolovas mandāta nolikšanu- ģimenes un veselības
stāvokļa dēļ.
Deputāte I.Grolmusa iebilst un prasa izskaidrot „Latvijas pilsētas domes un novada
domes deputāta statusa likuma” 3.pantu 6.punktu un ierosina iekļaut darba kārtībā vēl
vienu jautājumu „Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa”.
Atklāti balsojot par -10 ( Juris Galerijs Vidiņš,Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,
Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Grolmusa, Felicija Leščinska), pret-3 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Ilze
Valeniece), atturas - nav, Ārija Moisejeva un Alla Stiuka nebalso,
Viļānu novada pašvaldības domes nolemj:
Iekļaut darba kārtībā jautājumu „Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa”.
1§
Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa.__________________________
G.Greivule G.Arbidāns I.Grolmusa J.Šlivka J.Ivanova
Lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir
jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta
personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome
nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes
sēdes dienai.
Par deputātu Lūcijas Veselovas un Fainas Sokolovas mandāta nolikšanu un pilnvaru
izbeigšanos,
Atklāti balsojot par -13 ( Juris Galerijs Vidiņš, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,
Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Ilze Valeniece
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Grolmusa, Felicija Leščinska),
pret - nav, atturas - nav, Ārija Moisejeva un Alla Stiuka nebalso,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt deputātu Lūcijas Veselovas un Fainas Sokolovas pilnvaru izbeigšanos
pirms termiņa un deputātu Allas Stiukas un Ārijas Miosejevas pilnvaras.
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2§
Par dāvinājuma pieņemšanu no Fonda „Sibīrijas bērni”.__________________
I.Strūberga J.Ivanova
Sakarā ar to, ka Viļānu novada pašvaldība iepriekšējā sasaukumā piešķīra naudas
līdzekļus grāmatas „Sibīrijas bērni” tulkošanai angļu valodā, Fonds „Sibīrijas bērni’
dāvina divas grāmatas „Sibīrijas bērni” latviešu valodā Viļānu novada pašvaldībai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu un ņemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības domes nolemj:
1. Pieņemt Fonda „Sibīrijas bērni” dāvinājumu - divas grāmatas „Sibīrijas bērni”,
latviešu valodā.
2. Noteikt vienas grāmatas vērtību Ls 25,00 (divdesmit pieci lati 00 santīmi) un
nodot Viļānu pilsētas bibliotēkai.
3§
Par administratīvās komisijas locekļu maiņu.______________________________
I.Strūberga J.Ivanova
1.Izskatot administratīvās komisijas locekļa Valentīna Laizāna iesniegumu ar lūgumu
atbrīvot viņu no administratīvās komisijas locekļa pienākumu veikšanas un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punktu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības domes nolemj:
Atbrīvot Valentīnu Laizānu no administratīvās komisijas locekļa pienākumu
veikšanas ar 2013.gada 01.augustu.
2.Izskatot Silvijas Vecstaudţas iesniegumu ar lūgumu atļaut strādāt administratīvajā
komisijā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Deputāti atklāti balsojot par-15(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa) ,pret-nav ,atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības domes nolemj:
Ar 2013.gada 01.augustu Silviju Vecstaudžu ievēlēt administratīvajā komisijā.
4§
Par pārstāvja izvirzīšanu darbam Latgales plānošanas reģiona attīstības
padomē._____________________________________________________________
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A.Pudulis J.Ivanova
Atbilstoši Reģionālās attīstības likuma 17.panta pirmās daļas noteikumiem ,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa), pret-nav, atturas-1(Jekaterina Ivanova).
Viļānu novada pašvaldības domes nolemj:
Izvirzīt Viļānu novada domes priekšsēdētāju Jekaterinu Ivanovu darbam Latgales
plānošanas reģiona Attīstības padomē.
5§
Par pārstāvja izvirzīšanu darbam Latgales plānošanas reģiona sabiedriskā
transporta komisijā._________________________________________________
A.Pudulis J.Ivanova
Izskatot Latgales plānošanas reģiona 2013.gada 02.jūlija vēstuli „Par pārstāvja
deleģēšanu Sabiedriskā transporta komisijā” un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa), pret-nav, atturas-1(Jekaterina Ivanova).
Viļānu novada pašvaldības domes nolemj:
Ievēlēt Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Jekaterinu Ivanovu darbam
Latgales plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta komisijā.
6§
Par pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašnieka turētāja maiņu._____
A.Pudulis J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta 1.daļu un 4.daļu“Par valsts un
pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”14. panta pirmo daļu,
1.Par kapitāla daļu turētāju :
Deputāti atklāti balsojot par-14 ( Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš,
Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa), pret-nav, atturas-1(Jekaterina Ivanova).
Viļānu novada pašvaldības domes nolemj:
1.1.SIA „Viļānu namsaimnieks”reģistrācijas Nr. LV 52403003451,juridiskā adrese
Liepu ielā 2, Viļāni :
1.1.1.Noteikt kapitāla daļu turētāja pārstāvi - Viļānu novada domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova.
1.2.SIA „Viļānu siltums”, reģistrācijas Nr. 42403003341, juridiskā adrese Rēzeknes
iela 6a, Viļāni:
1.2.1.Noteikt kapitāla daļu turētāja pārstāvi - Viļānu novada domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova.
1.3.SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”:
1.3.1 Noteikt kapitāla daļu turētāja pārstāvi -Viļānu novada domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova.
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1.4. SIA „Viļānu slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003235190, juridiskā adrese :Rīgas
iela 57, Viļāni, Viļānu novads.
1.4.1 Noteikt kapitāla daļu turētāja pārstāvi - Viļānu novada domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova.
7§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu Zemessardzes veterānu pasākumam._________
A.Pudulis J.Ivanova
Izskatot Zemessardzes 32.bataljona veterānu apvienības priekšnieka Antona Cauņas
2013.gada 01.jūlija iesniegumu par naudas līdzekļu piešķiršanu Zemessardzes
veterānu pasākuma rīkošanai un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 5.punktu, likuma „Par pašvaldību budţetiem” 16.panta otro daļu, kā arī ņemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska), pret- 1(Ilze Grolmusa), atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības domes nolemj:
Piešķirt naudas līdzekļus Ls 250,00 (divi simti piecdesmit lati 00 santīmi)
Zemessardzes 32.bataljona veterānu apvienībai pasākuma rīkošanai (telpu noma,
muzikālais noformējums) no pašvaldības budţeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem-izdevumu klasifikācijas kods 01.110.
8§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu pilsētas svētkiem.____________________
I.Strūberga J.Ivanova
Sakarā ar Viļānu pilsētas svētkiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5., 6.punktu, 21.panta 1.daļu, likuma „Par pašvaldību
budţetiem” 16.panta otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības domes nolemj:
Piešķirt naudas līdzekļus līdz Ls 5000,-(pieci tūkstoši lati 00 santīmi) Viļānu
pilsētas svētku 85.gadu jubilejas pasākuma organizēšanai un Viļānu tirgus 20.gadu
pasākuma organizēšanai.
10.08.-Sporta diena.
Sporta skolas pasākumi- Ls 818,Piepūšamās atrakcijas - Ls 100,11.08.-Gadatirgus.
Tualetes 10.10.12 - Ls 270,Reklāma RV
- Ls 50.Alus ,siers
12.08.-Drošības diena.
Veiklības stafete – balvas Ls
16.08.-krāsainā asfalta diena.
Krītiņi utt.
- Ls 50,Diskotēka
Ls 100,- .
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17.08.-Svētku diena.
Brīvais mikrafons
-Ls 30.Popgrupa
- Ls 100,Radošās darbnīcas
- Ls 180.Velo parāde
-Ls 50.Ielūgumi
- Ls 25.Krūzītes, ziedi
-Ls 100,Balle ,koncerts, apskaņ. – Ls 2226.Cepures, krekliņi organiz. –Ls 245,-.
Uz svētkiem uzaicināt kaimiņu novadu pārstāvjus.
Izdot rīkojumu par atbildīgo personu norīkošanu svētku pasākuma organizēšanai.
Naudas līdzekļi no budţeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra – izdevumu
klasifikācijas kods 08.290.
9§
Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.________________________________________
V.Arbidāne J.Ivanova
Izskatot pamatlīdzekļu norakstīšanas komisijas iesniegumu, norakstīšanas aktus un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļu, kā arī ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības domes nolemj:
1.Norakstīt sekojošus Viļānu novada pašvaldības pamatlīdzekļus:
1. Televizors” Ladoga” – sākotnējā vērtība Ls 170,00 nolietojums Ls 170.00 – iegādes
gads 1995.-Viļānu vidusskola- norakstīt un nodot utilizācijai.
2. Televizors „Panasonic” – sākotnējā vērtība Ls 145,00 nolietojums Ls 145,00 –
iegādes gads 2001.-Viļānu vidusskola- norakstīt un nodot utilizācijai.
3. Televizors SONY sākotnējā vērtība Ls 253,00, nolietojums Ls 253.00 – iegādes gads
2001.-Viļānu vidusskola- norakstīt un nodot utilizācijai.
4. Mūzikas centrs Panasonik – sākotnējā vērtība Ls 179.00, nolietojums Ls179.00 –
iegādes gads 2008.-Viļānu vidusskola- norakstīt un nodot utilizācijai.
5. Zāles pļāvējs HQ- sākotnējā vērtība Ls 265,00, nolietojums Ls 265,00 – iegādes gads
2007.-Viļānu vidusskola- norakstīt.
6. Zāles pļāvējs HQ- sākotnējā vērtība Ls159,00, nolietojums Ls 159,00 – iegādes gads
2007.-Viļānu vidusskola- norakstīt.
7. Zāles pļāvējs P53875 DWA- sākotnējā vērtība Ls 339.00,nolietojums Ls 327.00iegādes gads 2008.-Viļānu vidusskola- norakstīt.
8. Dzīvţoga šķēres Viking– sākotnējā vērtība Ls 133,00, nolietojums Ls 128.76 –
iegādes gads 2008.-Viļānu vidusskola-norakstīt.
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10§
Par komisiju sastāvu un jaunu komisiju veidošanu._________________________
I.Strūberga J.Šlivka I.Grolmusa Ā.Moisejeva I.Brence J.G.Vidiņš J.Ivanova
1.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punktu un finanšu
komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, (katrs deputāts
paziņo, ka atturas balsojumā par savu kandidatūru),
Viļānu novada pašvaldības domes nolemj:
Ievēlēt sekojošas personas:
Sociālo un dzīvokļu komisijā
1.
Dainis Igaunis
2.
Anna Nazarova
3.
Marija Gritāne
4.
Guntars Arbidāns
5.
Jevdokija Šlivka
6.
Alla Stiuka
Sporta komisijā:
1.
Aleksejs Šlapakovs
2.
Aivars Strods
3.
Artis Malta
4.
Daiga Ceipiniece
Ārkārtas situāciju komisijā:
1.
Vasīlijs Arbidāns
2.
Lūcija Veselova
3.
Jānis Benislavskis
4.
Dainis Igaunis
5.
Andris Kozulis
Privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisijā:
1.
Irina Klimanova
2.
Lidija Semjonova
3.
Inga Zunda
4.
Ināra Juste
5.
Jevdokija Šlivka
Ētikas komisijā:
1.
Inta Brence
2.
Felicija Leščinska
3.
Daila Strupiša
4.
Ilze Valeniece
5.
Ārija Moisejeva
6.
Elizabete Birule
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Kultūras komisijā:
1.
Margarita Cakula
2.
Inta Brence
3.
Ilze Valeniece
4.
Inese Stepāne
5.
Zoja Ţugunova
Iepirkumu komisijā:
1.
Iveta Piziča
2.
Guntars Arbidāns
3.
Irina Klimanova
4.
Juris Galerijs Vidiņš
5.
Jevdokija Šlivka
Administratīvā komisijā ;
1.
Ainārs Vaišvilis
2.
Andris Stafeckis
3.
Valentīna Vaivode
4.
Felicija Leščinska
5.
Silvija Vecstaudţa
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punktu, 61.pantu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, (katrs deputāts
paziņo, ka atturas balsojumā par savu kandidatūru),
Viļānu novada pašvaldības domes nolemj:
Izveidot Saimniecisko lietu komisiju un ievēlēt tajā sekojošas personas:
1.
Arnolds Pudulis
2.
Jānis Benislavskis
3.
Lūcija Veselova
4.
Irina Klimanova
5.
Vasīlijs Arbidāns
6.
Juris Galerijs Vidiņš
7.
Inga Zunda
8.
Marija Indāne
3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punktu, 61.panta
3.daļu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Izstrādāt un apstiprināt Saimniecisko lietu komisijas un Kultūras komisijas nolikumu.
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11§
Par izmaiņām amatu sarakstā._________________________________________
I.Stafecka J.Šlivka J.G.Vidiņš I.Grolmusa D.Strupiša J.Ivanova
Sakarā ar to, ka novada priekšsēdētāja vietnieks no 13.06.2013 tika ievēlēts uz pilnu
slodzi ( līdz šim bija noteikts - slodze 0.3; darba alga 236 LVL) un pamatojoties uz
likumu „Par pašvaldībām”" 21.panta pirmās daļas 13.punktu,kā arī ņemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-9 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska), pret- 6 (Inga Zunda, Jevdokija Šlivka (lēmumu ar
atpakaļejošu datumu pieņemt aizliegts), Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris
Kozulis, Ilze Grolmusa), atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. veikt sekojošas izmaiņas administrācijas amatu sarakstā:
Amata nosaukums

Amata kods

Priekšsēdētāja

1111 26

Darba alga mēnesī

Likme
1

872.00

vietnieks
2.Ņemot vērā to, ka Dekšāres pagasta darbiniece Mārīte Vīča ieguva bakalaura grādu
sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikāciju, kas atbilst piektajam profesionālās
kvalifikācijas līmenim,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:


izveidot jaunu amata vietu - sociālais darbinieks ar darba algu mēnesī Ls 385,00,
Dekšāres pagasta pārvaldē.



likvidēt amata vietu –sociālās palīdzības organizators Dekšāres pagasta pārvaldē
3. Ekonomikas un grāmatvedības nodaļai sagatavot grozījumus 2013. gada budţetā
atbilstoši pieņemtajam lēmumam.
12§
Par finansējuma piešķiršanu īpašumu apdrošināšanai._____________________
I.Stafecka I.Grolmusa J.Šlivka I.Brence J.Ivanova
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Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”" 21.panta pirmās daļas 27.punktu,kā arī
ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Sakarā ar renovācijas darbiem Viļānu kultūras namā un Viļānu pilsētas bibliotēkā
piešķirt finansējumu LVL 545.00 ( pieci simti četrdesmit pieci lati 00 santīmi) no
līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem, izdevumu klasifikācijas kods-01.110, ēku
apdrošināšanas izdevumiem sekojošiem apdrošināšanas riskiem – uguns; dabas
stihijas postījumi; šķidruma vai tvaika noplūde; trešo personu ļaunprātīga rīcība;
sadursme, apdrošinot sekojošus īpašumus:
1.1.Kultūras nams, adrese – Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu novads, ēkas
kadastra Nr. 78170020731001, būvniecības gads -1952, ēkas kopējā platība 1568 m2;
1.2.Bibliotēka, adrese – Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu novads, ēkas kadastra Nr.
78170020731002, būvniecības gads -1977, ēkas kopējā platība 771 m2.
2.Piešķirt finansējumu LVL 300.00 ( trīs simti lati 00 santīmi) no līdzekļiem
neparedzētajiem

gadījumiem-

izdevumu

klasifikācijas

kods

01.110,

ēku

apdrošināšanas izdevumiem sekojošiem apdrošināšanas riskiem – uguns; dabas
stihijas postījumi; sadursme, apdrošinot sekojošus īpašumus:
2.1 Lakstīgalu sala, adrese - Raiņa 2b, Viļāni, Viļānu novads, ēkas kadastra Nr.
78170030522001, būvniecības gads -1983, kopējā platība 332 m2.
13§
Par īpašuma sadali.
I.Klimanova J.Ivanova
1. Izskatot SIA „MYRTILLUS”, reģ.Nr.41203020212 pilnvarotās personas J. D.
iesniegumu par nekustamā īpašuma „Taureņi”, kadastra Nr.7898003015 sadali, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, 03.10.2006.
Zemes ierīcības likuma” 8.panta (1)d., 3p. un 12.04.2011. MK „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumiem” Nr.288, konstatēts, ka zemes īpašuma sadalei ir
nepieciešama zemes ierīcības projekta izstrāde,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
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Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:




Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma „Taureņi”, kadastra
Nr.78980030151, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980030150, platība
12,4ha, sadalei divos īpašumos:
No zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980030150 atdalīt 3,6 ha (pēc
uzmērīšanas platība var tikt precizēta);



Atdalītai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un lūgt VZD piešķirt jaunu
kadastra Nr.;



Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Taureņu lauki”.
 Sadali veikt uz zemes īpašuma „Taureņi” izgatavotā zemes robeţu plāna
16.08.1999. pamata M 1:10000;


Zemes ierīcības
priekšsēdētāju.

projektu

saskaņot

ar

Viļānu

novada

pašvaldības

14§
Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.______________
I.Klimanova J.Jvanova
1. Pamatojoties uz Viļānu novada domes 2012.gada 13.decembra sēdes Nr.15 dienas
kārtības 25.jautājuma 2.punkta lēmumu „Par zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā
un nodošanu atsavināšanai” un veicot īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78170010310,
0,153 ha platībā, Upes ielā 6, Viļānos, nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot SIA
„Dzieti” vērtētājus
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
1. Saskaņā ar SIA „Dzieti” 2013.gada 11.jūnija slēdzienu par nekustamā īpašuma
– zemes gabala Upes ielā 6, Viļānos, kadastra Nr.78170010310, tirgus vērtība
ir LVL 950,00 (deviņi simti piecdesmit lati un 00sant.);
2. Atsavināšanas ierosinātājs – V.M. veica īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem:
a. Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā:


Rēķins par instrumentālo uzmērīšanu un plānu izgatavošanu (SIA Ametrs) – LVL
326,60 (trīs simti divdesmit seši lati un 60sant.)
Līdz ar to, pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav,
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:


noteikt zemes gabala Upes iela 6, Viļānos, kadastra apzīmējums 78170010310,
nosacīto cenu – LVL 950,00 (deviņi simti piecdesmit lati un 00sant.);
 Piedāvāt V.M. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties to, atskaitot no
nosacītās cenas daļu no līdzekļiem, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai
zemesgrāmatā par kopējo summu LVL 163,30 (viens simts sešdesmit trīs lati
un 30sant.), t.i. par LVL 786,70 (septiņi simti astoņdesmit seši lati un 70sant.).

15§
Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu
atsavināšanai.
I.Klimanova J.G.Vidiņš I.Grolmusa A.Kozulis G.Arbidāns J.Ivanova
Deputāte I.Grolmusa aizrāda , ka no lēmuma projekta vajadzētu svītrot trešo punktu ,
Deputāti atklāti balsojot par-3 (Ilze Grolmusa, Inta Brence, Jevdokija Šlivka), pret-8
((Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Juris Galerijs Vidiņš, Arnolds Pudulis, Vasīlijs
Arbidāns, Inga Zunda, Leopolds Naglis, Andris Kozulis), atturas- 4(Ārija Moisejeva,
Daiga Ceipiniece, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Lēmuma projekts paliek nemainīts.
1. Pamatojoties uz M.M. dzīv. Celtnieku iela, Viļānos iesniegumu ar dzīvokļa, Celtnieku
ielā, Viļānos atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada domes konstatēja:
1. M.M. 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. M.M. 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 nepieciešamos dokumentus;
3. Dzīvokļa īpašums Celtnieku ielā, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada
pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Līdz ar to, pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 3.daļu un 21.panta
1.daļas 23.punktu,
Deputāti atklāti balsojot par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,
Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece) ,pret-2( Ilze Grolmusa , Jevdokija
Šlivka) ,atturas- 2 (Ārija Moisejeva, Felicija Leščinska) ,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu 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.
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16§
Par zemes iznomāšanu.
I.Klimanova L.Semjonova I.Grolmusa J.Ivanova
1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu,
izskatot N.M. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900050302 0,8 ha
platībā meţsaimniecības vajadzībām, konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900050302 Sokolku 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,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar N.M. dzīv. Ustroņu s., Sokolku pag., Viļānu nov.,
par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78900050302 0,8 ha platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtībās gadā.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a)
apakšpunktu, izskatot R.G. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem
78980030477 0,2515 ha platībā; 78980030526 0,0096 ha platībā un
78980030527 0,0126 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980030477, 78980030526 un
78980030527 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;
 R.G. ir tiesīgs mantot zemes nomas tiesības sakarā ar to ka R. G. māte A.
G. 2007. gada 30.novembrī noslēdza Lauku apvidus zemes nomas līgumu
Nr.163 par augstāk minēto zemes gabalu nomu. 05.05.2011. nomas
tiesības uz visu nekustamo īpašumu līdz 2021.gada 24.februārim ir
nostiprinātas zemesgrāmatā (Viļānu pagasta zemesgrāmatas nodalījums
Nr.100000485457.
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska), pret-nav, atturas - nav, deputāte Ilze Grolmusa –
balsošanā nepiedalās.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Noslēgt nomas līgumu ar R.G. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., par Viļānu
novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem
78980030477 0,2515 ha platībā; 78980030526 0,0096 ha platībā un
78980030527 0,0126 ha platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtībās gadā.
3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a)
apakšpunktu, izskatot D.B. dzīv. Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov.,
iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78170030366 0,0754ha platībā iznomāšanu mazdārziņa
vajadzībām, konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030366 Viļānos, 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,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga
Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs
Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris
Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturasnav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar D.B. dzīv. Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., par
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170030366 0,0754ha platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtībās gadā.
17§
Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai.
I.Klimanova J.Ivanova
1. Ņemot vērā, ka lēmumos par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 78480060427,
78480060437, 78480060424, 78480060428, 78480060441 piekritību nav atsauces uz
likumu par „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās”
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt šādus pašvaldībai piekrītošos zemes gabalus, kuri turpmāk nav izmantojami
zemes reformas pabeigšanai, kas reģistrējami uz Viļānu novada pašvaldības vārda,
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 41.panta, otrās daļas, 1.punktu:
N.p.k.
Zemes vienības
Zemes vienības adrese
kadastra apzīmējums
78480060427
1.

15

2.

78480060437

3.

78480060424

4.

78480060428

5.

78480060441









Nākotnes iela 6, Dekšāres,
Dekšāres pag., Viļānu nov.
Nākotnes iela 12, Dekšāres,
Dekšāres pag., Viļānu nov.
„Prieka sala”, Dekšāres,
Dekšāres pag., Viļānu nov.
„Vecā skola”, Dekšāres,
Dekšāres pag., Viļānu nov.

18§
Par lēmuma atcelšanu.
L.Semjonova I.Klimanova J.Benislavskis J.Šlivka I.Grolmusa J.Ivanova
Izskatot VZD Latgales Reģionālās nodaļas vēstuli Nr.2-04.1-L/2159 (13.05.2013.)
„Informācijas precizēšanu”, Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
Ar Dekšāres pagasta TDP 24.03.1992.g. 19.sas. 13.sesijas lēmumu un 25.03.1995.g.
19.sas. 17.sesijas lēmumu zeme 10,0 ha platībā piešķirta V.L.;
V.L.ar pagasta zemes komisijas 31.10.1996. lēmumu (prot. Nr. 11) atzītas īpašuma
tiesības uz 6,1 ha zemes;
Pagasta padome ar 30.05.2008. izziņu Nr. 28 „Par zemes lietojumu” apliecina, ka
zemi 78480060062-9,3 ha un 78480010128-1,1 ha lieto G. L. (miris);
Ar pagasta padomes 27.01.2009. lēmumu Nr. 2 G.L. izbeigtas lietošanas tiesības uz
zemi 78480060062-9,3 ha un 78480010128-1,1 ha;
Pagasta padome 30.06.2009. ar izziņu Nr. 22 „Par izziņas Nr. 28 no
30.05.2008” atceļ 30.05.2008 izziņu Nr.28;
Saskaņā ar Civillikuma Mantojuma tiesību daļas 404. panta 2. punktu, 392. pantu un
Notariāta likumu, mantiniekiem ir tiesības stāties mantojuma tiesībās uz mirušā
atstāto mantojumu;
Ņemot vērā augstākminēto ir secināms, ka lietošanas tiesības ir izbeigtas uz zemi,
kura ir mantojamā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Grozīt lēmumu atceļot -2009.gada 27.janvāra Rēzeknes rajona Dekšāres pagasta
padomes lēmumu (sēdes protokols Nr.2) par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
G.L.uz zemi 78480060062 – 9,3 ha un 78480010128 – 1,1 ha.
19§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
I.Klimanova J.Ivanova
Saskaņā ar VZD Latgales reģionālās nodaļas 26.06.2013. vēstuli Nr.2-04.1-L/2891
„Par informācijas sniegšanu”, pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas
4.punktu un 25.panta otro daļu, personām, kuras nenoslēdza zemes izpirkuma
(pirkuma) līgumus ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim izbeidzas zemes
lietošanas tiesības, un tās iegūst zemes nomas pirmtiesības uz to lietošanā bijušo zemi
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Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā iedalīto zemi P. C. zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 78900030238 Sokolku pagastā.
2. Ieskaitīt zemes gabalu ar kadastra Nr.78900030238 Viļānu novada pašvaldībai
piekritīgajās zemēs.
3. Aicināt zemes lietotāju izmantot nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemes
gabalu.
20§
Par Viļānu novada pašvaldības īpašuma izsoli.
I.Klimanova J.Ivanova
Saskaņā ar LR “Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likums” nosacījumiem,
ņemot vērā Viļānu pilsētas domes 2012.gada 28.jūnijā sēdes Nr.8 dienas kārtības
17.jautājuma „Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un
nodošanu atsavināšanai” 4.punkta lēmumu un veicot zemes īpašuma ar kadastra
apzīmējumu 78980060089 novērtēšanu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu –zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
78980060089, kopējā platība 0,0798ha.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma –zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78980060089, nosacīto cenu LVL 600,00 (seši simti lati un 00sant.) apmērā.
3. Atsavināt nekustamo īpašumu – zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
78980060089, pārdodot to atklātā izsolē un kā maksāšanas līdzekli noteikt latus.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78980060089 izsoles noteikumus.
21§
Par papildus finansējuma piešķiršanu „Bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai
Viļānu novadā”._______________________________________________________
I.Strūberga J.Ivanova
Veicot tirgus priekšizpēti, tika konstatēts, ka paredzētais finansējums ir nepietiekošs,
lai ierīkotu rotaļu laukumus, tāpēc nepieciešams papildus finansējums Ls 800,-(astoņi
simti 00 santīmi) bērnu rotaļu laukumu konstrukciju un aprīkojuma iegādei.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”" 21.panta pirmās daļas 27.punktu,kā arī
ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
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Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt papildus naudas līdzekļus Ls 800,-(astoņi simti latu 00 santīmi) bērnu rotaļu
laukumu konstrukciju un aprīkojuma iegādei no budţeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem- kods 01.110.
22§
Par darba grupas apstiprināšanu -skolēnu ēdināšana Dekšāru pamatskolā.____
I.Strūberga J.G.Vidiņš J.Šlivka A.Pudulis J.Ivanova
Izpilddirektore Inga Strūberga informē, ka tika apsekota ēdnīca Dekšārēs un meklēts
risinājums par moduļa ēkas iegādi un uzstādīšanu, kā arī apspriesti jautājumi par telpu
nomu.
Sakarā ar mācību gada tuvošanos jāizvērtē visas iespējas bērnu ēdināšanai Dekšāru
pamatskolā un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Iespēju izvērtēšanai un telpu apsekošanai Dekšārēs izveidot darba grupu sekojošā
sastāvā:
Inga Strūberga
Inga Zunda
Leopolds Naglis
Daiga Ceipiniece
Jānis Benislavskis
Ilze Valeniece.
23§
Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, īstenojot
Eiropas Savienības fonda projektu Nr.3D/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās
paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” īstenošanā._______
G.Arbidāns J.Ivanova
Izskatot VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” piedāvāto sadarbību
Satiksmes ministrijas un VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” īstenotajā
Eiropas Savienības fonda projektā Nr.3D/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās
paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” īstenošanu Nr. SM 2012/
- 27, slēdzot Līgumu par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta
Nr.3D/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu
attīstība lauku reģionos” īstenošanā", tika konstatēts, ka:
VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” saskaņā ar 2012.gada 24.janvāra
Ministru kabineta noteikumiem Nr.79 „Noteikumi par darbības programmas
"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti "Elektronisko sakaru
pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas
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tīkla attīstība)”” un 2012.gada 28.maijā starp Satiksmes ministriju un VAS „Latvijas
Valsts radio un televīzijas centrs” noslēgto līgumu par Eiropas Savienības fonda
projekta Nr.3D/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru
tīklu attīstība lauku reģionos” īstenošanu Nr. SM 2012/ - 27 ir apstiprināta par Eiropas
Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3/.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes
elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” (turpmāk - Projekts) finansējuma
saņēmēju.
Projekta mērķis ir nodrošināt ātrgaitas platjoslas tīkla infrastruktūras attīstību tādās
Latvijas Republikas teritorijās, kurās neviens elektronisko sakaru komersants
nesniedz un tuvāko trīs gadu laikā neplāno sniegt interneta piekļuves pakalpojumus ar
uzlabotiem datu pārraides parametriem, nodrošinot datu pārraides ātrumu vismaz 30
Mbit/s, lai panāktu interneta piekļuves ar uzlabotiem datu pārraides parametriem
vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšanu visā Latvijas Republikas teritorijā.
Projekta īstenošanas ietvaros Viļānu novada Dekšāres un Sokolku pagastu teritorijā ir
plānots izveidot vienu vai vairākus optiskā tīkla piekļuves punktus ātrgaitas platjoslas
tīkla infrastruktūrai, kas nodrošinātu kvalitatīva un ātra interneta, datu pārraides un
citu elektronisko sakaru pakalpojumus Viļānu novada Dekšāres un Sokolku pagastos.
LVRTC un Viļānu novada pašvaldību 2013. gada 23. janvārī noslēdza Līgumu par
sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001
„Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” īstenošanā Nr.
11/2013
Sakarā ar to un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļu,
Elektronisko sakaru likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.330 „Grozījums
Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.79 "Noteikumi par darbības
programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti
"Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts
teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)"",
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. nodot VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” bezatlīdzības lietošanā
Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001
„Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos”
realizācijas nodrošināšanai nepieciešamās, pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu daļas;
2. noslēgt attiecīgos nekustamo īpašumu lietošanas līgumus uz termiņu līdz
2035.gada 31.augustam.
24§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Latvijas Lauku sieviešu apvienība”
projekta ralizācijai.____________________________________________________
I.Brence J.Ivanova
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Pamatojoties uz biedrības „Latvijas lauku sieviešu apvienības” valdes locekles A.
Adijānes 2013.gada 05.jūlija iesniegumu par līdzfinansējuma Ls 500,00 (pieci simti
lati 00 santīmi) piešķiršanu biedrības dalībai nevalstisko organizāciju programmā un
projekta „Māmiņu skola sociālo un darba pamatprasmju apgūšanai, nabadzības riska
un sociālās atstumtības mazināšanai” realizēšanai, likuma „Par pašvaldībām”
12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta 1.daļu, likuma „Par pašvaldību
budţetiem” 16.panta otro daļu, kā arī ņemot vērā izglītības, kultūras un sociālo
jautājumu komitejas ieteikumu,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt biedrībai „Latvijas Lauku sieviešu apvienība” līdzfinansējumu Ls 500,00
(pieci simti lati 00 santīmi) apmērā, projekta „Māmiņu skola sociālo un darba
pamatprasmju apgūšanai, nabadzības riska un sociālās atstumtības mazināšanai.”
realizācijai no pašvaldības budţeta līdzekļiem –neparedzētiem gadījumiem- izdevumu
klasifikācijas kods 01.110.Naudas līdzekļus pārskaitīt biedrībai „Latvijas lauku
sieviešu apvienībai”.

25§
Par atteikšanos sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.______________
G.Arbidāns J.Šlivka I.Grolmusa I.Brence J.Ivanova
1.Izskatot J.R.deklarētā dzīvesvieta Bokāni, Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu
par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
J.R. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu.
Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem J.R. ir deklarējusi dzīvesvietu Bokāni, Sokolku
pag., Viļānu nov., no 2012.gada 19. oktobra.
Līdz 2012.gadam 19.oktobrim J.R. deklarētā dzīvesvieta bija Sakstagala pag.,
Rēzeknes nov.
Saskaņā ar Viļānu novada domes saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu” 13.3. punktu pašvaldība atsaka atzīt personu par tiesīgu saņemt likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3.panta 1. punktu minēto palīdzību, ja
persona Viļānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā uz tiesiskā pamata
nodzīvojusi mazāk, ka vienu gadu.
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.panta 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
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privātpersonas tiesību ievērošanas principam (APL 5.pants). Cilvēktiesību
ierobeţojums nav pieļauts.
Deputāte I.Grolmusa informē deputātus, ka lēmuma projekti sagatavoti atbilstoši
likumam, bet vajadzētu precizēt tieši 62. panta daļas.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. pantu,12. pantu, 13. pantu,
62. pantu, 65, pantu, 66. pantu 67. pantu, Viļānu novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 13.3. punktu, kā arī ņemot vērā
izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-8 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Juris Galerijs Vidiņš,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Leopolds Naglis, Andris Kozulis),
pret-3 (Ilze Grolmusa, Inta Brence, Jevdokija Šlivka), atturas - 4 (Ilze Valeniece,
Daiga Ceipiniece, Ārija Moisejeva, Felicija Leščinska),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atteikt atzīt J.R. 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 stāšanās
dienas.
2. Izskatot E. G. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
E. G. lūdz savai ģimenei sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt
pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo telpu.
E. G. savā iesniegumā norāda, ka viņa deklarētā dzīvesvieta ir Viļānu pag., Viļānu
nov. pie sava tēva.
Pašreiz kopā ar faktisko sievu un viņas dēlu īrē dzīvojamo platību Viļānu pilsētā, taču
dzīvokļa īpašnieks lūdz atbrīvot izīrējamās telpas.
Pēc deklarētās dzīvesvietas E.G. nedzīvo, jo tēvam ir savi dzīves uzskati un tas traucē
viņa attiecībām ar faktisko sievu.
Saskaņā ar VZD Kadastra reģistra datiem nekustamā īpašuma Viļānu pag., Viļānu
nov. īpašnieks ir E. G. tēvs A. G.
No iesnieguma nav konstatējams, ka dzīvojamo telpu platība E.G.deklarētajā
dzīvesvietā būtu nepietiekama E.G. kā arī tas, ka dzīvojamā telpa nav dzīvošanai
derīga.
Iesniegumā nav norādes uz to, ka E.G. deklarētās dzīvesvietas īpašnieks liegtu faktiski
E.G.tur dzīvot.
E.G.ar I.P.nav noslēgta laulība. I.P. ir laulībā ar citu personu.
Sakarā ar iepriekš minēto E. G. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma
risināšanā ir noraidāms, jo saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā ”13 panta. un 14.panta un pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par
dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. punkta, 5.1,.5.2.,5.3. un 5.4. punkta nosacījumiem, E.
G. neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir tiesīgas saņemt augstāk minēto
palīdzības veidu, kā arī E.G.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.
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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
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, kā arī ņemot vērā izglītības, kultūras un
sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-8 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Juris Galerijs Vidiņš,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Leopolds Naglis, Andris Kozulis),
pret-3 (Ilze Grolmusa, Inta Brence, Jevdokija Šlivka), atturas- 4 (Ilze Valeniece,
Daiga Ceipiniece, Ārija Moisejeva, Felicija Leščinska),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atteikt atzīt E. G. 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 K.K.Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa
jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu
novada pašvaldības dome
konstatē:
K. K. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo brīvo dzīvojamo telpu.
K. K. savā iesniegumā norāda, ka viņas deklarētā dzīvesvieta ir Ziedu ielā, Viļānos,
Viļānu nov. Dzīvojamās telpas, pēc adreses Ziedu iela, Viļāni, Viļānu nov., īrnieks ir
civilvīrs I. P. ar kuru kopēja saimniekošana un dzīvošana ir pārtraukta.
Pamatojoties uz 2001.gada 13.marta Viļānu pilsētas domes lēmumu Nr.5, 2§,
2001.gada 19.martā starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un I.P.tika noslēgts dzīvojamās
telpas, pēc adreses Ziedu iela, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.600, kurā tika
ierakstīta K. K.
K. K. uz šo brīdi nav izslēgta no īres līguma Nr.600, ka arī ne no viņas, ne no I. P. nav
saņemti attiecīgi iesniegumi par K.K. izslēgšanu no īres līguma Nr.600. Līdz ar to ir
pamats uzskatīt, ka K. K. tiesiskā valdījumā ir dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa.
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Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem K.K. ir deklarējusi dzīvesvietu Dricānu pag.,
Rēzeknes nov., no 2013.gada 21.maijā.
Dzīvesvietas deklarācija veikta pēc iepriekš minētas adreses uz neapbūvēta zemes
gabalā, uz kura nav reģistrēta neviena dzīvojamā ēka.
Sakarā ar iepriekš minēto K.K. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma
risināšanā ir noraidāms, jo viņai I. P. 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
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, kā arī ņemot vērā izglītības, kultūras un
sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-8 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Juris Galerijs Vidiņš,
rnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Leopolds Naglis, Andris Kozulis),
pret-3 (Ilze Grolmusa, Inta Brence, Jevdokija Šlivka), atturas - 4 (Ilze Valeniece,
Daiga Ceipiniece, Ārija Moisejeva, Felicija Leščinska),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atteikt atzīt K. K. 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.

26§
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.___________________
G.Arbidāns J.Šlivka I.Grolmusa J.Ivanova
1.Izskatot A. S. Malta, Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības sniegšanu
dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā,
Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
A.S. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu.
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A. S. savā iesniegumā norāda, ka pašreiz ar savām divām nepilngadīgajiem meitām
dzīvo mirušajam tēvam A. S. tiesiskajā valdījumā bijušajā dzīvoklī Maltas c., Viļānu
pag., Viļānu nov.
Dzīvoklis ir ļoti sliktā stāvoklī, veikt remontu tādā apjomā, lai varētu turpināt dzīvot,
nav ne tehniski, ne arī viņas materiālo iespēju robeţās.
Īpašuma tiesības uz dzīvokli nav iegūtas sakarā ar ierobeţotajiem finanšu līdzekļiem.
2013.gada 27. maijā Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālās palīdzības
organizatore M. Stafecka un sociālā darbiniece A. Stiuka veicot A.S. apsekošanu
deklarētajā dzīvesvietā Malta, Viļānu pag., Viļānu nov., konstatēja, ka dzīvoklis
vizuāli izskatās ļoti novecojis, logi un ārsienas ir sapuvušas. Krāsni kurināt nav
iespējams, jo ir izjucis skurstenis un no krāsns krīt ķieģeļi, tāpēc ziemas periodā nav
iespējams piekurināt. Dzīvoklis dzīvošanai ar bērniem nav piemērots.
A. S. ģimenei ir noteikts trūcīgas ģimenes statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā
dienesta 03.07.2013. izziņa Nr.126).
Saskaņā ar VZD Kadastra reģistra datiem nekustamā īpašuma Malta, Viļānu pagasts,
Viļānu nov. tiesiskais valdītājs ir A.S. kurš miris 07.04.2007.
Sakarā ar iepriekš minēto A.S. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma
risināšanā ir atbalstāms, jo saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu
Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punkta nosacījumiem, A. S. ir iesniegusi
motivētu iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās
daļas 1. punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var
izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta, pirmās daļas 1.punktu,15.pantu,Viļānu
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5.
punktu, kā arī ņemot vērā izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas
ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Juris Galerijs Vidiņš,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Daiga Ceipiniece,
Ārija Moisejeva, Felicija Leščinska, Leopolds Naglis, Inta Brence, Andris Kozulis),
pret-2 (Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka), atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Atzīt A.S. kā triju personu ģimenes locekli, par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā
dzīvojamās platības saņemšanai vispārējā kārtībā.
2.Lūgt Rēzeknes būvvaldi izsniegt atzinumu par A.S. ēkas stāvokli ( lai būtu
pamatojums piešķirt dzīvojamo platību pirmām kārtām).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.

27§
Par īres līguma grozījumiem.____________________________________________
G.Arbidāns J.Ivanova
1.Izskatot J.S. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par dzīvojamās
telpas īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē :
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J.S. lūdz noslēgt ar viņu īres līgumu attiecībā uz dzīvokli Raiņa ielā, Viļāni, Viļānu
nov., nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, sakarā ar iepriekšējā īrnieka –
sievas V. S. nāvi, kura mirusi 2013.gada 13.jūnijā.
J. S. ir ierakstīts dzīvojamās telpās, pēc adreses Raiņa iela, Viļāni, Viļānu nov., īres
līgumā Nr.428, kā arī deklarēts pēc iepriekš minētās adreses.
Citu dzīvoklī deklarēto ne arī īres līgumā Nr.428 ierakstīto ģimenes locekļu nav.
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,
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, kā arī ņemot vērā
izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. grozīt 1995.gada 25.janvāra dzīvojamās telpas, pēc adreses Raiņa iela, Viļāni,
Viļānu nov., īres līgumu Nr.428, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un
atļaut J.S. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA „Viļānu namsaimnieks” par
īres tiesībām uz dzīvokli Raiņa ielā, Viļāni, Viļānu nov., sakarā ar iepriekšējā īrnieka
V. S. nāvi;
2.līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās
brīţa;
3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, J.S. SIA
Viļānu namsaimnieks” jāiesniedz noslēgto līguma kopiju ar SIA „Viļānu siltums”,
pretējā gadījumā īres līgums netiks noslēgts.
4. lēmuma 1.un 2. punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim
D. Igaunim.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
2.Izskatot A.M. dzīvojošās Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu ar lūgumu pagarināt
dzīvojamās telpas īres līgumu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
A.M. lūdz pagarināt 2012.gada 5.jūlijā ar SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēgto
dzīvojamās telpas, pēc adreses Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu Nr.316 uz nenoteiktu
laiku sakarā ar īres līguma termiņa izbeigšanu.
Saskaņā ar 2012.gada 28.jūnija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.8, 13§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. panta
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu” 5.5. punktu, A. M. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2012.gada 5. jūlijā starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un A. M. tika noslēgts
dzīvojamās telpas, pēc adreses Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.316 uz noteiktu
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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.daļu, likuma, „Par dzīvojamo
telpu īri” 5. panta 2. daļu, 6.panta 1. daļu un 2. daļu, 13.panta 1. daļu, kā arī ņemot
vērā izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. atļaut A. M. grozīt un noslēgt dzīvojamās telpas, pēc adreses Mehanizatoru iela ,
Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu Nr.316 uz nenoteiktu laiku;
2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiņu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīţa;
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.
28§
Par dāvinājuma pieņemšanu no Latviešu valodas aģentūras._________________
I.Strūberga J.Ivanova
Latviešu valodas aģentūra no 2013.gada 3.janvāra līdz 30.jūnijam īsteno Eiropas
Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsta nodrošināšana
pedagogiem, kuri māca latviešu valodu bērniem mazākumtautību pirmsskolas
izglītības iestādēs”. Projektā ir atkārtoti izdots mācību metodiskā līdzekļa komplekts
„Latvija drauga acīm”-pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu mācību
vajadzībām. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu un
ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības domes nolemj:
Pieņemt Latviešu valodas aģentūras dāvinājumu - 9 (deviņus) mācību metodisko
līdzekļu komplektus „Latvija drauga acīm” pirmsskolas izglītības iestādēm.
Metodisko līdzekļu komplekti tiks nodoti Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādes, Radopoles pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” un Dekšāru pirmskolas
izglītības iestādes audzēkņiem. Vienas vienības pašizmaksa Ls 4.14818, kopā Ls
37.33362.
29§
Informācija.__________________________________________________________
Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2013. gada 16.augustā plkst.15.00.
Finanšu komitejas sēde notiks 2013.gada 08.augustā plkst 15.00.
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Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2013.gada 07.augustā
plkst.15.00.
Sakarā ar to, ka deputāti pieprasa apmācības- novada pašvaldības priekšēdētāja
informē par to, ka 2013.gada 14.augustā Latvijas Pašvaldību savienība organizē
jaunievēlēto deputātu apmācības - transports tiks nodrošināts –pieteikšanās līdz
2013.gada 01.augustam.
Sēdi slēdza plkst.17.00
Sēdi vadīja

Jekaterina Ivanova

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Parakstīja 2013.gada 25.jūlijā
Pielikums pie Viļānu
novada domes
2013.gada 18.jūlija sēdes
Nr.5 §21 lēmuma
Pašvaldības nekustamās mantas – zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78980060089
izsoles noteikumi

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

1. Vispārīgie noteikumi
Šie noteikumi paredz kārtību, kādā organizējama pašvaldības nekustamās
mantas – zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980060089, pārdošana
izsolē. Izsoli organizē atbilstoši “Publisko personu mantas atsavināšanas
likumam
Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota nekustamā manta –
zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 78980060089, 0,0798ha platībā un
pieder Viļānu novada pašvaldībai, kurai īpašumtiesības 23.05.2013. reģistrētas
Viļānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000521335.
2.Nosacītā cena
Nekustamās mantas – zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980060089
nosacītā cena ir LVL 600,00 (seši simti lati un 00sant.), kas ir arī izsoles
sākumcena. Visa nosolītā nekustāmās mantas cena tiek samaksāta latos.
3.Izsoles organizēšana un norise
Sludinājums par izsoli ir jāpublicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un
laikrakstā “Viļānu vēstnesis”. Sludinājuma saturs noteikts “Publisko personu
mantas atsavināšanas likumā”.
Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc oficiālā paziņojuma
publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2013.gada 29.augustā plkst.
12.00.
Izsoles rīkotājs – Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības
īpašuma un zemes komisija.
Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība.
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8.1 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Viļānu novada pašvaldībā, Kultūras
laukumā 1A, Viļānos, pie nekustamā īpašuma speciālistes, darba dienās no
plkst. 08.00 līdz 17.00, pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz 13.00 līdz
2013.gada 29.augusta plkst. 12.00.
8.2 Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekam jāpārskaita Viļānu novada
pašvaldības kontā LVL 70,00 (septiņdesmit lati un 00 santīmu), ko sastāda:
8.2.1.izsoles reģistrācijas maksa Ls 10,00 (desmit lati un 00 santīmi),
8.2.2. nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas –
LVL 60,00 (sešdesmit lati un 00 santīmu).
9. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, pēc izsoles reģistrācijas maksas
un drošības naudas samaksas jāiesniedz sekojoši dokumenti:
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.
Izsoles dalībniekiem – fiziskām personām:
- pases kopija;
- dzīvesvietas deklarēšanas izziņas kopija;
- fiziskās personas konta numurs un banka.
10. Izsoles dalībniekus reģistrē Viļānu novada pašvaldībā pie nekustamā īpašuma
speciālistes līdz 2013.gada 29.augusta plkst.12.00. Reģistrācijas laiki tiek
noteikti darba dienās no plkst. 08.00 līdz 17.00, pusdienu pārtraukums no
plkst.12.00 līdz 13.00
11. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti protokolā (pielikums Nr.1), ierakstot šādas
ziņas:
11.1. kārtas numurs;
11.2. vārds un uzvārds vai juridiskās personas pilns nosaukums
11.3. personas kods vai reģistrācijas apliecības numurs;
11.4. dzīvesvieta vai juridiskā adrese.
12. Reģistrētajam izsoles dalībniekam reģistrētājs izsniedz reģistrācijas apliecību
(pielikums Nr.2).
13. Izsole notiks Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā Kultūras
laukumā 1A, Viļānos, 2013.gada 30.augusta plkst. 16.00.
14. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās
personas un juridiskās personas ar ziņām par izsoles dalībniekiem.
15. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts:
- ja vēl nav iestājies vai ir jau beidzies termiņš dalībnieku reģistrācijai;
- ja nav uzrādīti un iesniegti 9.1. un 9.2.punktu apakšpunktos minētie
dokumenti.
16. Izsoles komisija sastāda to personu sarakstu, kuras izpildījušas izsoles
priekšnoteikumus.
17. 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
nekustamās mantas nosacīto cenu.
18. Izsolē starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un
traucējumi, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un gaitu.
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19. Izsoles norise:
Izsoles dalībnieki pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību, uz
kuras pamata viņiem izsniedz kartīti ar numuru, kas atbilst reģistrācijas ţurnālā
un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.
Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus.
Izsoles komisija, atklājot nekustamās mantas izsoli, sastāda izsoles dalībnieku
sarakstu (pielikums Nr.3). 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.
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 izsoles komisijas priekšsēdētājs.
Izsoles solis tiek noteikts LVL 20,00 (divdesmit lati un 00 santīmi) apmērā.
Izsoles dalībnieks izsoles gaitā var nosaukt lielāku pārdodamās nekustamās
mantas cenu.
Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru.
Izsoles vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto
cenu. Piedāvātās cenas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli.
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 nekustamā manta ir pārdota personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu.
Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti izsoles protokolā
(pielikums Nr.4).
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 nekustamo mantu (pielikums Nr.5).
20. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo 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 nekustamo mantu, par to attiecīgi ieraksts
protokolā un izsole tiek tūlīt atkārtota, bet, ja palicis tikai 1 (viens) dalībnieks,
viņš iegūst tiesības uz izsolāmo nekustamo mantu par viņa nosolīto cenu.
21. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 5 (piecu) darba dienu laikā
no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas jāiemaksā nosolītā nekustamās
mantas cena Viļānu novada pašvaldības kontā.
22. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu
laikā pēc izsoles un paziņo par tās rezultātiem.
23. Izsoles rezultātus apstiprina Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētājs ne vēlāk
kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo noteikumu 21.punktā paredzētā maksājuma
veikšanas. Sūdzības par izsoles komisijas darbībām var iesniegt Viļānu novada
pašvaldībai.
24. 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 (pielikums Nr.6).
25. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:
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- nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību
piedalīties izsolē;
- ja noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks;
- ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu.
26. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Viļānu novada dome un
nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
4. Citi noteikumi
27. Par šajos noteikumos nereglamentētajiem jautājumiem lēmumus pieņem
izsoles komisija, par to izdarot attiecīgu ierakstu komisijas sēdes protokolā.
28. Nekustamās mantas pirkuma līgumu paraksta Viļānu novada pašvaldības
priekšsēdētāja.

