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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 
 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.13                                2014.gada  02.jūlijā 

Darba kārtībā: 

1.Par Viļānu novada pašvaldības iestāžu 2014.gada 6 mēnešu darba pārskata  

   pieņemšanu zināšanai. 

2.Par Viļānu novada senjoru kopas vadītājas S.Razgales iesnieguma izskatīšanu. 

3.Par mērķdotācijas sadali novada tautas mākslas kolektīviem 3 ceturksnim. 

4.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. 

5.Par Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 08.maija saistošo noteikumu  

   Nr.68”Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Viļānu „Mūzikas un mākslas    

   skolā” izdošanu. 

6.Par nekustāmā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu. 

7.Par Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Saulstariņi” iesnieguma  

   izskatīšanu. 

8.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam  

  „Dzērves” Viļānu pagastā. 

9. Par zemes iznomāšanu. 

10.Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

11.Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

12.Par vēlēšanu iecirkņa Nr.755 atrašanas vietas maiņu. 

13.Par moduļa mājas iegādi  Dekšārēs  . 

14.Par SIA „Viļānu namsaimnieks” iesnieguma izskatīšanu. 

15.Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai. 

16.Par Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 03.jūlija saistošo noteikumu    

     Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” izdošanu. 

17.Par 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu . 

18.Par autobusa iegādi Dekšāru pagasta pārvaldei. 

19.Par izmaiņām amatu sarakstā. 

20.Par Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta maksas pakalpojumu. 

21.Par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai. 

22.Par  aprūpētāja amata vienības izveidošanu. 

23.Par personas ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē. 

24.Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu. 

25.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - pašvaldībai     

     piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

26.Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu. 

27.Par nekustamā īpašuma „Dilmaņu pamatskola” ar kadastra Nr.78900040218  
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     izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

28.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

29.Par iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu. 

30.Informācija. 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova 

Piedalās 

deputāti: Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, 

Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, 

Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš, Ilze Grolmusa. 

Nav ieradušies deputāti Inna Ruba-slimības dēļ, Felicija Leščinska-

komandējumā un Andris Kozulis –nezināmu iemeslu dēļ. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Inga Strūberga, galvenā 

grāmatvede Irēna Stafecka, Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova, 

zemes ierīcības inženiere Lidija Semjonova, sociālā darbiniece Mārīte Ikauniece, 

juriste Marija Šļomina, jurists Dmitrijs Orlovs, Dekšāru pagasta pārvaldes vadītājs 

Jānis Benislavskis 

Pieaicināti: SIA „Viļānu namsaimnieks‖ valdes locekle Ārija Moisejeva un finanšu 

ekonomiste Marija Serediča. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.13.00. 

Deputāti  atklāti balso par darba kārtības jautājumiem un papildus darba kārtībā  

iekļaujamajiem jautājumiem  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga 

Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze 

Valeniece, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš), 

pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Novada domes sēdē apstiprināt  darba kārtību un iekļaut papildus iesniegtos 

jautājumus. 

Papildus tika iesniegts arī lēmuma projekts 13.jautājumam, lai deputāti izvērtētu vai 

turpināt moduļu mājas iepirkumu, vai nopirkt ēdnīcas telpas un atremontēt, lai varētu 

ēdināt  Dekšāru pamatskolas skolēnus un bērnudārza audzēkľus. 

Deputāti  atklāti balso par lēmuma projekta 13.jautājumam iekļaušanu darba kārtībā:  

par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs 

Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, 

Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Iekļaut darba kārtībā lēmuma projektu 13.jautājumam , kā otru variantu „Par ēdnīcas 

iegādi Dekšāru  pamatskolas skolēnu ēdināšanai‖. 
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1§ 

 

Par Viļānu novada pašvaldības iestāžu 2014.gada 6 mēnešu darba pārskata   

pieņemšanu zināšanai.________________________________________________ 

I.Strūberga J.G.Vidiľš J.Šlivka J.Ivanova 

Uzklausot Viļānu novada pašvaldības izpilddirektores ziľojumu par Viļānu novada 

pašvaldības iestāžu 2014.gada 6 mēnešu paveikto, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Pieľemt zināšanai Viļānu novada pašvaldības izpilddirektores ziľojumu par Viļānu 

novada pašvaldības iestāžu 2014.gada 6 mēnešos paveikto. 

2§ 

Par Viļānu novada senjoru kopas vadītājas S.Razgales iesnieguma izskatīšanu.__ 

I.Strūberga J.Ivanova 

Izskatot senjoru vadītājas S.Razgales 2014.gada 12.jūnija iesniegumu ar lūgumu 

piešķirt naudas līdzekļus dalībai festivālā „Latgales novada senjori‖ un iedalīt 

transportu. Festivāls notiks 2014.gada 26.jūlijā Daugavpilī un tur vēlas piedalīties 

senjoru ansamblis „Rudens ziedi‖16 cilvēki, dejotājas „Bokonu Briuklinys‖ 10 

cilvēki. Kopā dalībnieki -26 cilvēki, dalības maksa vienam dalībniekam EUR 3.-

kopējā summa EUR 78,00.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖21.panta 

27.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Piešķirt naudas līdzekļus EUR 78.00 (septiľdesmit astoľi eiro 00 centi), kā  

   dalības maksu festivālā un pārskaitīt pēc piestādītā rēķina. 

2.Nodrošināt ar transportu Viļānu novada senjorus 2014.gada 26.jūlijā nokļūšanai uz  

   festivālu  Daugavpilī - 26 cilvēkiem ,maršruts: Viļāni-   Daugavpils- Viļāni. 

Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem pārējā rezerve. 

 

           3§ 

Par mērķdotācijas sadali novada tautas mākslas kolektīviem 3 ceturksnim._____ 

J.Ivanova 
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Ľemot vērā mērķdotācijas piešķiršanas apjomu 2014.gada 3. ceturksnim Viļānu 

novada tautas mākslas kolektīvu darba samaksai, kā arī  ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 2014.gada 3 ceturksnim sekojoši: 

I.G1 grupas kolektīvi ,kuri sagatavo noteiktu repertuāru: 

 

1.Viļānu KN deju kopa ‖Austra‖ –EUR 147.24 

2.Viļānu KN sieviešu koris ‖Alta‖ – EUR 136.59 

3.Viļānu KN vid.p.deju kol. ‖Juris‖- EUR 104.52 

4.Viļānu vidussk.deju kol. ‖Ritvari‖ – EUR 72.51 

                                    Kopā:    EUR 460.86 

II.G2 grupas kolektīvi ,kuri noteikti par Dziesmu un deju svētku dalībniekiem un 

piedalīšanās skatēs: 

1.Viļānu KN folkloras ans. ‖Viļonīši‖ – EUR 74.73 

2.Viļānu KN lauku kapela ‖Bumburneicys‖- EUR 74.73 

3.Dekšāru pagasta lauku kapela ‖Sovejī‖- EUR 46.41 

4.Dekšāres pagasta jauktais vok.ans. ‖Vālodzīte‖- EUR 55.86 

5.Dekšāru pagasta vīru kopa ‖Kūzuls‖-  EUR 46.41 

                                     Kopā:          EUR 298.14____ 

4§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu._________________________ 

J.Ivanova 

 1.Pamatojoties uz LR likuma ―Par pašvaldībām‖ 14.panta 2. daļas 4.punktu, 

47.panta 1.,2.daļu, likuma ―Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 9.panta 2.daļu, likuma 

―Par nodokļiem un nodevām― 26.pantu, ―Administratīvā procesa likuma‖ 63.panta 

1.daļas 3.punktu, 361.pantu, un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.1.Piedzīt no A. R.deklarētā dzīvesvietas  adrese: Rīga, LV-1057, nekustamā  

      īpašuma nodokļa parādu, piedziľu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas      

      līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

1.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu  

      izpildītājam.  
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1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

        2.Pamatojoties uz LR likuma ―Par pašvaldībām‖ 14.panta 2. daļas 4.punktu, 

47.panta 1.,2.daļu, likuma ―Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma “Par 

nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas 

3.punktu, 361.pantu, un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.1.Piedzīt no A. M.deklarētā dzīvesvietas  adrese: Rīga, LV-1003, nekustamā  

      īpašuma nodokļa parādu, piedziľu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas  

      līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

1.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu  

       izpildītājam.  

1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

3. Pamatojoties uz LR likuma ―Par pašvaldībām‖ 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta 

1.,2.daļu, likuma ―Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma “Par nodokļiem 

un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas 3.punktu, 

361.pantu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.1.Piedzīt no A.L. deklarētā dzīvesvietas adrese: Rīga, LV-1012, nekustamā īpašuma  

      nodokļa parādu, piedziľu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam  

      piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

1.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu   

      izpildītājam.  

1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

 

        4.Pamatojoties uz LR likuma ―Par pašvaldībām‖ 14.panta 2. daļas 4.punktu, 

47.panta 1.,2.daļu, likuma ―Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma “Par 

nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas 

3.punktu, 361.pantu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.1.Piedzīt no I. M. deklarētā dzīvesvietas adrese: Viļāni, Viļānu novads ,LV-4650,  

      nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziľu vēršot uz nodokļa parādnieka  

      naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

1.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu  

      izpildītājam.  

1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

5§ 

Par Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 08.maija saistošo noteikumu Nr.68 

”Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Viļānu „Mūzikas un mākslas 

skolā”grozījumiem.___________________________________________________ 

D.Orlovs J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖41.panta pirmās daļas 4.punktu un ľemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 08.maija saistošo noteikumu Nr.  

    68  ‖Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Viļānu „Mūzikas un mākslas skolā‖  

    grozījumus. 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 3 lapām. 

6§ 

Par nekustāmā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu._________________________ 

D.Orlovs J.Benislavkis I.Grolmusa J.Šlivka J.Ivanova 

 Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 20. panta 1.daļas 

3.punktu  Viļānu novada pašvaldība veic Viļānu novada pašvaldībai piekrītošo 

nodokļu administrēšanu normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta trešā daļa nosaka, ka 

pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem 

saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos 

gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Saskaľā ar šā panta pirmās daļas zemāk 

uzskaitītiem punktiem valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā 

arī nokavējuma naudas un soda naudas dzēš šādā gadījumā - fiziskajai personai — 

nodokļu maksātājam — viľa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem 

piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas. 
 Viļānu novada pašvaldības nodokļu administrators konstatē, ka zemāk minētās 

personas – nodokļu maksātāji – ir miruši, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis‖ nav 

publicēts sludinājums par šo personu atstātā mantojuma atklāšanos un līdz ar to 

Viļānu novada pašvaldība kā kreditors nav pieteikusi savu pretenziju uz šo personu 

atstāto mantojumu. Minētājām personām nav reģistrēti nekustāmie īpašumi Latvijas 
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Republikā, nav reģistrēti transporta līdzekļi CSDD, personas nav individuālo 

uzľēmumu, zemnieku vai zvejnieka saimniecību īpašnieki, šīs personas nav 

reģistrētas Komercreģistrā kā individuālie komersanti. Ľemot vērā minēto, nodokļu 

administrators secina, ka nav lietderīgi pašvaldībai kā kreditoram lūgt notāram 

izsludināt šo personu mantojuma atklāšanos Notariāta likuma 293. - 294.panta 

kārtībā.  

Ľemot vērā minēto, secināms, ka iepriekš minēto fizisko personu parādus no 

mantiniekiem piedzīt nav iespējams, tie ir objektīvi neatgūstami un dzēšami. 

Kā arī Administratīvā procesa likuma 360.panta ceturtā daļa, paredz, ka 

administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā trīs 

gadi. 

Saskaľā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta ceturtā daļa nosaka, 

ka Valsts ieľēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā 

mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos 

nav noteikts citādi. 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 

šī panta trešo un ceturto daļu, un saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta 

ceturto daļu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-9 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Ilze Valeniece,  Leopolds Naglis, 

Juris Galerijs Vidiľš), pret- nav, atturas-3(Jevdokija Šlivka , Ilze Grolmusa,Inta 

Brence), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Dzēst zemes nodokļu parādu un nekustāmā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar tiem 

saistīto nokavējuma naudu sekojošām personām: 

Nr. 

p.k. 
Vārds Uzvārds 

Personas kods 

 

 

Kadastra Nr. 

Nekustamā 

īpašuma 

nodokļa 

parāds uz 

18.06.2014. 

Ziľas 

1. A. B. 

 

7848 007 0041 EUR 277.24 
Miris 31.03.2003.  

2. M. H. 

 

7848 006 0273 EUR 508.24 
Miris 06.03.2010.  

3. M. S. 

 

7848 003 0273 EUR 263.76 
Mirusi 01.04.2011 

4. P. S. 

 

7848 006 0406 EUR 2.51 Miris 09.11.2003.  

5. P. V. 

 

7848 006 0329 EUR 1222.36 Mirusi 31.08.2000.  

6. J. B. 

 

7848 003 0408 EUR 76.56 Miris 28.03.2002.  

7. G. S. 

 

7898 003 0072 EUR 37.70 Miris 04.10.2004.  

8. A. S. 

 

7898 004 0263 EUR 3.89 Miris 22.03.2013.  
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9. L. M. 

 

7817 001 0411 EUR80.05 Miris 22.03.2004.  

10. P. P. 

 

7848 003 0552 EUR 13.60 Miris 02.08.2013.  

11. J. K. 

 

7817 003 0517 EUR 18.84 Miris 03.10.2012.  

12. J. L. 

 

7848 006 0064 EUR 82.86 Miris 26.08.2002.  

13. P. S. 

 

7848 003 0437 EUR 80.33 Miris 25.12.2006.  

14. M. S. 

 

7898 003 0516 EUR 40.18 Mirusi 28.06.2009.  

15. N. Z. 

 

7890 001 0055 EUR 69.47 Miris 06.04.2006.  

16. T. Š. 

 

7848 003 0331 EUR118.15 Mirusi 10.04.2005.  

17. K. B. 

 

7817 003 0273 EUR12.22 Mirusi 29.12.2008.  

18. J. M. 

 

7817 002 0416 

 

EUR 29.48 Mirusi 06.03.2013.  

  Kopā: EUR 2937.44  

 

7§ 

Par Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Saulstariņi” iesnieguma   

izskatīšanu.___________________________________________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Saulstariľi‖ valdes 

priekšsēdētājas D.Bardovskas iesniegumu ar lūgumu piešķirt EUR 600.00 

braucienam uz Krievijas Federācijas Republiku Šlisellburgas pilsētu pieredzes 

apmaiľai .Brauciens paredzēts no 2014.gada 30.jūnija līdz 2014.gada 06.jūlijam 

ieskaitot. Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļāni novada pašvaldības dome nolemj:  

 

Piešķirt naudas līdzekļus Viļānu bērnu un invalīdu biedrībai „Saulstariľi‖ EUR 

300,00 (trīs simti eiro 00 centi) brauciena uz Šlisselburgu izdevumu daļējai segšanai 

no budžeta līdzekļiem citur neklasificētā kultūra. 

 

8§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Dzērves” 

Viļānu pagastā. 

L.Semjonova J.Ivanova 
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Izskatot SIA „Ametrs‖, reģ. Nr.42403021417 2014.gada 3.jūnijā iesniegtu 

zemes ierīcības projektu A.F. nekustamam īpašumam „Dzērves‖, Viļānu novada 

dome konstatē: 

Zemes ierīcības projekts nekustamam īpašumam „Dzērves‖ ar kadastra 

apzīmējumu 78980060175 izstrādāts sadalīšanai, pamatojoties uz nekustamā īpašuma 

„Dzērves‖ īpašnieka A.F. iesniegumu, Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 13.marta 

sēdes Nr.5 dienas kārtības 15.jautājuma „Par īpašuma sadali‖ lēmumam. 

Ar Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 13.marta sēdes Nr.5 dienas kārtības 

15.jautājuma „Par īpašuma sadali‖ lēmumu tika apmierināts A. F. iesniegums par 

zemes sadalīšanu un nolemts piekrist nekustamā īpašuma „Dzērves‖ zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 78980060175 sadalei, atdalot no kopējā zemes gabala 7,5ha 

platībā zemes vienību 4,5ha platībā un uzdodot izstrādāt ierīcības projektu. 

Saskaľā ar Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, zemes ierīcības projektu 

apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. Saskaľā ar Zemes ierīcības 

likuma 20.pantu, zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinātājs iesniedz vietējai 

pašvaldībai apstiprināšanai projektu trijos eksemplāros, no kuriem vietējā pašvaldība 

divu nedēļu laikā vienu apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu 

digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 bez 

maksas iesniedz Valsts zemes dienestam, otru nodod ierosinātājam, trešais paliek 

pašvaldībā. 

Saskaľā ar Ministra kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi‖ 9.8punktu, 30.punktu, pēc projekta grafiskās 

daļas saskaľošanas ar šo noteikumu 26.punktā minētajām personām un institūcijām, 

kā arī Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu, vietējā pašvaldība izdod administratīvo 

aktu par projekta apstiprināšanu un uz visām projekta grafiskās daļas izdrukām izdara 

attiecīgu spiedoga atzīmi. 

Izvērtējot SIA „Ametrs‖ iesniegumu, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 

19.panta otro daļu, 20.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi‖ 30., 31.punktu, Administratīvā procesa 

likuma 51.pantu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 64.panta pirmo 

daļu, 67.pantu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš), pret- nav, atturas-nav,Jevdokija 

Šlivka balsošanā nepiedalās, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt SIA „Ametrs‖ izstrādāto zemes ierīcības projektu A. F. 

nekustamam īpašumam „Dzērves‖ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78980060175 sadalīšanai divās zemes vienībās. 

2. Uz projekta grafiskās daļas izdrukas izdarīt attiecīgu spiedoga atzīmi. 

3. Divu nedēļu laikā apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu 

digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā 
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LKS-92 iesniegt Valsts zemes dienestam, otru nodot ierosinātājam, trešo atstāt 

pašvaldības arhīva lietās. 

4. Lēmumu nosūtīt SIA „Ametrs‖ un A. F.dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

9§ 

Par zemes iznomāšanu. 

L.Semjonova J.Ivanova 

1. Izskatot G. O. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov. 2014.gada 17.jūnija 

iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78480060355 un 78480060483 

saskaľā ar Viļānu novada domes 2013.gada 16.augusta sēdes Nr.7 dienas kārtības 

35.jautājuma lēmumu ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes. 

2014.gada 17.jūnijā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts G. O. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78480060355 0,4 ha 

platībā un 78480060483 2,6ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.  

Citi pieteikumi uz dotajām zemes vienību daļām netika saľemti. Atbilstoši 

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu‖ par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas 

līgums. 

 Izvērtējot G. O. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖, 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatā‖ 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 

65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma 

„Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar G.O. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

78480060355 0,4 ha platībā un 78480060483 2,6 ha platībā uz pieciem 

gadiem. 

2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, 

pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu 

iznomāšanas kārtību (apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības 

domes sēdē Nr.3§31), kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt 

nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas 

noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt G.O. Dekšāres pag., Viļānu nov.   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 
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2. Izskatot S. R. dzīv. Viļāni 2014.gada 12.jūnija iesniegumu par nomas 

līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030263 saskaľā ar Viļānu 

pilsētas domes 2008.gada 10.decembra sēdes Nr.25 lēmumu ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme. 

2014.gada 16.jūnijā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts S.R. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170030263 daļu 0,08 ha 

platībā mazdārziľa uzturēšanai.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saľemti. Atbilstoši 

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu‖ par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas 

līgums. 

 Izvērtējot S.R. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖, 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatā‖ 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 

65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma 

„Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar S.R. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78170030263 daļas 0,08ha platībā uz pieciem gadiem. 

2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, 

pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu 

iznomāšanas kārtību (apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības 

domes sēdē Nr.3§31), kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt 

nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas 

noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt S.R. Viļāni.   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

3. Izskatot A.S.dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2014.gada 14.jūnija iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980010086 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme (2010.gada 27.maija Viļānu novada domes lēmums). 

2014.gada 12.jūnijā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A. S. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980010086 daļu 0,05 ha 

platībā.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu‖ par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 
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 Izvērtējot A.S. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖, 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatā‖ 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 

65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma 

„Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu,  

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar A.S. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78980010086 daļu  0,05 ha platībā uz pieciem gadiem. 

2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties 

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību 

(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī 

paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt A. S. Viļānu pagasts, Viļānu novads, LV-4650.   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

4. Izskatot A.B.dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2014.gada 2.jūnija iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900010061 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme (2010.gada 2.decembra Viļānu novada domes lēmums). 

2014.gada 2.jūnijā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A.B. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900010061 daļu 2,60 ha 

platībā.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saľemti. Atbilstoši 

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu‖ par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas 

līgums. 

 Izvērtējot A.B. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖, 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatā‖ 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 

65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma 

„Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Noslēgt nomas līgumu A.B. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900010061 

daļu  2,60 ha platībā uz pieciem gadiem. 

2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties 

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību 

(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī 

paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt A.B. Sokolku pagasts, Viļānu novads, LV-4640.   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

10§ 

 

Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

L.Semjonova J.Ivanova 

1. Izskatot G. G. dzīv. Viļānos iesniegumu ar dzīvokļa Brīvības ielā , Viļānos 

atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

1. G.G. saskaľā 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. G.G. saskaľā ar 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta‖ 5.pantu, ierosinājumam ir pievienojusi klāt 

visus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus; 

3. Dzīvokļa īpašums Brīvības ielā Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada 

pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Brīvības ielā, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot dzīvokli Brīvības ielā, Viļānos atsavināšanai, pārdodot to par brīvu 

cenu; 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt G. G. Brīvības ielā , Viļāni   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

11§ 

Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

L.Semjonova J.Ivanova 

1.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 05.06.2014. sēdes Nr.11, 8.jautājuma 

13.punkta lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un 
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zemes komisija 2014.gada 17.jūnijā veica nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 

78980020216 nomas tiesību izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē:  

Nomas tiesību izsolei pieteicās S.K. un A. J. 2014.gada 17.jūnijā uz nomas tiesību 

izsoli ieradās viens pretendents – A. J. 

2014.gada 17.jūnija izsolē nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980020216 

zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ieguva A. J. nosolot nomas maksu 2,0% (divi 

procenti) gadā no zemes kadastrālās vērtības.Ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

  

Apstiprināt 2014.gada 17.jūnija nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamo 

īpašumu ar kadastra apzīmējumu 78980020216.  

 

2.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 05.06.2014. sēdes Nr.11, 8.jautājuma 

12.punkta lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un 

zemes komisija 2014.gada 17.jūnijā veica nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 

78980100314 un 78980100361 nomas tiesību izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē:  

Nomas tiesību izsolei pieteicās A. K. un A/S „LIS Latgale‖, 2014.gada 17.jūnijā uz 

nomas tiesību izsoli ieradās viens pretendents – A/S „LIS Latgale‖ valdes 

priekšsēdētāja Valentīna Sarkane. 

2014.gada 17.jūnija izsolē nekustamo īpašumu ar kadastra numuriem 78980100314 

un 78980100361 zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ieguva A/S „LIS Latgale‖ nosolot 

nomas maksu 2,0% (divi procenti) gadā no zemes kadastrālās vērtības. Ľemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-10 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-1( Jevdokija Šlivka-sakarā ar interešu konfliktu ,valsts amatpersonu darbībā, 

Arnolds Pudulis –balsošanā nepiedalās. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:  

 

Apstiprināt 2014.gada 17.jūnija nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamo 

īpašumu ar kadastra numuriem 78980100314 un 78980100361. 

 

12§ 

Par vēlēšanu iecirkņa Nr.755 atrašanas vietas maiņu. 

L.Semjonova J.Ivanova 
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Izskatot Viļānu novada vēlēšanu komisijas sekretāres I.Klimanovas iesniegumu ar 

lūgumu pārcelt vēlēšanu iecirkni Nr.755 no Sokolku pagasta pārvaldēs 

administratīvās ēkas (Strupļi, Sokolku pag., Viļānu nov.) uz Sokolku pagasta kluba un 

bibliotēkas ēku (Strupļi, Sokolku pag., Viļānu nov.  

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

  

pārcelt vēlēšanu iecirkni Nr.755 no Sokolku pagasta pārvaldes administratīvās ēkas 

(Strupļi, Sokolku pag., Viļānu nov.) uz Sokolku pagasta kluba un bibliotēkas ēku 

(Strupļi, Sokolku pag., Viļānu nov.  

 

13§ 

Par moduļa mājas iegādi  Dekšārēs.______________________________________ 

D.Ceipiniece J.G.Vidiľš J.Šlivka J.Benislavskis A.Pudulis J.Ivanova 

Sakarā ar izveidojušos situāciju, pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām‖ 21.panta 

27.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Uzsākt iepirkuma procedūru moduļa mājas iegādei Dekšārēs . 

Otrs lēmuma projekts: 

Par ēdnīcas iegādi Dekšāru  pamatskolas skolēnu ēdināšanai. 

   Sakarā ar izveidojušos situāciju ,kad laikā netiek iesniegts projekts ēdnīcas 

celtniecībai Dekšāru skolas bērnu ēdināšanai ,kas ilgst vairākus mēnešus kur 

apmēram būve varētu izmaksāt ap EUR 115000,- 

Elektrība  14000,- 

Apkure     500,- 

Kanalizācija 1000,- 

Ūdens pievads  500,- 

Projekta izmaksas  5000,-, kas kopā sastāda apmēram EUR 135000,-. 

Būtu ieteicams Dekšāru skolas bērnu ēdināšanai nopirkt ēdnīcu par (Ls 20000,-) EUR 

28458,-,jo ēdnīcā ir ierīkota jauna ventilācijas sistēma 2007.gadā,kas atbilst 

tehniskajiem noteikumiem. Nomainīti jauni plastmasas logi, jauni ūdens sildāmie 

radiatori. Ir pozitīvs atzinums no PVD 2014.gada 16.maijā. Ēdnīcas iegādei ar 

remonta izmaksām (kurš steidzīgi nav vajadzīgs) ietaupām naudas līdzekļus vismaz 

pusi no jaunās būves izmaksām. Nepieciešams jumta remonts apmēram  EUR 9000,- 

478 m
2
. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1.Sakarā ar nepieciešamo telpu  skolēnu ēdināšanai  Dekšāru pamatskolai iegādāties  

   ēdnīcu no IK „Upmalas pīlādži‖ par  EUR 28458,-(divdesmit astoľi tūkstoši četri  

   simti piecdesmit astoľi eiro 00 centi) (Ls 20000),kas novērtēts 2013.gada  

   18.jūlijā. 

 Pielikumā: nekustamā īpašuma novērtējums. 
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2.Veikt grozījumus pamatbudžetā jumta remontam EUR 9000,- un ēdnīcas iegādei  

   EUR 28458,- no budžeta līdzekļiem pārējā rezerve. 

Deputāti uzsāk debates un kā pirmajai tiek dots vārds Dekšāru pamatskolas direktorei 

D.Ceipiniecei. 

D.Ceipiniece- es jau savu viedokli esmu izteikusi iepriekš  un man kā skolas 

direktorei galvenais interesē ,lai bērni būtu pabaroti. Ēdnīcas telpas ir sliktā stāvoklī 

un būs jāiegulda ne maza nauda . Ja pērkam ,tad ir jādomā perspektīvā- uzcelt otru 

stāvu internāta ierīkošanai. Izsniegtais atzinums ēdnīcai neparāda īsto situāciju, 

pozitīvs atzinums tika izdots tikai tāpēc ,ka mēs apgalvojām ,ka celsim jaunu ēku. 

Lielas problēmas ar grauzējiem no pagraba. Ja moduļu māju nepaspēs uzcelt līdz 

1.septembrim ,bērnus varēs arī saskaľojot ar vecākiem vienu mēnesi nebarot. Ēdnīcas 

saimniecei  būs  svarīgi izīrēt telpas. 

J.G.Vidiľš-mēs nevaram riskēt, jo pirmkārt būs jāatbild skolas direktorei par bērnu 

saslimšanu un mēs būsim atbildīgi visi. 

A.Pudulis-ēdnīcas nopirkšana būtu ekonomiski izdevīgāka ,mazāki līdzekļi jāiegulda 

un ko darīsim ,ja nomu atteiks. Runājot ar PVD vadību, viľi apgalvo ,ka remonts 

steidzīgi nav vajadzīgs. 

J.Ivanova- līdzekļi būtu jāiegulda lieli -ar jumta remontu vien nepietiks ,jo materiālu 

cenas aug ar katru dienu, pārrunas ir uzsāktas ar ražotājfirmu Grobiľā, moduļu mājas 

iegādei un tika solīts piedāvāt izdevīgāko variantu un ātrākos tempos. Darba grupa, 

kas tika izveidota ,lai izvērtētu situāciju-  bija Liepājā. Viľi izteica savu viedokli un 

tika uzsākts moduļu mājas projekts, kas neveiksmīgi ilga gandrīz gadu. 

Tiek aicināts ,lai deputāti paši izvērtē par kuru lēmuma projektu balsot un uz 

balsošanu kā pirmais, jo tas tika izskatīts finanšu komitejā ,tiek likts „Par moduļu 

mājas iegādi Dekšārēs‖. 

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze Grolmusa, Leopolds 

Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas- 1(Arnolds Pudulis), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Uzsākt iepirkuma procedūru moduļa mājas iegādei Dekšārēs . 

14§ 

Par SIA „Viļānu namsaimnieks” iesnieguma izskatīšanu.___________________ 

Ā.Moisejeva I.Grolmusa J.Šlivka J.Ivanova 

Izskatot SIA „Viļānu namsaimnieks‖ valdes locekles Ā.Moisejevas 2014.gada 

20.jūnija iesniegumu ar lūgumu pieľemt lēmumu par ūdens normu paaugstināšanu,  

Tika konstatēts: 

SIA „Viļānu namsaimnieks‖2013.gada zaudējumi no ūdenssaimniecības 

pakalpojumiem bija LS 41120,- no dzīvojamā fonda bija Ls 6165,-. 

Sakarā ar to,14.martā 2014.gadā SIA „Viļānu namsaimnieks‖ notika sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisija. Pēc veiktās pārbaudes tika izrakstīts pārbaudes 

akts par SIA „Viļānu namsaimnieks‖ darbības atbilstību tiesību  aktu, licences un 

nosacījumu noteiktajām prasībām. Sabiedrības pakalpojumu regulēšanas komisija 
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sniedza rakstisku paziľojumu par visu saimniecisko darbību  un lūdz veikt 

uzlabošanas pasākumus. 

SIA „Viļānu namsaimnieks‖ 2013.gadā kopējais , kopējais lietotājiem piegādātā 

ūdens daudzums -88187 m3.Kopējie ūdens zudumi tīklos (2013.gadā-36 %) saistīti 

tieši ar Viļānu novada pagastu tīklu slikto tehnisko stāvokli un privāto māju īpašnieku 

nesaimniecisko ūdens izmantošanu, jo pagastos pakalpojumu lietotāji pārsvarā 

norēķinās par saľemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem pēc noteiktajām ūdens 

patēriľa normām.  

Lai motivētu cilvēkus iegādāties un uzstādīt ūdens skaitītājus, lai labāk spētu 

pārraudzīt un kontrolēt  ūdens uzskaiti un samazināt ūdens zudumu. 

Deputāti  atklāti balsojot  par-10 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Leopolds Naglis, 

Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret-1(Ilze Grolmusa- nav pamata pieľemt 

nelikumīgu lēmumu), atturas-1(Inga Zunda), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Pamatojoties uz ūdens izlietošanas aprēķinu un analīzi 2013.gadā -palielināt patēriľa 

normu uz vienu iedzīvotāju -10 m
3
,
 
ja klients nelieto ūdensskaitītāju .Lēmums stājas 

spēkā  no 01.09.2014. 

 

15§ 

Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai. 

    

  L.Semjonova J.Ivanova 

1. Ľemot vērā VZD 09.05.2014. vēstuli Nr.9-02/353533-1/1 „Par informācijas 

precizēšanu‖ un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu Zemesgrāmatās‖ 3.panta piektās daļas pirmo punktu un 

MK noteikumu NR.996 13. punktu 

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļāni novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Noteikt šādas apbūvētas, pašvaldībai piekrītošas zemes vienības, kuras turpmāk nav 

izmantojamas zemes reformas pabeigšanai, un ir reģistrējamas uz Viļānu novada 

pašvaldības vārda 

N.p.k. 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Zemes vienības 

adrese 
Platība (ha) 

1. 78980010057 Viļānu pag. 2,70 

2. 78900050271 Sokolku pag. 0,44 

3. 78900050301 Sokolku pag. 0,16 

4. 78480060456 Dekšāres pag. 1,90 
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5. 78480010156 Dekšāres pag. 0,5398 

6. 78480060455 Dekšāres pag. 0,01 

7. 78480030507 Dekšāres pag. 0,36 

8. 78480030511 Dekšāres pag. 0,17 

9. 78480030532 Dekšāres pag. 0,10 

10. 78480060442 Dekšāres pag. 0,29 

11. 78480070023 Dekšāres pag. 0,076 

12. 78980010190 Viļānu pag. 0,63 

13. 78980010003 Viļānu pag. 0,5799 

14. 78980010089 Viļānu pag. 0,09 

15. 78980010135 Viļānu pag. 0,76 

16. 78980010317 Viļānu pag. 0,18 

17. 78980100510 Viļānu pag. 0,2085 

18. 78980100511 Viļānu pag. 0,3685 

19. 78980090195 Viļānu pag. 0,25 

20. 78980090654 Viļānu pag. 0,08 

21. 78980100321 Viļānu pag. 0,50 

22. 78980050147 Viļānu pag. 0,62 

23. 78980090293 Viļānu pag. 0,2216 

24. 78980060187 Viļānu pag. 0,546 

25. 78980010170 Viļānu pag. 0,43 

26. 78980010113 Viļānu pag. 0,14 

27. 78980090308 Viļānu pag. 0,45 

28. 78980090122 Viļānu pag. 0,06 

29. 78980040131 Viļānu pag. 0,37 

30. 78980030549 Viļānu pag. 0,14 

31. 78980010174 Viļānu pag. 0,75 

    

16§ 

 

Par Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 02.jūlija saistošo noteikumu   Nr.70 

„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” izdošanu._______________________________ 

D.Orlovs J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖  41.panta pirmās daļas 4.punktu un ľemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļāni novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1.Izdot Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 02.jūlija saistošos noteikumus Nr.70 

   ‖Par dzīvojamās telpas izīrēšanu‖. 

 2.Atzīt spēku  zaudējušus Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 5.augusta saistošos  

   noteikumus Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu‖. 

 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 4 lapām. 
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17§ 

 

Par 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu ._________________________ 

I.Strūberga L.SemjonovaJ.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 2.daļu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļāni novada pašvaldības dome nolemj:  
 

Apstiprināt 2013.gada publisko pārskatu . 

 

Pielikumā pārskats uz 60 lapām. 

18§ 

Par autobusa iegādi Dekšāru pagasta pārvaldei.____________________________ 

V.Arbidāns J.Ivanova 

Sakarā ar nepieciešamību iegādāties autobusu Dekšāres pagasta pārvaldei, 

pamatojoties uz likuma ― Par pašvaldībām‖ 21.panta 27.punktu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļāni novada pašvaldības dome nolemj:  
 

1.Veikt iepirkumu autobusa iegādei Dekšāru pagasta pārvaldei. 

2.Paredzamā iepirkuma cena līdz EUR 130 000 (simtu trīsdesmit tūkstoši eiro 00  

   centi). 

 

19§ 

Par izmaiņām amatu sarakstā.__________________________________________ 

M.Ikauniece J.Ivanova 

Sakarā ar projekta ―Kustību prieks‖ realizāciju un projekta nosacījumiem,  

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļāni novada pašvaldības dome nolemj:  
 

Ieviest sekojošas amata vienības laika periodam 01.08.2014-31.12.2014: 

Amata nosaukums 

 

 

Profesijas kods Slodze Atalgojums EURO 

Vingrošanas 3423 01 0.45 180.00 
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nodarbību 

instruktors  (Viļānu 

un Jaunviļānu 

grupām) 

Vingrošanas 

nodarbību 

instruktors 

(Dekšares grupai) 

 

 

3423 01 

 

 

0.15 

 

 

60.00 

Vingrošanas 

nodarbību 

instruktors ( Sokolku 

grupai) 

 

 

3423 01 

 

 

0.15 

 

 

60.00 

 

20§ 

Par Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta maksas pakalpojumu.________ 

M.Ikauniece J.Ivanova 

Izskatot Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas D.Strupišas iesniegumu 

„Par Viļānu novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumiem‖ un Pamatojoties uz LR 

1994.gada 19.maija likuma ―Par pašvaldībām‖ 21.panta 14.punkta g) apakšpunktu, 

kas nosaka, ka vietējā pašvaldība var noteikt maksu par pakalpojumiem,  

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļāni novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1.Apstiprināt Viļānu novada pašvaldības Sociālā  dienesta maksas pakalpojumu 

cenrādi veselības grupai ―Kustību prieks‖ sekojošos apmēros: 

Pakalpojuma veids Maksa EURO mēnesī Maksa EURO par 

nodarbību 

 

Veselības grupas nodarbība   

- pensionāri, invalīdi 

un trūcīgas personas 

4.00 0.50 

- pārējās personas 12.00 1.50 

 

2. Pakalpojums tiek saľemt, ja pirms tam ir uzrādīta kvīts par samaksu. 

3.Lēmums stājas spēkā no 01.08.2014. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta 

vadītājai Dailai Strupišai. 

21§ 

Par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai._______________ 
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I.Strūberga J.Ivanova 

Izskatot  SIA „Mumi Šovs― 2014.gada 26.jūnijā iesniegumu par to,ka tiek lūgta 

atļauja rīkot publisku  pasākumu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļāni novada pašvaldības dome nolemj:  

 

Izsniegt atļauju publiska pasākuma rīkošanai  SIA „Mumi Šovs―  no Rīgas -2014.gadā  

no 07.jūlija līdz 09.jūlijam Viļānu -  stadionā ar cirka  programmu. 

 

22§ 

 

 Par  aprūpētāja amata vienības izveidošanu._____________________________ 

M.Ikauniece J.Ivanova 

Ľemot vērā, ka ar sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.5.1/22/15 pensionārei A. M. L., 

dzīv. Viļānos, ir jānozīmē pastāvīgs aprūpētājs sociālās aprūpes mājās veikšanai, 

saskaľā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma‖ 20., 23.panta 3.d., 

pamatojoties uz Viļānu novada domes 2013.gada 5.decembra apstiprinātajiem 

saistošiem noteikumiem Nr.58 ‖Par aprūpes mājās darba organizēšanu un 

pakalpojuma saľemšanas kārtību Viļānu novadā‖, Sociālais dienests pieľem lēmumu:  

lūgt Viļānu novada pašvaldības domi apstiprināt vēl vienu aprūpētāja amata vienību 

papildus esošajām, lai nodrošinātu Ainas Martas Liepiľas, deklarētā dzīves vieta 

Nākotnes ielā 3- 13, Viļānos, sociālo aprūpi mājās. Ľemot vērā sociālās ,izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļāni novada pašvaldības dome nolemj:  

 

apstiprināt aprūpētāja amata vienību, lai nodrošinātu A. M. L., deklarētā dzīves vieta 

Viļānos, sociālo aprūpi mājās no 2014.gada 04.jūlija. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, 

Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.  

  

23§ 

Par personas ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.__________________ 

M.Ikauniece J.Ivanova 

Sociālais dienests 17.06.2014. ir pieľēmis lēmumu Nr. 1.5.3/24/17  1.9 § par 

pensionāra P. A. – G. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.  

Pensionārs P. A.-G.deklarēts Viļānos, savā iesniegumā 13.06.2014. lūdz viľu ievietot 

Ērgļu novada ilgstošas sociālās aprūpes iestādē. 
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 Izvērtējot Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju par klientu un ar lietu saistītos 

apstākļus, konstatēts;  P.A.G. dzīvo kopā ar znotu Ē.K. un 3 mazmeitām. 18.jūlijā 

meita, znots un mazmeitas dodas dzīvot uz Angliju. Tā kā tēvs ir ļoti vecs un 

nespēcīgs, ģimene piekrīt, ka tēvu ievieto pansionātā. Viľi apľemas ik mēnesi maksāt 

50,00 EUR par tēvam sniegto pakalpojumu.   Bet P. A.G. pensijas 90% un radinieku 

50,00 euro maksājums nesedz ilgstošas sociālās aprūpes iestādes sniegtā pakalpojuma 

izmaksas. Šobrīd Ērgļu ilgstošas sociālās aprūpes iestādes pakalpojums maksā 385 

euro, pensionāra un radinieku iemaksas atrēķinot, pašvaldības ikmēneša maksājums 

būtu 97,82 euro. 

Izvērtējot Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju par klientu un ar lietu saistītos 

apstākļus, uzklausot sociālās nodaļas vadītājas D.Strupšas paskaidrojumus, 

pamatojoties uz konstatēto un saskaľā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma‖28.panta 1.d.2.punktu un ľemot vērā sociālās, izglītības un kultūras  

jautājumu komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļāni novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1.Ievietot P. A.G. Ērgļu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē; 

2. Segt P.A.G. sniegtā sociālās aprūpes pakalpojuma daļēju apmaksu, veicot ikmēneša 

97,82  EUR maksājumu .Ikmēneša maksājumu apmēru pārskatīt pēc 31.12.2014. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, 

Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.   

24§ 

Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu._____________________________ 

Ziľo Sociālā dienesta vadītāja D. Strupiša 

Sociālais dienests 03.06.2014. ir pieľēmis lēmumu Nr. 4.1/22/ 4 par sociālās 

dzīvojamās platības piešķiršanu. 

 Sociālajā dienestā  ir saľemts M.K. dekl. Dekšāres pag., Viļānu novadā,  iesniegums 

23.05.2014.  ar lūgumu piešķirt istabu sociālajā dzīvoklī .  

Izskatot lietas materiālus, uzklausot sociālās darbinieces M.Vīčas paskaidrojumus un 

viedokli, konstatēts: M.K. dzīvo viena, apgādnieku nav. Viľa  dzīvo saimnieka mājā , 

kurš viľu ielaidis dzīvot.  Ziemā māju grūti piekurināt, M.ir arī veselības problēmas. 

Personai ir piešķirta aprūpe mājās, bet tā nevar nodršināt M.K. nepieciešamo aprūpi. 

Tāpēc viľa lūdz sociālo istabu. Sociālā dienesta vadītāja informē, ka šobrīd ir brīva 

istaba, kur varētu izmitināt pensionāri, jo citu pretendentu nav.  

Ľemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Viļānu novada domes 2013.gada 

5.decembra apstiprinātā „Sociālo dzīvokļu nolikuma ‖ 10.1. , 12. punktu, kā arī ľemot 

vērā sociālās ,izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 
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Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļāni novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1.Reģistrēt M. K. dekl. Dekšāres  pag., Viļānu novadā, pretendentu rindā uz  

   dzīvojamo platību sociālajā   dzīvoklī. 

2.Piešķirt M. K. dekl. Dekšāres pag., Viļānu novadā sociālo dzīvokli Celtnieku ielā,  

   Viļāni , saskaľā  ar Sociālo dzīvokļu nolikumu. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, 

Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.   

25§ 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā.______________________________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot V. B. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

V. B. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai 

piederošo brīvo dzīvojamo telpu.                                                                 

V. B. ģimenes deklarētā dzīvesvieta ir Viļānu pag., Viļānu nov., bet faktiski pēc 

deklarētās dzīvesvietas viľa ar bērniem tur nedzīvo. V. B. faktiskais vīrs A. B. bieži 

lieto alkoholu, pastāvīgi rīko skandālus, rada nelabvēlīgus dzīves apstākļus, izdzina 

viľu ar bērniem no dzīvokļa. V. B. pašreiz ar bērniem dzīvo pie radiem.  

V. B.un bērniem ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss (2014. gada 11.jūnija Viļānu 

novada pašvaldības Sociālā dienesta izziľa Nr.130). 

Saskaľā ar Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas ziľojumu nekustamā īpašuma 

Viļānu pag., Viļānu nov. īpašnieks ir A. B.  

Sakarā ar iepriekš minēto V.B. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma 

risināšanā ir atbalstāms, jo saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu 

Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu‖ 5.5. punkta nosacījumiem, viľa ir iesniegusi 

motivētu iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.                                       

Saskaľā 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, Viļānu novada 

pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu‖ 5.5. punktu,  

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-1 (Juris Galerijs 

Vidiľš), 

Viļāni novada pašvaldības dome nolemj:  
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atzīt V.B.- kā četru personu ģimenes locekli, par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās 

platības saľemšanai vispārējā kārtībā. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.     

                 

26§ 

Par  dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.___________________ 

J.Ivanova 

Izskatot V.K.deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par dzīvojamās 

telpas īres līguma termiľa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

V. K. lūdz pagarināt 2013.gada 3.jūnijā ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ 

noslēgto dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres 

līgumu  uz nenoteiktu laiku sakarā ar īres līguma termiľa izbeigšanu. 

Saskaľā ar 2013.gada 30.maija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.76, 

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, V. K. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2013.gada 3. jūnijā starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ un V. K. tika noslēgts 

dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres līgums 

Nr.1144 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,  

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļāni novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1. atļaut V.K. noslēgt dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku iela, Viļānos, Viļānu  

    nov., īres līgumu Nr.1144 uz nenoteiktu laiku.  

2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiľu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā  

    stāšanās brīža;  

3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks‖ valdes loceklei Ā.  

    Moisejevai. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, 

Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 
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27§ 

Par nekustamā īpašuma „Dilmaņu pamatskola” ar kadastra Nr.78900040218 

izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

I.Klimanova J.Ivanova 

2014.gada 30.jūnijā Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes 

komisija veica nekustamā īpašuma „Dilmaľu pamatskola‖ ar kadastra Nr.78900040218 izsoli,  

Viļānu novada pašvaldība konstatē: 

Izsoles noteikumos paredzētajā kārtībā, līdz 2014.gada 30.jūnijam tika saľemts viens 

pieteikums dalībai izsolē no I.B. dzīv. Viļāni. Izsoles sākumcena bija noteikta EUR 6480,00, 

izsoles solis  - EUR 100,00. 

I.B. lūdz Viļānu novada domi atļaut norēķināties par doto īpašumu 5 gadu laikā. 

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļāni novada pašvaldības dome nolemj:  
  

1. Apstiprināt 2014.gada 30.jūnija izsoles protokolu; 

2. Atļaut I.B. norēķināties par izsolē iegādāto īpašumu 5 gadu laikā. 

 

 

28§ 

 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā.____________________ 

J.Šlivka J.Ivanova 

Izskatot V. V. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov. iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome  

konstatē: 

V.V. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo platību Viļānu pilsētā.  

V. V. savā iesniegumā norāda, ka pašreiz ar savu ģimeni: meitu V un meitas tēvu īrē 

dzīvokli Viļānu pilsētā.    

V. V. deklarētā dzīvesvieta ir, Viļānu pag., Viļānu nov., bet faktiski ģimene tur 

nedzīvo, jo dzīvoklis nav derīgs dzīvošanai.  Veikt dzīvokļa remontu tādā apjomā, lai 

varētu tur dzīvot, viľas ģimenei nav materiālu iespēju, jo daudz līdzekļu nepieciešams 

bērna ārstēšanai.   

Meitai V.S. ir noteikta invaliditāte. ( 2014.gada 6.februara VDEĀK Rīgas apvainotās 

nodaļas lēmums Nr.24-2014-200). 

V. V. ģimenei ir noteikts maznodrošinātas ģimenes statuss ( 2014.gada 

29.aprīļa.Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta izziľa Nr.31).  

2014.gada 7.maijā Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieks A. Stiuka 

un Sociālās palīdzības organizatore M. Stafecka veicot V. V. apsekošanu deklarētajā 

dzīvesvietā Viļānu pag., Viļānu nov., konstatēja, ka pēc deklarētās dzīvesvietas 

ģimene nedzīvo. 3-istavu dzīvoklis izdemolēts: visi logi izsisti, aizklāti ar polietilēna 
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plēvi, virtuvē plīts izjaukta, izlietne atrauta no sienas, grīdām segums noplēsts, 

ārdurvis dzīvoklim sasistas. Dzīvoklis nav derīgs dzīvošanai. 

Sakarā ar iepriekš minēto V.V. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma 

risināšanā ir atbalstāms, jo saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu 

Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu‖ 4.3. punkta nosacījumiem pašvaldība izīrē 

dzīvojamo telpu pirmām kārtām maznodrošinātai personai, kura audzina bērnu 

invalīdu.                                       

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām‖ 15.panta 1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 3.panta, pirmās daļas 1.punktu, Viļānu novada 

pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu‖ 4.3. punktu,  

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļāni novada pašvaldības dome nolemj:  

 

atzīt V.V. kā trīs personu ģimenes locekli, par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un reģistrēt 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.                      

 

29§ 

 

Par iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu.________________________ 

J.Šlivka J.Ivanova 

Izskatot Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas lēmumu par  

termiľa pagarināšanu lēmuma pieľemšanai G.G. iesnieguma par dzīvojamās telpas 

īres līguma grozīšanu un R. G. iesnieguma par izslēgšanu no dzīvojamās telpas īres 

līguma Nr.1475, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē : 

G. G. lūdz grozīt dzīvojamās telpas, kas atrodas Nākotnes ielā, Viļānos, īres līgumu 

Nr.1475, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un noslēgt īres līgumu ar viľu 

iepriekšēja īrnieka vietā – tēva R. G. sakarā ar tēva dzīvesvietas maiľu. 

R. G. lūdz izslēgt viľu no dzīvojamās telpas, kas atrodas Nākotnes ielā, Viļānos, īres 

līguma Nr.1475 sakarā ar faktiskās dzīves vietas maiľu un noslēgt dzīvojamās telpas 

īres līgumu Nr.1475 ar dēlu G. G. 

Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.1475 ir ierakstīti: īrnieks R.G. dēls G.G., un meita 

S. G. Citu iekļauto īres līgumā Nr.1475 pilngadīgo ģimenes locekļu nav. 

 

Saskaľā ar Iedzīvotāju reģistra datiem R. G. ir deklarējis dzīvesvietu -  Viļānu pag., 

Viļānu nov., no 2010.gada 24. septembra un tika ierakstīts dzīvojamās telpas, kas 

atrodas Viļānu pag., Viļānu nov., īres līgumā Nr.2103.  
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Līdz 2010.gadam 24.oktobrim R. G. deklarētā dzīvesvieta bija Nākotnes ielā, Viļāni, 

Viļānu nov. nov. 

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta 1.daļu iestāde pieľem lēmumu par 

administratīvā akta izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saľemšanas dienas, ja 

likumā nav noteikts cits termiľš vai cita normatīvajā aktā - īsāks termiľš 

administratīvā akta izdošanai, bet saskaľā ar minētā panta otro daļu, ja objektīvu 

iemeslu dēļ mēneša laikā to nav iespējams izdarīt, lēmējiestāde, pieľemot motivētu 

lēmumu, termiľu var pagarināt līdz četriem mēnešiem, par to rakstiski informējot 

iesniedzēju. 

G.G. un R.G. iesniegumi tika iesniegti 2014.gada 11.jūnijā tajā pašā dienā pēc 

notikušās Sociālās un dzīvokļu komisijas sēdes ( 2014.gada 11.jūnija G. G. 

iesniegums, pašvaldības ieejošais Nr.1.3-10/769 no 11.06.2014. un 2014.gada 

11.jūnija R.G. iesniegums, pašvaldības ieejošais Nr.1.3-10/768 no 11.06.2014).  

Ľemot vērā to, ka nebija iespējas sasaukt Sociālās un dzīvokļu komisijas sēdi, 

komisijas locekļu aizľemtības dēļ, kā arī to, ka R. G. 2014.gada 11.jūnija iesnieguma 

lietā par viľa izslēgšanu no dzīvojamās telpas, kas atrodas Nākotnes ielā, Viļānos, īres 

līguma Nr.1475, nav informācijas uz kāda tiesiskā pamata viľš tika ierakstīts 

2009.gada 1.oktobra dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānu pag., Viļānu nov., īres 

līgumā Nr.2103, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece,  

Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav,Ilze 

Grolmusa balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

  

G. G. 2014.gada 11.jūnija iesnieguma par  dzīvojamās telpas, kas atrodas Nākotnes 

ielā. Viļānos, īres līguma grozīšanu un R. G. 2014.gada 11.jūnija iesnieguma par viľa 

izslēgšanu no dzīvojamās telpas, kas atrodas Nākotnes ielā, Viļānos, īres līguma 

Nr.1475 lietas izskatīšanas termiľu pagarināt līdz 2014.gada 11.oktobrim.  

30§ 

Informācija._________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2014. gada 07.augustā  plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2014.gada 31.jūlijā plkst 15.00. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2014.gada 30.jūlijā 

plkst.15.00. 

Sēdi slēdza plkst.16.00 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

 

Parakstīja 2014.gada 09.jūlijā. 
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