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LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Viļānu novadā

Nr.6

2013.gada 02.maijā

DARBA KĀRTĪBĀ
1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai.
2. Par dāvinājuma pieľemšanu.
3. Par naudas līdzekļu piešķiršanu 9.maija pasākuma organizēšanai.
4. Par novada vēlēšanu komisijas locekļa maiľu.
5. Par iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursa „Bērnu rotaļu laukumu
ierīkošanai Viļānu novadā” nolikuma apstiprināšanu.
6. Par 2012.gada finanšu pārskatu un zvērināta revidenta ziľojumu.
7. Par grozījumiem pamatbudţetā .
8. Par štata vienības ieviešanu Viļānu novada pašvaldībā.
9. Par naudas līdzekļu piešķiršanu dalības maksai –festivālam.
10.Par skolēnu ēdināšanu 2013./2014.mācību gadā.
11.Par valsts nekustamo īpašumu pārľemšanu pašvaldības īpašumā.
12.Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai.
13.Par zemes iznomāšanu.
14.Par naudas līdzekļu piešķiršanu pirmsskolas vecuma bērnu sporta pasākumam
15.Par projekta atbalstu.
16.Par naudas līdzekļu piešķiršanu grāmatas izdošanai .
17.Par A. Ragauša iesnieguma izskatīšanu.
18.Par Viļānu novada pensionāru apvienības valdes iesnieguma izskatīšanu.
19.Par dzīvojamās platības maiľu.
20.Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
21.Par īres līguma grozījumiem.
22.Par dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
23.Par reģistrāciju dzīvojamās platības saľemšanas rindā.
Papildus darba kārtībā.
24.Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
25.Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
26.Par lēmuma precizēšanu.
27.Par būvdarbiem „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Viļānu vidusskolā”.

2

28.Par projekta ELRII – 359 „FORGET A HURRY” īstenošanu.
29.Informācija.
Sēdi vada

domes priekšsēdētājs Arnolds Pudulis

Piedalās
deputāti : Arnolds Pudulis, Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva, Vasīlijs Arbidāns,
Ivans Popovs, Juris Galerijs Vidiņš, Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova,Konrāds
Kalniņš,Juris Tučs, Inta Brence, Felicija Leščinska.
Sēdē nepiedalās deputāti Aivars Strods -komandējumā, Jevdokija Šlivka un
Artūrs Ornicāns –nezināmu iemeslu dēļ.
Pašvaldības darbinieki- jurists Guntars Arbidāns ,nekustamā īpašuma speciāliste
Irina Klimanova, Dekšāru pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Benislavskis,
attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča , galvenā
grāmatvede Irēna Stafecka, Dekšāru pamatskolas direktore Daiga Ceipiniece,
Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova, Viļānu vidusskolas
saimniecības vadītāja Inese Tuča, izpilddirektore Inga Strūberga, sociālās
nodaļas vadītāja Daila Strupiša, finanšu ekonomiste Līvija Krupnova, Viļānu
novadpētniecības muzeja vadītāja Margarita Skangale, zemes ierīcības inženiere
Lidija Semjonova, Viļānu novada sporta skolas direktors Aleksejs Šlapakovs,
Viļānu vidusskolas skolotāja Valentīna Beitāne, Viļānu vidusskolas skolnieks
Andris Stafeckis.
Korespondente Ilze Sondore.
Pieaicinātie - sporta kluba”Viļāni” valdes priekšsēdētājs Vitālijs Pīgoznis.
Protokolē:
sekretāre Anna Strode.
Sēdi sāk plkst.15.00

Deputāte Inta Brence ierosina no darba kārtības izľemt jautājumu Nr. 3 „Par naudas
līdzekļu piešķiršanu 9.maija pasākuma organizēšanai”. Par šo ierosinājumu atklāti
balsojot par -2(Inta Brence un Juris Galerijs Vidiľš) pret- 10 (Arnolds Pudulis, Alla
Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Jānis Stafeckis , Felicija
Leščinska ,Vasīlijs Arbidāns ,Irina Šekšujeva, Juris Tučs ), atturas-nav,Viļānu
novada pašvaldības dome nolemj: Jautājums paliek darba kārtībā un tiks
izskatīts.
Atklāti balso par pārējo darba kārtību:
par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiľš ,Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš ,Irina Šekšujeva, Juris Tučs, Jānis
Stafeckis ,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav.
Atklāti balso par papildus darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem:
par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiľš ,Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva ,Juris Tučs, Jānis
Stafeckis ,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav.
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1§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai.______________________
M.Skangale A.Pudulis
Izskatot Viļānu novadpētniecības muzeja vadītājas Margaritas Skangales 2013.gada
11.aprīļa iesniegumu,kurā tiek lūgts līdzfinansējums Ls 298,42.Viļānu
novadpētniecības muzejs piedalījās Kultūras ministrijas konkursā „Par valsts
finansējumu Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai un izmantošanai pašvaldību,
autonomajos un privātajos muzejos un privātajās kolekcijās”. Projekta īstenošanai
Kultūras ministrija piešķīra LVL 1000.00.Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiľš,
Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva,
Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt Viļānu novadpētniecības muzejam projekta īstenošanai līdzfinansējumu LVL
298.42(divi simti deviľdesmit astoľi lati 42 santīmi) no budţeta līdzekļiem -pārējā
rezerve.
2§
Par dāvinājuma pieņemšanu.__________________________________________
D.Strupiša A.Pudulis
Pamatojoties uz dāvinājuma līgumu starp A/S „Latvenergo” un Latvijas Pašvaldību
savienību un tajā noteikto dāvinājuma mērķi, sociālā atbalsta kampaľas ietvaros
dāvina dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte- 53,70 LVL” Viļānu novada
pašvaldībai. Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiľš,
Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva,
Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Pieľemt dāvinājumu –dāvanu kartes ,kuras nominālvērtība ir LVL 53.70 . Kopējais
dāvanu karšu skaits 60 (sešdesmit) par kopējo summu LVL 3222.00 (trīs tūkstoši
divi simti divdesmit divi lati 00 santīmi) .
3§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu 9.maija pasākuma organizēšanai.____________
J.Ivanova I.Brence J.G.Vidiľš A.Stiuka A.Pudulis
Izskatot kara veterānu biedrības “PRO LAKCA”priekšsēdētāja N.Novaseļceva
2013.gada 19.aprīļa iesniegumu par naudas līdzekļu piešķiršanu 9.maija pasākuma
organizēšanai un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot par- 10(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva, Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,
Felicija Leščinska ), pret- 2( Inta Brence un Juris Galerijs Vidiľš) , atturas- nav.
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt naudas līdzekļus Ls 60,-(sešdesmit lati 00 santīmi) 9.maija pasākuma
organizēšanai no budţeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra. Naudas
līdzekļus pārskaitīt SIA „Laumiľa-1” .
4§
Par novada vēlēšanu komisijas locekļa maiņu.
A.Pudulis
Sakarā ar to, ka novada vēlēšanu komisijas loceklis L.N. ir pieteikts par deputātu
kandidātu 2013.gada 01.jūnija vēlēšanām ,viľš ir atsaucams no Viļānu novada
vēlēšanu komisijas. 2009.gada 02.septembra sēdē Nr.9§12 tika ievēlēta novada
vēlēšanu komisija 7 locekļu sastāvā. Komisijā neievēlēto komisijas locekļu kandidātu
skaits -12.Komisijas locekļu kandidāti ar vislielāko balsu skaitu ir divi –A.Ţ. un R. S.
A. Ţ. –atteicās.
Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanas
iecirkľu komisiju likuma 6.panta 3.d.un11.panta 2.daļu un ľemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiľš,
Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva,
Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Uzaicināt vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu R.S. un apstiprināt viľu par Viļānu
novada vēlēšanu komisijas locekli ar 2013.gada 03.maiju.
5§
Par iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursa „Bērnu rotaļu laukumu
ierīkošanai Viļānu novadā” nolikuma apstiprināšanu._______________________
I.Strūberga A.Pudulis
Sakarā ar Viļānu novada pašvaldības budţetā paredzēto finansējumu bērnu rotaļu
laukumu ierīkošanai un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiľš,
Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva,
Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursa „Bērnu rotaļu laukumu
ierīkošanai Viļānu novadā” nolikumu.
Pielikumā: nolikums ar pielikumiem uz 8 lapām.
6§
Par 2012.gada finanšu pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu._____________
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I.Stafecka A.Pudulis
Uzklausot galveno grāmatvedi I.Stafecku un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiľš,
Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva,
Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Apstiprināt finanšu pārskatu par 2012.gadu.
Pārskats pielikumā uz 113 lapām.
2.Informāciju par zvērināta revidenta atzinumu pieľemt zināšanai.
7§
Par grozījumiem pamatbudžetā ._______________________________________
L. Krupnova A.Pudulis
Uzklausot finanšu ekonomistes L.Krupnovas skaidrojumu un ľemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu ,
Atklāti balsojot par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiľš,
Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva,
Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2013. gada saistošajos noteikumos
Nr.53 ”Par Viļānu novada pašvaldības pamatbudţeta kopsavilkumu 2013.gadam”.
Grozījumi pielikumā uz 4 lapām.

8§
Par štata vienības ieviešanu Viļānu novada pašvaldībā.____________________
I.Stafecka A.Pudulis
Sakarā ar darba apjoma palielināšanos un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu ,
Atklāti balsojot par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiľš,
Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva,
Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Ieviest Viļānu novada pašvaldībā štata vienību- grāmatvedis no 2013.gada 15.maija
ar darba algu Ls 380,- mēnesī.
9§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu dalības maksai –festivālam.
J.Ivanova A.Pudulis
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Izskatot pensionāru apvienības valdes locekles S. R. 2013.gada 22.aprīļa iesniegumu
ar lūgumu piešķirt naudas līdzekļus – dalības maksu senioru Dziesmu un deju
festivāla dalībai .Kopā dalībnieki 33 cilvēki. Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiľš,
Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva,
Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt naudas līdzekļus Ls 66.00(sešdesmit seši lati 00 santīmi) dalībai festivālā.
Festivāls notiks Kārsavā 2013.gada 26.maijā.Naudas līdzekļus piešķirt no budţeta
līdzekļiem –pārējā rezerve.Naudas līdzekļus pārskaitīt pēc piestādītā rēķina Nr. 91 no
18.04.2013.Kārsavas novada pašvaldībai
10§
Par skolēnu ēdināšanu 2013./2014.mācību gadā.____________________________
D.Ceipiniece J.Benislavskis I.Brence J.G.Vidiľš I.Piziča J.Stafeckis J.Ivanova
I.Strūberga A.Pudulis
Izskatot Dekšāres pagasta pārvaldes vadītāja J.Benislavska un Dekšāru pamatskolas
direktores D.Ceipinieces 2013.gada 22.aprīļa iesniegumu ar informāciju, ka IK
”Upmalas Pīlādţi” ar 31.maiju pārtrauc savu darbību un turpmāk nesniegs ēdināšanas
pakalpojumus- jāatrod risinājums skolēnu ēdināšanai 2013./2014. mācību gadā.
IK”Upmalas Pīlādţi”piedāvā izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties šo ēku par
20000,-(divdesmit tūkstoši latu).Kopā ar ēku tiek piedāvātas arī ēkā esošās iekārtas .
Tiek izskatīti daţādi priekšlikumi:
J.Benislavskis-tika veikti aprēķini telpu remontam pēc ēkas nopirkšanas –ēdamzāles
remonts varētu izmaksāt 5-6 tūkstoši ,toties būtu lielas telpas,kuras varētu piemērot
citām vajadzībām ,tai skaitā jauniešu aktivitātēm.Visas esošās telpas ir aizľemtas un
kādu izbrīvēt būtu problēmas.
D.Ceipiniece-bērnu ēdināšana norit apmēram stundu un ja būs tālu jāiet, nepaspēsim
stundas laikā iekļauties. Būs jāpagarina mācības par stundu ilgāk vakarā, kas radīs
problēmas bērniem ,kas brauc ar autobusu no Nagļiem.
J.G.Vidiľš-bez sertificēta vērtētāja pat runas nevar būt par pirkšanu un uzcelt
atsevišķu ēku nav reāli, pārāk īss termiľš.Paralēli citiem darbiem veikt iepirkumu varbūt atradīsies firma ,kas piedāvās ēdināšanas variantus ( vagoniľu) .
I.Brence- nav nekādu īstu priekšlikumu no Dekšāru pagasta pārvaldes
puses,deputātiem jau vajadzētu gatavus priekšlikumus par ko tikai vajadzētu
nobalsot.Jāmeklē kāda telpa , varbūt skolā.Varētu arī kā ārzemēs – maizītes ľemt
līdzi no mājām.Gaidīsim,kamēr tiek pārdotas šīs telpas,tad varbūt nāks pircējs, kas
piedāvās pakalpojumus.
J.Stafeckis- nopirkt šīs telpas tikai Dekšāru skolas bērnu ēdināšanai nav prāta darbs.
I.Strūberga- mēs veicām apsekošanu ,meklējām telpas ,domājām daţādus
variantus.Ēdnīcas telpās ir ”sēnīte”, kuras iznīcināšanai vajadzīgi diezgan lieli
līdzekļi.Ja ēdnīcas īpašniece veikts remontu , varbūt varēs arī sarunāt ar viľu telpu
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nomu.Mēs vadāsim no Viļānu vidusskolas termosos ēdienu izmantojot vienreizējos
traukus.
A.Pudulis-bērni ir jābaro –tas ir skaidrs ,bet jaunu telpu mēs izcelt arī
nevaram.Jāmeklē un jāpiemēro telpas bērnu barošanai.
1.Vajadzētu padomāt par zēnu darbmācības kabinetu –pārvietot darbgaldus uz citu
telpu .
2.Muzejam ir divas telpas, kas nav 100% noslogotas –arī tur varētu vienu telpu
piemērot bērnu ēdināšanai.
Atklāti balsojot par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiľš,
Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva,
Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jautājumu skatīt nākošajā novada domes sēdē .
11§
Par valsts nekustamo īpašumu pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
L.Semjonova A.Pudulis
Saskaľā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas
noteikumu 21.pantu valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” piedāvā
pārľemt Viļānu novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo
īpašumu
neprivatizētās daļas:
Dzīvokļa īpašumu Nr.2, „724.km”, Teveľāni, Viļānu pag., Viļānu nov.,
Dzīvokļa īpašumu Nr.3, „Ciematnieki”, Malta, Viļānu pag., Viļānu nov.,
Dzīvokļa īpašumu Nr.4, dzīvojamā māja Nr.10, Kalna iela, Jaunviļāni, Viļānu pag.,
Viļānu nov.,
Dzīvokļa īpašumu Nr.8 un Nr.18, dzīvojamā māja Nr.12, Kalna iela, Jaunviļāni,
Viļānu pag., Viļānu nov.,
Dzīvokļa īpašumu Nr.8, dzīvojamā māja Nr.1A, Kalna iela, Juanviļāni, Viļānu pag.,
Viļānu nov.,
Dzīvokļa īpašumu Nr.1, Nr.2, Nr.3, dzīvojamā māja Nr.6, Kalna iela, Jaunviļāni,
Viļānu pag., Viļānu nov.,
Dzīvokļa īpašumu Nr.3, Nr.4, Nr.5, Skolas māja, Kristceļi, Viļānu pag., Viļānu nov.,
Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot par- 12(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiľš,
Alla Stiuka, Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva,
Juris Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pārľemt dzīvokļa īpašumus Nr.3, Nr.4, Nr.5, Skolas māja, Kristceļi, Viļānu pag.,
Viļānu novads.
2. Izveidot komisiju, lai noskaidrotu pārējo piedāvāto nekustamo īpašumu
pārľemšanas nepieciešamību.
Zāli atstāj deputāts Juris Galerijs Vidiľš.
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12§
Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai.
L.Semjonova A.Pudulis
1. Izskatot zemes vienības, kas ir ieskaitītas rezerves zemes fondā un pamatojoties uz
MK noteikumu 996 3.2 un 13 punktu
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
1. Zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 78980090573, 78980010100, 78900020274
piekrīt pašvaldībai atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5 apakšpunktu;
Atklāti balsojot par- 11(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva, Juris Tučs, Jānis Stafeckis
,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt šādus pašvaldībai piekrītošos zems 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” 3.panta 5.apakšpunktu un precizēt doto zemes vienību
platības:

1.
2.

Zemes vienības
kadastra apzīmējums
78980090573
78980010100

3.

78900020274

N.p.k.

Zemes vienības adrese
”Boļšakovi”, Kristceļi,
Viļānu pag.,

Zemes vienības
platība, ha
0,22
0,34
0,10

13§
Par zemes iznomāšanu.
L.Semjonova A.Pudulis
1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu,
izskatot N.K. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900030094 daļas 0,10
ha platībā esošā mazdārziľa uzturēšanai, konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900030094 Sokolku pag., ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (Sokolku pagasta padomes sēdes Nr.9, no 24.09.2009.
lēmums);
 saskaľā 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(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva, Juris Tučs, Jānis Stafeckis
,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

9

1.1.Noslēgt nomas līgumu ar N.K. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., par Viļānu
novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļas 0,10 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 P.F. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļas 0,10 ha platībā mazdārziľa uzturēšanai, konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900030094 Sokolku pag., ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Sokolku pagasta padomes
sēdes Nr.9, no 24.09.2009. lēmums);
 saskaľā 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(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva, Juris Tučs, Jānis Stafeckis
,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
2.1.Noslēgt nomas līgumu ar P.F. dzīv. Sokolku pagasts , Viļānu pag., Viļānu
nov., par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78900030094 daļas 0,10 ha platībā iznomāšanu uz pieciem
gadiem;
2.2.Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtībās gadā.
3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a)
apakšpunktu, izskatot A.B. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78900010152 2,0 ha platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām,
konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900010152, Sokolku pagastā ir
rezerves zemes fondam piekritīgā zeme un ir iznomājama uz neilgu laiku līdz
1 gadam;
 saskaľā 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(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva, Juris Tučs,
Jānis Stafeckis ,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
3.1.Noslēgt nomas līgumu ar A.B.dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., par zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 78900010152 2,0 ha platībā, saskaľā ar
grafisko pielikumu, iznomāšanu uz vienu gadu;
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 M.G. dzīv. Dekšāres., Dekšāres pag., Viļānu nov.,
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iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78480060456 0,10 ha platībā mazdārziľa ierīkošanai, konstatēts,
ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480060456, Dekšāres pagastā ir
rezerves zemes fondam piekritīgā zeme un ir iznomājama uz neilgu laiku līdz
1 gadam;
 saskaľā 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(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva, Juris
Tučs,Jānis Stafeckis ,Inta Brence, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
4.1.Noslēgt nomas līgumu ar M.G.dzīv. Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov.,
par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78480060456 0,1 ha platībā,
saskaľā ar grafisko pielikumu, iznomāšanu uz vienu gadu;
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.K. dzīv. Viļāni, Viļānu nov. un A.B.Ciblas pag.,
Ciblas nov. Iesniegumus par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900030262 1,2 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900030262 Sokolku pag., ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme;
 saskaľā 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(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis,Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva, Juris
Tučs, Jānis Stafeckis ,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturasnav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
5.1.Rīkot nomas tiesību izsoli par zemes gabalu Sokolku pag., ar kadastra
apzīmējumu 78900030262 iznomāšanu uz pieciem gadiem starp A.K. dzīv.
Viļāni, Viļānu nov. un A.B. dzīv. Ciblas pag., Ciblas nov.;
5.2.Apstiprināt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900030262 izsoles
noteikumus;
5.3.Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes
komisijai uzlikt par pienākumu organizēt dotā pamatlīdzekļa izsoli.
6.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu,
izskatot E.S. dzīv. Masaļsku s., Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par Viļānu
novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980060059
0,06 ha platībā mazdārziľa uzturēšanai, konstatēts, ka
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zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980060059 Viļānu pag., ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada domes sēdes Nr.10, no 27.05.2010.
lēmums);
saskaľā 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(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis,, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva, Juris Tučs, Jānis Stafeckis
,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
6.1.Noslēgt nomas līgumu ar E.S. dzīv. Masaļsku s., Viļānu pag., Viļānu nov., par
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78980060059 0,06 ha platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem;
6.2.Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtībās gadā.




7.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu,
izskatot KS „Sokolki -2”, reģ. Nr.40003296443, jurid. adrese: Sokolku pag.,
Viļānu nov., pilnvarotās personas P. F. iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai
piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900030153 daļas 1,70 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts, ka
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900030153 Sokolku pag., ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (Sokolku pagasta padomes sēdes Nr.9, no 24.09.2008.
lēmums);
saskaľā 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(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva, Juris Tučs, Jānis Stafeckis
,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
7.1.Noslēgt nomas līgumu ar KS „Sokolki – 2”, reģ. Nr.40003296443, jurid.
adrese: Sokolku pag., Viļānu nov., par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 78900030153 daļas 1,70 ha platībā iznomāšanu uz
pieciem gadiem;
7.2.Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtībās gadā.
14§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu pirmsskolas vecuma bērnu sporta
pasākumam.
J.Ivanova A.Pudulis
Izskatot Viļānu novada Radapoles pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Ārijas
Strupišas 2013.gada 23.aprīļa iesniegumu ,par to, ka tiek lūgts piešķirt naudas
līdzekļus pirmsskolas vecuma bērnu sporta pasākumam, kurš notiks maija mēnesī,
Atklāti balsojot par- 11(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva, Juris Tučs,
Jānis Stafeckis ,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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Piešķirt naudas līdzekļus Ls 175,- (viens simts septiľdesmt pieci lati 00 santīmi)
pirmsskolas vecuma bērnu sporta pasākumam .Naudas līdzekļus iedalīt no budţeta
līdzekļiem –pārējā citur neklasificētā kultūra.
15§
Par projekta atbalstu.
Ziľo nekustamā īpašuma speciāliste I.Klimanova
Izskatot biedrības „Zaļās burves” valdes locekles Lienes Meţatučas 2013.gada
23.aprīļa iesniegumu par to, ka sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fonda
atbalstu tiek realizēts projekts „Palīdzēsim pilsētas putniem pārdzīvot ziemu” un
tā realizēšanai vajadzīgs līdzfinansējums Ls 159,00.Projekta kopējais budţets
LVL 314.10 tai skaitā LVAFA līdzfinansējums LVL 155.00.Ľemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot par- 11(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva, Juris Tučs,
Jānis Stafeckis ,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atbalstīt biedrības „Zaļās burves” Reģ. Nr.40008174831
projektu
„Palīdzēsim pilsētas putniem pārdzīvot ziemu” un piešķirt līdzfinansējumu LVL
159.00(viens simts piecdesmit deviľi lati 00 santīmi) no budţeta līdzekļiem –
pārējā citur neklasificētā kultūra un pārskaitīt uz biedrības kontu
LV93HABA0551036287401.
Atļaut projekta aktivitāšu norisei skolēnu rudens brīvlaikā izmantot domes zāli.
16§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu grāmatas izdošanai .
I.Strūberga A.Pudulis
Izskatot Viļānu vidusskolas bijušā skolēna Rolanda Marecka iesniegumu par to,
ka lūdz piešķirt naudas līdzekļus grāmatas „Mantinieks nedrīkst raudāt” izdošanai.
Grāmatā attēlota 20.gs.četrdesmito gadu otrās puses lauku dzīve mūsu novadā,
notikumi pie Lubānas ezera, kolhozu veidošanās no humoristiskās puses,
tradīcijas un svētku svinēšana, leģionāru atgriešanās. Tiek lūgts piešķirt naudas
līdzekļus Ls 750,-.
Atklāti balsojot par- 11(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva, Juris Tučs,
Jānis Stafeckis ,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt naudas līdzekļus grāmatas „Mantinieks nedrīkst raudāt” izdevumu daļējai
segšanai Ls 350,00 (trīs simti piecdesmit lati 00 santīmi) no budţeta līdzekļiem –
pārējā citur neklasificētā kultūra. Naudas līdzekļus pārskaitīt pēc piestādītā rēķina
grāmatas izdevniecībai.
17§
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Par A.R. iesnieguma izskatīšanu.________________________________
D.Strupiša A.Pudulis
Izskatot Viļānu novada pašvaldības iedzīvotāja A.R. 2013.gada 17.aprīļa iesniegumu
ar lūgumu piešķirt materiālo pabalstu malkas iegādei, uzklausot sociālā dienesta
vadītāju Dailu Strupišu un ľemot vērā izglītības ,kultūras un sociālo jautājumu
komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot par- 11(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva, Juris Tučs, Jānis Stafeckis
,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Atstāt nemainīgu Viļānu novada pašvaldības sociālā dienesta lēmumu Nr.
1.1.11/950 no 10.04.2013.”Par atteikumu pabalsta piešķiršanai kurināmā iegādei”.
18§
Par Viļānu novada pensionāru apvienības valdes iesnieguma izskatīšanu.______
D.Strupiša A.Pudulis
Izskatot Viļānu novada pensionāru valdes locekļu vēstuli ,kurā tiek lūgts piešķirt
pieciem valdes locekļiem : I.L. ,M.P., J.G., I. G. un S. R. par darbošanos pensionāru
valdē- kā atalgojumu -katram piešķirt un pārskaitīt pabalstu par apkuri.
Uzklausot sociālā dienesta vadītāju Dailu Strupišu un ľemot vērā izglītības, kultūras
un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot par- 10(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva, Juris Tučs, Jānis Stafeckis
,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- 1(Inta Brence),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atteikt pabalsta piešķiršanu, kā atalgojumu par paveikto ,jo Viļānu novada
pašvaldības saistošajos noteikumos „Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas
kārtība Viļānu novadā” tas nav paredzēts. Par katru personu sociālās palīdzības
nodaļai lemt atsevišķi, izvērtējot ģimenes apstākļus un ja pienākas piešķirt pabalstu.
19§
Par dzīvojamās platības maiņu.__________________________________________
J.Ivanova A.Pudulis
1.Izskatot I.O.deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, un A. C. deklarētā
dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumus ar lūgumu apmainīt īrētās dzīvojamās
telpas, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
I. O. lūdz atļaut apmainīt īrēto pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Raiľa ielā ,
Viļānos, Viļānu nov. ar citu īrnieku – A.C. dzīv. Brīvības ielā , Viļāni, Viļānu nov.
A.C. arī lūdz atļaut apmainīt īrēto, pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Brīvības
ielā, Viļāni, Viļānu nov. ar citu īrnieku – I.O. dzīv. Raiľa ielā , Viļāni, Viļānu nov.
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I.O. īrē pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Raiľa ielā , Viļānos, Viļānu nov.
Dzīvoklis sastāv no vienas istabas, kopēja platība - 26,27 m2, dzīvojamā platība 14,33 m2, trešais stāvs (2012. gada 12.marta dzīvojamās telpas īres līgums Nr.551).
Citu dzīvoklī deklarēto, ne arī iekļauto īres līgumā Nr.551 pilngadīgo ģimenes locekļu
nav.
A.C. īrē pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Brīvības ielā , Viļānos, Viļānu nov.
Dzīvoklis sastāv no divām istabām, kopēja platība - 46,00 m2, dzīvojamā platība 29,88 m2, pirmais stāvs (2008. gada 5.augusta dzīvojamās telpas īres līgums
Nr.468/826).
Citu iekļauto īres līgumā Nr.468/826 pilngadīgo ģimenes locekļu nav.
Izīrētājs SIA „Viļānu Namsaimnieks” neiebilst pret to, ka īrnieki I.O. un A. C. veiks
aizľemto dzīvojamo telpu apmaiľu.
Saskaľā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.panta īrniekam ir tiesības apmainīt
aizľemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam piekrīt kopā ar viľu dzīvojošie
pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par
dzīvojamo telpu īri” 5. panta 2.daļu, 6.pantu,15. pantu,
Atklāti balsojot par- 11(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva, Juris Tučs, Jānis Stafeckis
,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. atļaut I.O. un A.C. veikt dzīvojamo telpu, pēc adreses Raiľa iela , Viļāni, Viļānu
nov., un Brīvības iela , Viļāni, Viļānu nov., apmaiľu;
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres attiecīgos līgumus uz nenoteiktu laiku.
Līgumu noslēgšanas termiľu noteikt – viens mēnesis no šī lēmuma spēkā stāšanās
brīţa;
3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, I. O.un
A.C. jānoslēdz līgumi ar SIA „Viļānu siltums” un tie jāuzrāda SIA „Viļānu
namsaimnieks”, pretējā gadījumā īres līgumi ar SIA „Viļānu namsaimnieks” netiks
noslēgti;
4. izslēgt I. O. no Palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās
telpas apmaiľa pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.
5. lēmuma 2.un 3 punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim
D. Igaunim;
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
20§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu.____________________________________
J.Ivanova A.Pudulis
1.Izskatot I.S. deklarētā dzīvesvieta Raiľa iela, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
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konstatē:
Saskaľā ar 2012.gada 26.jūlija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.9, 16§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa
apstākļus, I.S. tika atzīta par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas
izīrēšanai vispārējā kārtībā.
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2013.gada 6.martā I.S. tika piedāvāts īrēt
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – Celtnieku ielā , Viļāni, Viļānu nov.
2013. gada 20.martā no I.S. saľemta piekrišana īrēt augstāk minēto dzīvojamo telpu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 1.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5.
panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, Viļānu novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu,
Atklāti balsojot par- 11(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva, Juris Tučs, Jānis Stafeckis,
Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. sniegt I.S., palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu pēc adreses Celtnieku iela, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās
telpas kopējā platība - 85,3 m2, istabu skaits - 4, otrais stāvs, labiekārtojuma līmenis –
centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija.
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, iekļaujot
īres līgumā I. S. dēlu J.M., kā ģimenes locekli, un D.M., kā citu personu. Ietvert īres
līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka ietvert īres līgumā nosacījumu, kas paredz
īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu. Līguma noslēgšanas termiľu
noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīţa;
3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, I. S.
jānoslēdz līgumu ar SIA „Viļānu siltums” un tas jāuzrāda SIA „Viļānu
namsaimnieks”, pretējā gadījumā īres līgums ar SIA „Viļānu namsaimnieks” netiks
noslēgts un tiks uzskatīts, ka I. S. ir atteikusies no pašvaldības sniegtās palīdzības pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanas;
4. lēmuma 2.un 3 punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim
D. Igaunim.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
21§
Par īres līguma grozījumiem.____________________________________________
J.Ivanova A.Pudulis
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1.Izskatot N.S. dzīvesvieta deklarētā Rīgas iela , Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par
dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē :
N.S. lūdz noslēgt ar viľu īres līgumu attiecībā uz dzīvokli, pēc adreses Rīgas iela ,
Viļāni, Viļānu nov., nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, sakarā ar
iepriekšējā īrnieka – mātes Ļ. S. dzīvesvietas maiľu.
Īres līgumā Nr.821 ir ierakstīti – Ļ.S. un N. S., kurš ir deklarēts, kā arī pastāvīgi dzīvo
Rīgas ielā , Viļānos. 2013.gada 25. janvārī Ļ.S. deklarējusi dzīvesvietu Celtnieku ielā,
Viļāni, Viļānu nov. Citu iekļauto īres līgumā Nr.821 pilngadīgo ģimenes locekļu nav.
Māte Ļ.S. piekrīt tam, ka dzīvojamās telpas īres līgums Nr.821 tiks noslēgts ar dēlu N.
S. (iesniegums: Pašvaldības ieejošais Nr.1.3-10/327 no 25.02.2013.).
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturtās daļas noteikumi pieļauj īrnieka
dzīvesvietas maiľas gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie
pilngadīgie ģimenes locekļi, tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu
ar viľu 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- 11(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva, Juris Tučs, Jānis Stafeckis
,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. grozīt 2008.gada 17.marta dzīvojamās telpas, pēc adreses Rīgas iela , Viļāni,
Viļānu nov., īres līgumu Nr.821, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un
atļaut N. S. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA „Viļānu namsaimnieks” par
īres tiesībām uz dzīvokli , Rīgas ielā , Viļāni, Viļānu nov., sakarā ar iepriekšējā
īrnieka – Ļ. S. dzīvesvietas maiľu.
2. līguma noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīţa;
3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, N. S.
jānoslēdz līgumu ar SIA „ALAAS” un tas 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.
2.Izskatot A. M. deklarētā dzīvesvieta Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu
ar lūgumu iekļaut dzīvojamās telpas Celtnieku iela, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumā
V. M. kā arī V. M. iesniegumu ar lūgumu iekļaut viľu dzīvojamās telpas īres līgumā,
Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
A.M. lūdz atļaut iekļaut dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu
nov., īres līgumā dēlu V.M. deklarētā dzīvesvieta Celtnieku ielā , Viļānu, Viļānu nov.

17

V. M. lūdz atļaut iekļaut viľu dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku iela , Viļāni,
Viļānu nov., īres līgumā.
1995.gada 10.septembrī starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un A.M. tika noslēgts
dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu nov., īres līgums
Nr.1217/247.
A. M. ir ierakstīta īres līgumā Nr.1217/247, deklarēta, kā arī pastāvīgi dzīvo Celtnieku
ielā ,Viļānos. Citu dzīvoklī deklarēto, ne arī iekļauto īres līgumā Nr.1217/247
pilngadīgo ģimenes locekļu nav.
Saskaľā ar Iedzīvotāju reģistra datiem V. M., ģimenes stāvoklis – neprecējies.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta pirmo daļu īrniekam ir
tiesības iemitināt viľa īrētajā dzīvojamā telpā pilngadīgos bērnus, kuriem nav savas
ģimenes, saľemot izīrētāja un visu tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu
piekrišanu.
Izīrētājs SIA „Viļānu Namsaimnieks” neiebilst tam, ka īres līgumā Nr.1217/247, kā
ģimenes loceklis, tiks iemitināts dēls V.M.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 23.punktu, „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta pirmo daļu,
Atklāti balsojot par- 11(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva, Juris Tučs, Jānis
Stafeckis,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atļaut A.M. iekļaut dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu
nov., īres līgumā Nr.1217/247, dēlu V. M. kā ģimenes locekli.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
22§
Par dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu._________________________
J.Ivanova A.Pudulis
1.Izskatot I.G.deklarētā dzīvesvieta Celtnieku ielā , Viļāni, Viļānu novads,
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, Viļānu novada
pašvaldības dome
konstatē:
I.G. lūdz pagarināt 2012.gada 10. maijā ar SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēgto
dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku , Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu Nr.1494 uz
nenoteiktu laiku sakarā ar īres līguma termiľa izbeigšanu.
Saskaľā ar 2012.gada 10.maija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.6, 25§,
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. G.tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2012.gada 10. maijā starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un I. G. tika noslēgts
dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu nov., īres līgums
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Nr.1494 uz noteiktu laiku – vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz
īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu.
Saskaľā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības
prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu.
Sakarā ar parādu esamību par īri un komunālajiem pakalpojumiem par dzīvokli
Celtnieku 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- 11(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva, Juris Tučs, Jānis Stafeckis,
Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. atļaut I. G. noslēgt dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku iela, Viļāni, Viļānu
nov., īres līgumu Nr.1494 uz vienu gadu –līdz 2014.gada 9.maijam;
2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiľu- 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.
2. Izskatot N.J. deklarētā dzīvesvieta Rēzeknes ielā , Viļāni, Viļānu novads,
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, Viļānu novada
pašvaldības dome
konstatē:
N. J. lūdz pagarināt 2012.gada 3.aprīlī ar SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēgto
dzīvojamās telpas, pēc adreses Rēzeknes iela, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu Nr.269
uz nenoteiktu laiku sakarā ar īres līguma termiľa izbeigšanu.
Saskaľā 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, N. J. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2012.gada 3. aprīlī starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un N. J. tika noslēgts
dzīvojamās telpas, pēc adreses Rēzeknes iela, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.269
uz noteiktu laiku – vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu.
Saskaľā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības
prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiľa 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,
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Atklāti balsojot par- 11(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva, Juris Tučs, Jānis Stafeckis
,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. atļaut N. J. noslēgt dzīvojamās telpas, pēc adreses Rēzeknes iela , Viļāni, Viļānu
nov., īres līgumu Nr.269 uz nenoteiktu laiku;
2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiľu- 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.
23§
Par reģistrāciju dzīvojamās platības saņemšanas rindā._____________________
J.Ivanova A.Pudulis
1.Izskatot 2013.gada 22.februāra Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietuma
iesniegumu Nr. 5/8-1532,Viļānu novada pašvaldības ieejošais Nr.1.3.-10/370 no
2013.gada 28.februāra, par A. S.dzīvokļa jautājuma risināšanu, Viļānu novada
pašvaldības dome
konstatē:
Daugavgrīvas cietums savā iesniegumā paziľo, ka 2013.gada 16.aprīlī sakarā ar soda
termiľa beigām tiks atbrīvots A.S. kura deklarētā dzīvesvieta pirms ieslodzījuma ir
Mehanizatoru iela , Viļāni, Viļānu nov.
Daugavgrīvas cietums lūdz pārbaudīt A.S. iespēju iemitināties pirms ieslodzījuma
aizľemtajās dzīvojamās telpās, ja šādas iespējas nav, saskaľā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.pantu, nodrošināt viľu ar dzīvojamo telpu pēc tās
atbrīvošanas no brīvības atľemšanas vietas.
Izskatot materiālus Sociālā un dzīvokļu komisija konstatēja, ka pamatojoties uz
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, A.S. tika sniegta palīdzība
dzīvokļa jautājumu risināšanā – sociālā dzīvokļa (istabas) izīrēšanā uz 6 mēnešiem.
2005.gada 5.decembrī ar Viļānu pilsētas domes Sociālo dienestu un SIA „Viļānu
namsaimnieks” tika noslēgts dzīvojamās telpas sociālajā dzīvoklī Mehanizatoru ielā ,
Viļānos īres līgums Nr.1114 C uz noteiktu laiku - 6 mēnešiem līdz 2006.gada 5.
jūnijam.
Pamatojoties uz 2011.gada 10. novembra Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu
Nr.15, 40§,
2011.gada 16. novembrī A.S. tika anulētas ziľas par deklarēto dzīvesvietu
Mehanizatoru ielā , Viļāni, Viļānu nov. (zudis tiesiskais pamats).
A.S. nav iespējas iemitināties pirms ieslodzījuma aizľemtajā dzīvojamā telpā, sakarā
ar to, ka saskaľā 2011.gada 22. decembra Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu
Nr.17,18§ dzīvojamai telpai Mehanizatoru ielā , Viļāni, Viļānu nov. tika atcelts
sociālā dzīvokļa statuss.
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Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.pants 5.daļa nosaka, ka no dienas, kad ziľas par
deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, līdz dienai, kad attiecīgā persona deklarē savu
dzīvesvietu citur, par personas dzīvesvietu uzskatāma tā pašvaldība, kuras
administratīvajā teritorijā iepriekš bija vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta.
Saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3.panta 1.daļas 1.
punktu un 14. panta 1.daļas 5. punktu pašvaldība sniedzot palīdzību var izīrēt tai
piederošās dzīvojamās telpas maznodrošinātajam personām, kuras pēc soda izciešanas
atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās
pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā
iemitināties agrāk aizľemtajā dzīvojamā telpā, šīs personas ar dzīvojamo telpu
nodrošināmas pirmām kārtām.
Ľemot vērā minēto, pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 3.panta 1.daļas 1.punktu, 14. panta 1.daļas 5. punktu, „ Dzīvesvietas
deklarēšanas likums ” 12.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 62. pantu, 67.
pantu,
Atklāti balsojot par- 11(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva, Juris Tučs, Jānis Stafeckis,
Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt A. S. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā un reģistrēt A. S.Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības
saľemšanai pirmām kārtām.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
24§
Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
I.Klimanova A.Pudulis
Pamatojoties uz 2012.gada 13.decembra Viļānu novada domes sēdes Nr.15 dienas
kārtības 7.punkta 1.apakšpunkta lēmumu „Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Celtnieku
iela 8 , Viļāni, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000548 nosacītas cenas noteikšanu
un pieaicinot SIA Dzieti vērtētājus
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaľā ar SIA Dzieti 2013.gada 17.aprīļa slēdzienu par nekustamā īpašuma –
dzīvokļa Celtnieku iela 8 - 20, Viļānos - tirgus vērtība ir LVL 1500,00 (viens tūkstotis
pieci simti lati un 00 sant.);
Saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības pilnvaru, B. R. 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
50,24 (piecdesmit lati un 24sant.);
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Valsts zemes dienests – Valsts nodeva par kadastra izziľu – LVL 5,00
(pieci lati un 00sant.);
c.
Zemesgrāmata – kancelejas nodeva; LVL 15,00 (piecpadsmit lati un
00sant.)
Viļānu novada pašvaldība par ekspertu slēdzienu samaksāja LVL45,00 (četrdesmit
pieci lati un 00sant.)
Atklāti balsojot par- 11(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva, Juris Tučs, Jānis Stafeckis,
Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
b.




Noteikt dzīvokļa īpašuma Celtnieku iela 8, Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs
78179000548 nosacīto cenu – LVL 1545,00 (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit
pieci lati un 00 sant.);
Piedāvāt B.R. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties to, atskaitot no nosacītās
cenas līdzekļus, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā par kopējo
summu – LVL 70,24, t.i. par LVL 1474,76 (viens tūkstotis četri simti septiľdesmit
četri lati un 76sant.).
25§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
I. Klimanova A.Pudulis
Saskaľā ar VZD Latgales reģionālas nodaļas datiem un pamatojoties uz :
- „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma” 26.panta 2.1 un 4. daļu,
- „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu,
Atklāti balsojot par- 11(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva, Juris Tučs, Jānis
Stafeckis,,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Izbeigt lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā iedalīto zemi:
N.p.k.

1.

Zemes lietotājs

N.Č.

Personas kods

Zemes
vienības
kadastra
apzīmējums
78170030149

Platība, Zemes vienības
m2
adrese

XXXXXX413
Latgales iela
XXXXX
1.2.Ieskaitīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170030149 Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgajās zemēs.
26§
Par lēmuma precizēšanu.
I.Klimanova A.Pudulis
Sakarā ar to, ka 2011.gada 4.augusta Viļānu novada pašvaldības sēdes Nr.11 dienas
kārtības 17.punkta 10.apakšpunkta lēmumā ir konstatēta drukas kļūda,
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Atklāti balsojot par- 11(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva, Juris Tučs, Jānis Stafeckis,
Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.1. Grozīt 2011.gada 4.augusta Viļānu novada pašvaldības sēdes Nr.11 dienas
kārtības 17.punkta10.apakšpunktu lēmumu un izteikt to sekojošā redakcijā
N.p.k. Zemes
Personas
Zemes
Platība, Zemes
Zemes
lietotājs
kods
vienības
ha
vienības
lietotāja
kadastra
nosaukums adrese
apzīmējums
10.
T. L.
XXXXXX- 78480030115 1,80
Dambinieki
XXXXX
1.2.Ieskaitīt zemes vienību ar kadastra numuru 78480030115 Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgajās zemēs.
27§
Par būvdarbiem „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Viļānu vidusskolā”
I.Piziča I.Brence A.Pudulis
Īstenojot ideju par iespēju gatavot projekta iesniegumu „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā” Klimata pārmaiľu
finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” III kārtas ietvaros atbilstoši Ministru
kabineta noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta finansēto projektu
atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai"
nolikums” nosacījumiem,
Atklāti balsojot par- 11(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva, Juris Tučs, Jānis Stafeckis,
Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Veikt būvdarbus „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Viļānu vidusskolā”.
2. Piešķirt finansējumu 1 013821,00 Ls apmērā būvdarbu veikšanai nepieciešamo
izmaksu segšanai:
- būvdarbiem 990 821,00 Ls;
- būvuzraudzībai 20 000,00 Ls;
- autoruzraudzībai 3 000,00 Ls.
3. Finansējumu garantēt no pašvaldības budţeta.
4. Atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai” III kārtas ietvaros uzsaukuma gadījumā gatavot un iesniegt projekta
iesniegumu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
Viļānu vidusskolā” KPFI līdzfinansējuma saľemšanai.
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28§
Par projekta ELRII – 359 „FORGET A HURRY” īstenošanu .
I.Piziča A.Pudulis
Pamatojoties uz 2012.gada 9.februāra Viļānu novada pašvaldības Domes sēdes Nr.3,
lēmumu Nr.20 tika sagatavots un iesniegts projekta pieteikums „Latvijas-Krievijas
pierobeţu pašvaldību vienotas kultūras informācijas telpas un sadarbības tīkla
veidošana, izmantojot literāri mākslinieciskā jaunrades potenciāla iespējas”/
„FORGET A HURRY” („Latvia – Russia frontier government united cultural
information place and cooperative net shaping used by literary artistic creative
potential”).
Igaunijas - Latvijas – Krievijas Pārrobeţu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam
Eiropas kaimiľattiecību un partnerības instrumenta ietvaros Apvienotā vadošā iestāde
ar 2013.gada 1.aprīļa lēmumu ir apstiprinājusi projekta pieteikumu ar kopējo granta
apjomu EUR 171 000,00 un Programmas līdzfinansējumu 85,50% apjomā.
Atklāti balsojot par- 11(Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs, Konrāds Kalniľš, Irina Šekšujeva, Juris Tučs, Jānis Stafeckis
,Inta Brence, Felicija Leščinska ), pret- nav , atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt projekta pieteikumu ar projekta budţetu
Kopā
EUR

Procentos
no kopējā
%

70 000,00

100,00%

59 850,00
10 150,00

85,50%
14,50%

65 000,00

100,00%

55 575,00
9 425,00

85,50%
14,50%

Kopā attiecināmais Šlisselburgas pilsētas
pašvaldības (Partnera Nr.3) budžets

65 000,00

100,00%

Programmas līdzfinansējums

55 575,00

85,50%

Pašvaldības finansējums

9 425,00

14,50%

Kopējais programmas līdzfinansējums

171 000,00

85,50%

Kopējais pašvaldību līdzfinansējums

29 000,00

14,50%

Kopējais attiecināmais projekta budžets

200 000,00

100,00%

Kopā attiecināmais projekta pieteicēja - Viļānu
novada pašvaldības (Partnera Nr.1) budžets
Programmas līdzfinansējums
Pašvaldības finansējums
Kopā attiecināmais Kārsavas novada pašvaldības
(Partnera Nr.2) budžets
Programmas līdzfinansējums
Pašvaldības finansējums
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2. Ieviest, kā vadošajam partnerim, projektu pilnā apjomā atbilstoši Partnerības
līgumam, Granta līgumam un Programmas vadlīnijām.
3. Finansējumu garantēt no pašvaldības budţeta.
29§

Informācija._________________________________________________________
Sēdes sākumā sniegt informāciju pieteicies biedrības „Viļāni“ valdes priekšsēdētājs Vitālijs
Pīgoznis.
A.Šlapakovs-es kā Viļānu novada sporta skolas direktors zinu ,ka ir divas sporta biedrības un
A.Rutkovska biedrība arī reāli darbojas ,mēs kopā organizējam sacensības .Otrā sporta
biedrība „Viļāni“ eksistē tikai uz papīra jau vairākus gadus.Remontu veicām visi kopā ,katrs ir
ieguldījis savu darbu.Visi treneri un arī es nevēlamies sadarboties ar biedrību
„Viļāni“.Biedrība telpas aizņem jau vairākus gadus -trūkst bērniem ģērbtuves un saunu
izmantoja tikai noteikta cilvēku grupiņa- slēgtais klubiņš. Priekšlikums-nodot pagasta
iegādātos trenažierus sporta skolai un atbrīvot telpas.
V.Pīgoznis- mēs jau sen gribājām izremontēt šīs telpas, bet domei tajos gados vienmēr trūka
naudas.Es centos remontēt arī stadionu, bet arī tur pilsētai nebija naudas.Ar grūtībām tika
salabots ūdensvads ,pieslēgta kanalizācija un ierīkots apgaismojums-palīdzēja sponsori.Ilgu
laiku slimoju un prasīju pārslēgt līgumu uz mazāku platību .
V.Pīgoznis gribētu strādāt.
I.Strūberga-nomas maksa netika maksāta nekad un nomas līgums tika noslēgts uz lielāku
platību pēc V.Pīgožņa lūguma ,lai varētu piedalīties konkursā ar projektu.Projekts netika
atbalstīts un jau pusotru gadu ir lauzts nomas līgums, bet ne nomas maksa ir maksāta ne
telpas ir atbrīvotas.
J.Tučs-kapēc jau tik ilgu laiku netika uzlauztas durvis un telpas atbrīvotas, varbūt tagad
V.Pīgoznis varētu parunāt ar sporta skolas vadību un tās treneriem un vienoties par telpām.
A.Pudulis-rīkojums par telpu atbrīvošanu ir jāpilda, jo to pieprasa deputāti un sporta skolai ir
ļoti vajadzīgas tās telpas.Atslēgas tiks nomainītas un nodotas Viļānu vidusskolas saimniecības
vadītājai I.Tučai.
Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2013. gada 30.maijā plkst.15.00.
Finanšu komitejas sēde notiks 2013.gada 23.maijā plkst 15.00.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2013.gada 22.maijā
plkst.15.00.

Sēdi slēdza plkst.19.00
Sēdi vadīja

Arnolds Pudulis

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Parakstīja 2013.gada 10.maijā
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NOTEIKUMI
Viļānos
Par pašvaldības piekritīgā zemes gabala nomas tiesību izsoli
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek Viļānu novada pašvaldībai tiesiskā
valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78900030262 1,2ha
platībā (veicot zemesgabala instrumentālo uzmērīšanu, platība var mainīties)
nomas tiesību (turpmāk izsoles objekts) iegūšana izsolē – zemes noma atklātā
izsolē personai, kura par izsoles objektu piedāvā visaugstāko nomas maksu.
2. Izsole notiek ievērojot likuma “Par valsts un pašvaldības finansu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanu” 1. un 3.pantu, likuma “Par pašvaldībām”
14.panta 1.daļas 2.punktu, 2.daļas 3.punktu, 15.panta 1.daļas 10. punktu, MK
2007.gada 30.oktobra noteikumus Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” un citus spēkā esošos normatīvos aktus.
3. Izsoli organizē un veic Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības
īpašuma un zemes komisija.
4. Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli. Izsolē var piedalīties Latvijas
Republikas komercreģistrā reģistrēta juridiskas personas, kā arī fiziskas
personas.
5. Izsoles vieta un laiks – Viļānu novada pašvaldības ēka, Kultūras laukums 1A,
Viļāni, Viļānu novads, 2013.gada 13.maijā plkst. 16.00.
6. Izsoles sākuma cena 1,5% (pusotrs procents) no zemesgabala kadastrālās
vērtības gadā.
7. Izsoles solis – 0,5% (pus procents) no zemesgabala kadastrālās vērtības.
8. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens izsoles objekta pretendents,
izsoles objekts tiek nosolīts vienīgajam pretendentam par summu, kas vienāda
ar izsoles sākuma cenu un vienu izsoles soli (t.i. par 2,0% no zemesgabala
kadastrālās vērtības).
9. Ja uz izsoli neierodas neviens pretendents, tad izsole tiek atcelta.
10. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar parakstu izsoles
protokolā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
11. Izsoles rezultātus apstiprina Dome.
12. Nomas līguma parakstīšana notiek desmit darba dienu laikā no izsoles
rezultātu apstiprināšanas domes sēdē un lēmuma parakstīšanas.
13. Izsoles uzvarētājs iegūst uz pieciem gadiem nomā neapbūvētu zemesgabalu
1,2 ha kopplatībā bez pastāvīgu objektu apbūves.
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14. Ja nomnieks izpildījis saistības un pildījis nomas līguma noteikumus, viľam ir
tiesības prasīt pagarināt zemes nomas līguma termiľu vēl uz 5 gadiem.
15. Objekta ar kadastra apzīmējumu 78900030262 izmantošanas mērķis - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
16. Nomas maksa tiek noteikta saskaľā ar nomas tiesību izsoles rezultātiem.

