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LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Viļānu novadā

Nr.1

2013.gada 17.janvārī

DARBA KĀRTĪBĀ
1.Par ziedojuma pieņemšanu.
2.Par pabalstu ārkārtas situācijā.
3.Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības štatu sarakstā.
4.Par nomas attiecību izbeigšanu.
5.Par zemes iznomāšanu.
6.Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un
nodošanu atsavināšanai.
7.Par īpašuma sadali.
8.Par izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
9.Par nekustamā īpašuma aktualizāciju.
10.Par nomas līguma termiņa pagarināšanu.
11.Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
12.Par grozījumiem Sociālo dzīvokļu nolikumā .
13.Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
14.Par dzīvesvietas deklarēšanās ziņu anulēšanu.
15.Par īres līguma pagarinājumu.
16.Par īres līguma grozījumiem.
17.Par dzīvojamās platības maiņu.
18.Par I.Nalivaiko iesnieguma izskatīšanu.
19.Par dalības maksu Latvijas čempionāta Darts dalībniekiem.
20.Par Viļānu vidusskolas mācību uzņēmuma programmas turpinājumu.
21.Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai.
22.Par treneru darba algām ar 2013.gada 01.janvārī.
Papildus darba kārtībā.
23. Par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta
r.3D/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu
attīstība lauku reģionos” īstenošanā.
24. Par dalību Vides investīciju fonda īstenotā projektā „Ilgtspējīgas enerģētikas
rīcības plāni – vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā”.
25.Par mērķdotāciju sadali .
26.Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
27.Informācija.
Sēdi vada
domes priekšsēdētājs Arnolds Pudulis
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Piedalās
deputāti : Arnolds Pudulis, Jānis Stafeckis, Jevdokija Šlivka,Irina Šekšujeva,
Vasīlijs Arbidāns, Artūrs Ornicāns,Ivans Popovs, Juris Galerijs Vidiņš, Alla
Stiuka, Jekaterina Ivanova,Konrāds Kalniņš, Felicija Leščinska.
Nav ieradušies deputāti Aivars Strods- komandējumā, Inta Brence-bērna
kopšanas atvaļinājumā, Juris Tučs- nezināmu iemeslu dēļ.
Nokavē deputāti: Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis ,Artūrs Ornicāns.
Pašvaldības darbinieki- sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, jurists Guntars
Arbidāns,nekustamā īpašuma speciāliste Irina Klimanova, Dekšāru pagasta
pārvaldes vadītājs Jānis Benislavskis, izpilddirektore Inga Strūberga,
sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Grandāne, attīstības, plānošanas un
informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča un zemes ierīcības inženiere Lidija
Semjonova.
Viļānu novada pašvaldības iedzīvotāja Valentīna Spridzāne.
Korespondente Ilze Sondore.
Protokolē:
sekretāre Anna Strode.
Sēdi sāk plkst.15.00
Atklāti balso par darba kārtību :
par- 8(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla Stiuka, Jekaterina
Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva), pret-1(Jevdokija Šlivkanav sēdes kārtībā iekļauts mans iesniegums), atturas- nav.
Atklāti balso par papildus darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem:
par- 9 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Juris Galerijs Vidiľš,Alla Stiuka,
Jekaterina Ivanova, Ivans Popovs,Konrāds Kalniľš,Irina Šekšujeva,Jevdokija Šlivka),
pret-nav, atturas- nav.

1§
Par ziedojuma pieņemšanu.____________________________________________
I.Strūberga A.Pudulis
1.Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu -izskatot pieľemšanas –nodošanas
aktu,kurā redzams ,ka VA „Kultūras informācijas sistēmas” bez atlīdzības - kā
dāvinājumu nodod datoru un monitoru Viļānu pilsētas bibliotēkai ,
Atklāti balsojot:par- 9(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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Pieľemt no VA „Kultūras informācijas sistēmas” bez atlīdzības datoru par summu
270.05 LVL un monitoru par summu 64.46 LVL. Kopējā dāvinājuma vērtība 334.51
LVL(trīs simti trīsdesmit četri lati 51 santīms).
2.Ľemot vērā finanšu komitejas ietikumu-izskatot pieľemšanas –nodošanas aktu ,kur
redzams,ka Rēzeknes pilsētas domes kultūras pārvalde bez atlīdzības –kā
dāvinājumu nodod grāmatas (187 gab.) par summu 1086,82 LVL Viļānu novada
bibliotēkām,
Atklāti balsojot:par- 9(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Pieľemt no Rēzeknes pilsētas domes kultūras pārvaldes bez atlīdzības grāmatas (187
gab. ) par summu 1086.82 LVL( viens tūkstotis astoľdesmit seši lati 82 santīmi)
Viļānu novada bibliotēkām.
2§
Par pabalstu ārkārtas situācijā.__________________________________________
D.Strupiša A.Pudulis
Izskatot Sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.13-2/2785 no 18.12.2012.par to, ka S. N.
Strupļi,Sokolku pagasts lūdz piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā sakarā ar ugunsgrēku,
kurā sadega kūts, lopbarība, pie tās esošā malka, kartupeļi ,ziemai sagatavotie
konservējumi un ľemot vērā finanšu komitejas ietiekumu,
Atklāti balsojot:par- 9(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt S. N. deklarētā dzīves vieta Sokolku pagasts vienreizējo pabalstu ārkārtas
situācijā Ls 300,- (trīs simti lati 00 santīmi) ,sakarā ar ugunsgrēku no budžeta
līdzekļiem-pabalsts sociāli atstumtām personām.
3§
Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības štatu sarakstā._________________
J.Ivanova J.Šlivka A.Pudulis
1.Sakarā ar Viļānu novada sporta skolas dibināšanu un ľemot vērā finanšu komitejas
un izglītības ,kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumus,
Atklāti balsojot:par- 9 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka-(gribētu vēl 0.5 slodzes volejbola), Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš,
Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Ieviest sekojošas štata vienības Viļānu novada pašvaldības štatu sarakstā no
2013.gada 01.februāra:
slodze
pamata darba alga
profesijas klasifikators
Direktors slodze
1.0
503.1345 08
Basketbola treneris
1.0
280,3422 03
Basketbola treneris
0.5
140.3422 03
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Vieglatlētikas treneris 1.0
Vieglatlētikas treneri 0.5
Futbola treneris
1.0
Sporta metodiķis
0.5

280,140.280,140,-

3422 03
3422 03
3422 03
3422 04

2.Izskatot SAC „Cerība” vadītājas S.Razgales iesniegumu un ľemot vērā finanšu
komitejas un izglītības ,kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumus,
Atklāti balsojot:par- 9 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Palielināt sociālā pedagoga darba slodzi uz 1.0 no 2013.gada 01.februāra .
Ierodas deputāts Artūrs Ornicāns.
3. Ľemot vērā finanšu komitejas un izglītības ,kultūras un sociālo jautājumu
komitejas ieteikumus- sakarā ar nepieciešamību,
Atklāti balsojot:par- 8 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš), pret -2(A.Ornicāns un J.Šlivka –Viļānu novadā vajadzīgs
pārvaldnieks),atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Ieviest Viļānu pagastā Radopoles ciemā štata vienību saimniecības strādnieks ar darba
slodzi 0.5 un darba algu Ls 105.- profesijas klasifikators 921101 no 2013.gada
01.februāra.
4.Ľemot vērā finanšu komitejas un izglītības ,kultūras un sociālo jautājumu
komitejas ieteikumus ,
Atklāti balsojot:par- 10 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš,Artūrs Ornicāns, Jekaterina Ivanova, Alla
Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Ieviest vienu štata vienību novada pārvaldē -autovadītājs ar darba slodzi 1.0 ar darba
algu Ls 305,-profesijas klasifikators 8331 01 no 2013.gada 01.februāra.
5.Sakarā ar sporta skolas veidošanu un ľemot vērā finanšu komitejas un izglītības,
kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumus,
Atklāti balsojot:par- 10 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Artūrs Ornicāns), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Likvidēt štata vienību sporta pasākumu organizators 0.5 slodzes no 2013.gada
17.janvāra .
4§
Par nomas attiecību izbeigšanu.
I.Klimanova A.Pudulis
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1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu ,ľemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu un izskatot G.S.dzīv. Pļaviľās iesniegumu ar atteikumu no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480030339 3,8 ha platībā izmantošanas,
Atklāti balsojot:par- 10 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš, Artūrs Ornicāns), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt nomas attiecības ar G.S. par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78480030339 3,8 ha platībā.
2. Ieskaitīt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78480030339 3,8 ha platībā Viļānu
novada pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā.
Atnāk deputāte Felicija Leščinska.
5§
Par zemes iznomāšanu.
I.Klimanova A.Pudulis
1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu,
izskatot SIA „Lauce”, reģ.Nr. 400003693347, pilnvarotas personas U.B. iesniegumu
par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78980030177 1,7 ha platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980030177, Viļānu pagastā ir Viļānu
novada pašvaldībai piekritīgā zeme (27.05.2010. sēdes Nr.10 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,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Felicija Leščinska,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla
Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš,Artūrs Ornicāns), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar SIA „Lauce” par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980030177 1,7 ha platībā iznomāšanu uz
pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtībās gadā.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu,
izskatot M.O. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900050056 5,9ha
platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900050056, Sokolku pagastā ir Viļānu
novada pašvaldībai piekritīgā zeme (26.01.2009. sēdes Nr.1 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,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Felicija Leščinska,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla
Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš,Artūrs Ornicāns), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Noslēgt nomas līgumu ar M.O. Sokolku pag., Viļānu nov. par Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900050056 5,9ha
platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtībās gadā.
3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu,
izskatot AS „Lopkopības izmēģinājumu stacijas Latgale”, reģ. Nr. 40003020723,
valdes priekšsēdētājas Valentīnas Sarkanes, iesniegumu par Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu kadastra apzīmējumiem 78980090108 0,8ha
platībā un 78980090107 0,52ha platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām
konstatēts, ka
 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980090108 un 78980090107, Viļānu
pagastā ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (27.05.2010. sēdes Nr.10
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,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar AS „Lopkopības izmēģinājumu stacijas Latgale”, reģ.
Nr. 40003020723, par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumiem 78980090108 0,8 ha platībā un 78980090107 0,52 ha platībā
iznomāšanu uz pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no kadastrālās vērtībās gadā.
6§
Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu
atsavināšanai.
I.Klimanova A.Pudulis
1. Pamatojoties uz S. T. dzīv. Viļānos iesniegumu par zemesgabala „Jaunbērzi”,
kadastra apzīmējums 78980090564 atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
1.
S.T.saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas
atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas astoto punktu ir persona, kura var
ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu,
Atklāti balsojot:par- 11 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Ierakstīt zemesgabalu „Jaunbērzi”, Viļānu pag., kadastra apzīmējums
78980090564 zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda;
2.
Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78980090564, Viļānu pag.,
atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu.
3.
Pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju veikt darbus, kas nepieciešami zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 78980090564, Viļānu pag. ierakstīšanai zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem.
1.
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7§
Par īpašuma sadali.
I.Klimanova A.Pudulis
Izskatot J.M. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov. iesniegumu par nekustamā īpašuma
Jušku s., Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78980020174, sadalīšanu un
pamatojoties uz 03.10.2006. Zemes ierīcības likuma” 8.panta (1)d., 3p. un
12.04.2011. MK „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem” Nr.288,
konstatēts, ka zemes īpašuma sadalei ir nepieciešama zemes ierīcības projekta
izstrāde,
Atklāti balsojot:par- 11 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

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

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma ar kadastra Nr.78980020174, kas
sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78980020174 un
78980020115 sadalei divos īpašumos.
Jaunizveidotais īpašums, kas sastāvēs no vienas zemes vienības, 3,3ha platībā, kas
tiks atdalīta no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980020174;
Atdalītai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme, kur galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra Nr.;
Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Pūcītes 1”;
Sadali veikt uz zemes īpašuma „Pūcītes” 13.03.2000. izgatavotā zemes robežu plāna
pamata M 1:10000;
Zemes ierīcības projektā jāievēro noteiktie apgrūtinājumi;
Zemes ierīcības projektu saskaľot ar Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāju.
8§
Par izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites._______________________________
I.Klimanova A.Pudulis
Sakarā ar aktualizācijas datiem uz 31.10.2012 starp Viļānu novada pašvaldību
un Valsts zemes dienestu ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 11 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns), pret- nav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Izslēgt no bilances dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas un būves par kopējo
summu LVL 3446.00 ( trīs tūkstoši četri simti četrdesmit seši lati 00 santīmi ).
Izslēgt no bilances dzīvojamās ēkas
Īpašuma
nosaukums
Ceriľu iela
25B

Kadastra Nr.
K78170040593001

Kadastrālā
vērtība (LVL)
741.00

Pamatojums
VZD akts būves dzēšanu
22.08.2012 10-
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Varvara,
Jugermani,
Sokolku pag.
Asari, Taukuļi,
Sokolku pag.
Kopā:

K78900020129001

319.00

02/159592-1
VZD kadastra numurs
dzēsts

K78900040113001

2326.00

Mājas tiesiskais valdītājs
R. V.

3386.00

Izslēgt no bilances nedzīvojamās ēkas
Īpašuma
nosaukums
Kūts, V.,
Jugermani
Šķūnis, V.
Jugermani
Šķūnis, V.
Jugermani
Klēts, V
Jugermani
Pagrabs, Asari,
Taukuļi
Kopā:

K78900020129002

Kadastrālā
vērtība (LVL)
9.00

K78900020129003

5.00

K78900020129004

6.00

K78900020129006

10.00

K78900040113007

30.00

Kadastra Nr.

Pamatojums
VZD kadastra numurs
dzēsts
VZD kadastra numurs
dzēsts
VZD kadastra numurs
dzēsts
VZD kadastra numurs
dzēsts
Mājas tiesiskais
valdītājs R. V.

60.00

Ierodas deputāts Jānis Stafeckis.
9§
Par nekustamā īpašuma aktualizāciju.___________________________________
I.Klimanova A.Pudulis
Sakarā ar aktualizācijas datiem uz 31.10.2012 starp Viļānu novada pašvaldību un
Valsts zemes dienestu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu ,
Atklāti balsojot:par- 12 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis,Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1) Izslēgt no bilances 1,4711 ha zemes par kopējo summu LVL 1471.00
(viens tūkstotis četri simti septiņdesmit viens lats ).
Tabula Nr.1
1.Izslēgt no bilances sekojošus zemes gabalus
Nekustamā

Kadastra

Kadastrālā

Platība

īpašuma

Numurs

vērtība

( ha )

nosaukums
Zvaigžľu iela 13D

Piezīmes

( LVL )
78170020854

156.00

0.156

Valsts rezerves zemes
fonds
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Zvaigžľu iela 13C

78170021029

834.00

0.8344

Valsts rezerves zemes
fonds

Zaļā iela 11B

78170021034

481.00

0.4807

Valsts rezerves zemes
fonds

Kopā:

1471.00

1.4711

2) ľemt grāmatvedības uzskaitē 3.2 ha zemes par kopējo summu LVL
661.00 ( seši simti sešdesmit viens lats 00 santīmi ).
Tabula Nr.2
2.Ľemt uzskaitē sekojošus zemes gabalus
Nekustamā

Kadastra

Kadastrālā

Platība

īpašuma

Numurs

vērtība

( ha )

Piezīmes

nosaukums
Jānīši

78480030528

246.00

1.3

Jānīši

78480030478

415.00

1.9

661.00

3.2

Kopā:

10§
Par nomas līguma termiņa pagarināšanu.________________________________
I.Strūberga A.Pudulis
Izskatot biedrības „IEDVESMA plus”, reg.Nr.40008166317, valdes locekles
Gaļinas Meļľikas 2013.gada 08.janvāra iesniegumu par 2011.gada 17.janvāra nomas
līguma telpām pēc adreses Rēzeknes iela 6A,Viļāni, Viļānu novads (nedzīvojamo
telpu nomas līguma nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7817 004 0104 )ietvaros
no pašvaldības nomātajām telpām, pēc adreses Rēzeknes 6 A, Viļāni, termiľa
pagarināšanu līdz 2021.gada 31.decembrim, sakarā ar biedrības dalību projektu
realizācijā, tika konstatēts, ka
2011.gada 17.janvāra nomas līgums telpām pēc adreses Rēzeknes iela 6A,Viļāni,
Viļānu novads (nedzīvojamo telpu nomas līgums nekustamajam īpašumam ar
kadastra Nr.7817 004 0104) ir noslēgts līdz 2017.gada 31.decembrim.
Biedrība „IEDVESMA plus” ir ieguvusi ELFLA un Lauku Atbalsta dienesta atbalstu
projektam „Biedrības „IEDVESMA plus” kapacitātes stiprināšanai”, ar projekta
īstenošanas laiku 2014.gads, kur viens no galvenajiem nosacījumiem ir telpu nomas
līguma termiľš septiľi gadi pēc projekta īstenošanas.
Kā arī biedrība ir iesniegusi projektu „Biedrības „IEDVESMA plus” mūžizglītības
bāzes izveide” Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmā, kur viens no
galvenajiem nosacījumiem arī ir telpu nomas līguma termiľš pieci gadi pēc projekta
īstenošanas.
Sakarā ar to un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61.panta 1.daļu,
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Atklāti balsojot:par- 12 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis,Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
grozīt 2011.gada 17.janvāra nomas līgumu telpām pēc adreses Rēzeknes iela
6A,Viļāni, Viļānu novads (nedzīvojamo telpu nomas līgumu nekustamajam īpašumam
ar kadastra Nr.7817 004 0104) un pagarināt nomas termiľu līdz 2021.gada
31.decembrim.
11§
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.__________________________________
D.Strupiša J.Šlivka J.G.Vidiľš A.Stiuka A.Pudulis
Izskatot Viļānu novada sociālā dienesta izstrādāto saistošo noteikumu projektu un
ľemot vērā izglītības ,kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 10 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs,Irina
Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris Galerijs
Vidiľš,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis), pret- 2(Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicānsgribētu arī pilngadīgām personām pabalstu Ls 45,- ),atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 51 „Noteikumi par garantēto minimālo
ienākumu līmeni Viļānu novadā” no 2013.gada 01.februāra.
Pielikumā : saistošie noteikumi uz 1 lapas.
12§
Par grozījumiem Sociālo dzīvokļu nolikumā .______________________________
D.Strupiša J.Šlivka A.Ornicāns J.G.Vidiľš A.Pudulis
Izskatot sociālā dienesta izstrādātos grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 9 „Sociālo
dzīvokļu nolikums” un ľemot vērā izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas
ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 10 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs,Irina
Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris Galerijs
Vidiľš,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis), pret- nav,atturas-2(Jevdokija Šlivka,
Artūrs Ornicāns ),
Viļānu novada pašvaldība nolemj:
Apstiprināt grozījumus sociālo dzīvokļu nolikumā no 2013.gada 01.februāra.
Pielikumā grozījumi uz 1 lapas.
13§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu._____________________________________
J.Ivanova J.Šlivka A.Ornicāns A.Stiuka A.Pudulis
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1.Izskatot L.B. Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa
jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu
novada pašvaldības dome
konstatē:
L. B. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo brīvo dzīvojamo telpu. Pašlaik dzīvo sociālajā dzīvoklī, bet vēlas dzīvot
atsevišķi.
Saskaľā ar 2011.gada 4.augusta Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.11 27§
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, L. B. tika
sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – sociālā dzīvokļa izīrēšanā pēc
adreses Celtnieku ielā Viļāni ( 2011.gada 17.augusta dzīvojamās telpas īres līgums
Nr.1223c).
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.
Sakarā ar augstāk minēto L. 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, L. B. ir iesniegusi
motivētu iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.
Ľemot vērā augstāk minēto un 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,
Atklāti balsojot:par- 9 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs,Irina
Šekšujeva,Jekaterina Ivanova, Juris Galerijs Vidiľš,Felicija Leščinska,Jānis
Stafeckis,Jevdokija Šlivka), pret- nav,atturas-3(Alla Stiuka,Konrāds Kalniľš, Artūrs
Ornicāns ),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt L.B. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā un reģistrēt L. B. Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības
saľemšanai vispārējā kārtībā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
2.Izskatot N. T. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
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Saskaľā ar 2011.gada 17.marta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.5, 29§,
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, N.T.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, 2012.gada 20.decembrī N. T. tika piedāvāts
īrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – Mehanizatoru ielā Viļāni, Viļānu nov.
2013. gada 2.janvārī no N. T. tika 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- 12 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis,Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. sniegt N.T. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu pēc adreses Mehanizatoru iela , Viļāni, Viļānu nov.
Dzīvojamās telpas kopējā platība - 59,00 m2 , istabu skaits - 3, pirmais stāvs,
labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija.
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, iekļaujot
īres līgumā, kā ģimenes locekli dēlu A.T. 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 brīža;
3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, jānoslēdz
līgumu ar SIA „Viļānu siltums” un SIA „ALAAS” un tie jāuzrāda SIA „Viļānu
namsaimnieks”, pretējā gadījumā īres līgums ar SIA „Viļānu namsaimnieks” netiks
noslēgts un tiks uzskatīts, ka N. T.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.
3.Izskatot N.G., deklarētā dzīvesvieta Viļāni, iesniegumu par izslēgšanu no
Palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē :
N.G.savā iesniegumā ir norādījusi, ka atsakās no palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanā un lūdz izslēgt viľu no Viļānu novada pašvaldības Palīdzības reģistra
dzīvokļu jautājumu risināšanā.
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Saskaľā ar 2003.gada 3.februāra Viļānu pilsētas domes lēmumu, pamatojoties uz
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu 1.punktu, ievērojot
personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, N.G. tika atzīta par tiesīgu saľemt
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēt palīdzības reģistrā dzīvokļu
jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā, uz 09.11.2012.
kārtas Nr.21.
Saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta 1.daļas
4.punktu persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja atsakās no palīdzības,
iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu.
Adresāta viedokļa noskaidrošana saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.pantu
nav nepieciešama, jo tiek pieľemts labvēlīgs administratīvs akts.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.pantu
1.daļas 4.punktu, Administratīvā procesa likuma 62. pantu, 67. pantu,
Atklāti balsojot:par- 11 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Jānis Stafeckis,Artūrs Ornicāns), pret- nav,atturas-1(Felicija
Leščinska) ,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
izslēgt N.G. no Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu
risināšanā dzīvojamo telpu izīrēšana vispārējā kārtībā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV 4601 ) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
4. Izskatot E. P. deklarētā dzīvesvieta Dekšāres pag., Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
E. P. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo brīvo dzīvojamo telpu pēc adreses Madžuļi, Dekšāres pag., Viļānu nov.
E. P. ir deklarēts un dzīvo Madžuļi, Dekšāres pagasts, Viļānu novads, pie radinieka
A. G. Dzīvojamā māja sastāv no divām istabām un virtuves, kur uz doto brīdi dzīvo
vēl trīs cilvēki. E. P. vēlas dzīvot atsevišķi.
2012.gada 19.jūlijā Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbiniece M.Vīča
veicot E. P. apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā Madžuļi, Dekšāres pag., Viļānu nov.,
konstatēja, ka E. P. dzīvo privātā mājā, kura sastāv no divām istabām, virtuves un
verandas. Dzīvo kopā ar radiniekiem - onkuli A.G., tantēm M.G. un E. G.
Saskaľā ar VZD Kadastra reģistra datiem nekustamā īpašuma Madžuļi, Dekšāres
pagasts, Viļānu novads tiesiskais valdītājs ir A. G.
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.
Saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem nr.10 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 5.5. punktu E. P. ir iesniedzis motivētu iesniegumu par
nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.
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Ľemot vērā augstāk minēto un 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,
Atklāti balsojot:par- 12 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis,Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt E.P. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā un reģistrēt E.P.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.
5.Izskatot L.G.deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Saskaľā ar 2012.gada 4.aprīļa Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.5, 27§,
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, LG. 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, 2012.gada 20.decembrī L. G. tika piedāvāts
īrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov.
2013. gada 4.janvārī no L. G. tika 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- 12 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis,Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. sniegt L.G. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu pēc adreses Ornicāni, Viļānu pag.,, Viļānu nov. Dzīvojamās
telpas kopējā platība - 42,3 m2 , istabu skaits - 2, otrais stāvs, labiekārtojuma līmenis –
krāsns apkure, ūdensvada un kanalizācijas nav ( sausa tualete dzīvoklī).
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, iekļaujot
īres līgumā, kā ģimenes locekli, dēlu R.R. Ietvert īres līgumā nosacījumu, kas paredz
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īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu. Līguma noslēgšanas termiľu
noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža;
3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, jānoslēdz
līgumu ar SIA „ALAAS” un to jāuzrāda SIA „Viļānu namsaimnieks”, pretējā
gadījumā īres līgums ar SIA „Viļānu namsaimnieks” netiks noslēgts un tiks uzskatīts,
ka L. G. 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.
6. Izskatot I.Z. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā ,Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
I. Z. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo brīvo dzīvojamo telpu.
2012.gada 21.novembrī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālās
palīdzības organizatore A. Āboliľa un sociālā darbiniece M.Ikauniece veicot I. Z.
apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā Pavasara ielā , Viļānos konstatēja, ka I. Z.dzīvo
kopā ar civilvīru I.B., meitu S.vīra bērniem – V. un A.civilvīra mātei N. B.
piederošajā mājā. Dzīvojamā māja sastāv no trim dzīvojamām istabām, kurās dzīvo
septeľi cilvēki. I. Z. ģimene apdzīvo 2 istabas, vienā no tām dzīvo 3 bērni.
I. Z. ģimenei ir noteikts trūcīgās ģimenes statuss (03.12.2012.Viļānu novada
pašvaldības Sociālā dienesta izziľa Nr.176).
Saskaľā ar VZD Kadastra reģistra datiem nekustamā īpašuma Pavasara iela , Viļāni,
Viļānu nov. īpašniece ir N.B.
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.
Saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 5.augusta saistošiem noteikumiem
Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.1. punktu (ģimenē ir trīs nepilngadīgi bērni)
I.Z. ir iesniegusi motivētu iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo
telpu.
Ľemot vērā augstāk minēto un 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 2009.gaada 5.augusta saistošo
noteikumu Nr.10„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.1. punktu,
Atklāti balsojot:par- 12 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis,Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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atzīt I.Z. kā piecu personu ģimenes locekli, par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un reģistrēt I. Z. Viļānu novada palīdzības
reģistrā dzīvojamās platības saľemšanai vispārējā kārtībā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
7. Izskatot S. B.deklarētā dzīvesvieta Notra, Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Saskaľā ar 2011.gada 28.aprīļa Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.7, 28§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa
apstākļus, S.B. tika atzīta par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas
izīrēšanai vispārējā kārtībā.
Ľemot vērā augstā minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2012.gada 20.decembrī S. B. tika piedāvāts
īrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – Celtnieku ielā , Viļāni, Viļānu nov.
2013. gada 7.janvārī no S. B. tika 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- 12 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis,Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. sniegt S.B.palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu pēc adreses Celtnieku iela, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās
telpas kopējā platība - 83,1 m2 , istabu skaits - 4, trešais stāvs, labiekārtojuma līmenis
– centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija.
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, iekļaujot
īres līgumā, kā ģimenes locekļus, meitu T.T. un meitu I.T. 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
brīža;
3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, jānoslēdz
līgumu ar SIA „Viļānu siltums” un SIA „ALAAS” un tie jāuzrāda SIA „Viļānu
namsaimnieks”, pretējā gadījumā īres līgums ar SIA „Viļānu namsaimnieks” netiks
noslēgts un tiks uzskatīts, ka S. B. ir atteikusies no pašvaldības sniegtās palīdzības pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanas;
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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.
14§
Par dzīvesvietas deklarēšanās ziņu anulēšanu.______________________________
J.Ivanova A.Pudulis
1. Izskatot A.L.deklarētā dzīvesvieta Celtnieku iela ,Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu
par deklarēto dzīvesvietas ziľu anulēšanu J.L. pēc adreses Celtnieku iela , Viļāni,
Viļānu nov., Viļānu novada pašvaldības dome
k o n s t a t ē:
A.L. lūdz anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu Celtnieku ielā , Viļāni, Viļānu nov.
J.L. jo viľš atsakās palīdzēt apmaksāt īri un pārējos komunālos maksājumus, pēdējo
mēnesi faktiski nedzīvo.
A.L. ir dzīvokļa Celtnieku ielā, Viļāni ( 2008.gada 5. augustā dzīvojamās telpas īres
līgums Nr.1490) īrniece.
Dzīvojamās telpas īres līgumā ir ierakstīti dēli – J. L.un D.L.
Saskaľā ar Iedzīvotāju reģistra datiem J. L. ir deklarējis dzīvesvietu Celtnieku ielā
Viļāni, Viļānu nov., LV-4650 no 24.08.1990.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. pants 1. daļa nosaka, ka dzīvesvieta ir jebkuras
personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona
labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir
tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās
attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Augstāk minēta likuma 3. pants 2. daļa nosaka, ka personai ir tiesisks pamats
apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums,
attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā
ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pants pirmā daļa 1.un 2.punkts nosaka, ka ziľas
par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas
ziľas vai attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Jānim Laganovskim, kā Annas Laganovskas dēlam, kurš ir ierakstīts īres līgumā
Nr.1490, ir tiesisks pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā Celtnieku ielā 4-2, Viļāni,
Viļānu nov., un līdz ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta pieľemšanai.
Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus
netika noskaidrots, jo visas nepieciešamās ziľas jau izteiktas adresāta iesniegumā un
cits viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieľemšanu.
Šis administratīvais akts tiek pieľemts, ievērojot Administratīvā procesa likuma
4.pantā noteiktos administratīvā procesa principus, kā arī ietverot lietderības
apsvērumus, ievērojot Administratīvā procesa likuma 65. pantu un 66.pantu. Šajā
gadījumā ir lietderīgi izdarīt nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šajā gadījumā
administratīvā akta izdošana nepieciešama, lai sasniegtu tiesisku mērķi un izdodamais
nelabvēlīgais administratīvais akts ir piemērots tiesiskā mērķa sasniegšanai, bet citi
līdzekļi nav piemērojami. Sabiedrības ieguvums šajā gadījumā ir lielāks, nekā
personas tiesību aizskārums, jo pašvaldība savas funkcijas veic visu pašvaldības
iedzīvotāju interesēs un likuma ietvaros (pamats – Administratīvā procesa likuma
(APL 13.pants). Izdodamā administratīvā akta saturs atbilst demokrātiskās iekārtas
principam (APL 12.pants), sabiedrības interešu ievērošanas principam un
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privātpersonas tiesību ievērošanas principam (APL 5.pants). Cilvēktiesību
ierobežojums nav pieļauts.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 1 daļu un 2. daļu, 12.panta
pirmo daļu 1. un 2.punktu, LR MK 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.72 „Kārtība,
kādā anulējamas ziľas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, Administratīvā procesa
likuma 4. pantu, 5. pantu,12. pantu, 13. pantu, 62. pantu, 65, pantu, 66. pantu 67.
pantu,
Atklāti balsojot:par- 12 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis,Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atteikt A.L. anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu Celtnieku ielā , Viļāni, Viļānu nov.,
J.L.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
15§
Par īres līguma pagarinājumu.__________________________________________
J.Ivanova A.Pudulis
1.Izskatot J.B. deklarētā dzīvesvieta Celtnieku iela ,Viļāni, Viļānu novads,
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas pēc adreses Celtnieku iela , Viļāni,
Viļānu novads īres līgumu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
J. B.lūdz pagarināt noslēgto 2011.gada 5.maijā ar SIA „Viļānu namsaimnieks”
dzīvojamās telpas pēc adreses Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu nov. īres līgumu Nr.1194
sakarā ar īres līguma termiľa izbeigšanu.
Saskaľā ar 2011.gada 28.aprīļa Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.7, 28§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu” 5.5. punktu, J. B.tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2011.gada 5.maijā starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un J. B.tika noslēgts dzīvojamās
telpas pēc adreses Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.1194 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,
Atklāti balsojot:par- 12 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis,Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. atļaut J.B. noslēgt dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu
nov., īres līgumu Nr.1194 uz nenoteiktu laiku, pirms tam noslēdzot līgumu par cieto
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sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu ar SIA ”ALAAS” un tā kopiju iesniedzot
SIA „Viļānu namsaimnieks”;
2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiľu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
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 I.G. deklarētā dzīvesvieta Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu novads,
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz dzīvokli pēc dreses
Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu novads, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
I.G. lūdz pagarināt noslēgto 2011.gada 8.septembrī ar SIA „Viļānu namsaimnieks”
dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.676 uz dzīvokli pēc adreses Celtnieku iela , Viļāni
sakarā ar īres līguma termiľa izbeigšanu.
Saskaľā ar 2011.gada 25.augusta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.12, 32§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu” 5.5. punktu, I. G. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2011.gada 7.decembrī starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un I.G. tika noslēgts
dzīvojamās telpas pēc adreses Celtnieku iela ,Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.676
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,
Atklāti balsojot:par- 12 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis,Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. atļaut I.G. noslēgt dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku iela, Viļāni, Viļānu
nov., īres līgumu Nr.676 uz nenoteiktu laiku, pirms tam noslēdzot līgumu par cieto
sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu ar SIA ”ALAAS” un tā kopiju iesniedzot
SIA „Viļānu namsaimnieks”;
2. līguma grozījumu veikšanai noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim D.
Igaunim.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
3. Izskatot J.P. deklarētā dzīvesvieta Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu novads,
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas pēc adreses Celtnieku iela , Viļāni,
Viļānu novads īres līgumu, Viļānu novada pašvaldības dome
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konstatē:
J. P. lūdz pagarināt uz nenoteiktu laiku noslēgto ar SIA „Viļānu namsaimnieks”
dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu Nr.671
sakarā ar īres līguma termiľa izbeigšanu.
Saskaľā ar 2011.gada 17.marta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.5, 29§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 14. panta
1.daļas 3.punktu un Ministru Kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.857
„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas”
28.pantu, J.P. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2011.gada 15. aprīlī starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un J. P.tika noslēgts
dzīvojamās telpas pēc adreses Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.671
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 5-23, Viļāni, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 23.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo
daļu un otro daļu, 13.panta pirmo daļu,
Atklāti balsojot:par- 12 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis,Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. atļaut J.P. noslēgt dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu
nov., īres līgumu Nr.671 uz noteiktu laiku – līdz 2013.gadam 1.jūlijam, pirms tam
noslēdzot līgumu par cieto sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu ar SIA
”ALAAS” un tā kopiju iesniedzot SIA „Viļānu namsaimnieks”;
2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiľu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
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.
4. Izskatot J.K. deklarētā dzīvesvieta Celtnieku, Viļāni, Viļānu novads iesniegumu ar
lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas pēc adreses Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu
novads īres līgumu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
J. K. lūdz pagarināt noslēgto ar SIA „Viļānu namsaimnieks” dzīvojamās telpas, pēc
adreses Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu Nr.1210 sakarā ar īres līguma
termiľa izbeigšanu.
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Saskaľā ar 2011.gada 10.novembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.15, 41§,
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, J. K.tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2011.gada 15. novembrī starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un J. K.tika noslēgts
dzīvojamās telpas pēc adreses Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu nov., īres līgums
Nr.1210 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 8-30, Viļāni, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 23.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo
daļu un otro daļu, 13.panta pirmo daļu,
Atklāti balsojot:par- 12 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis,Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. atļaut J.K. noslēgt dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku iela, Viļāni, Viļānu
nov., īres līgumu Nr.1210 uz noteiktu laiku – līdz 2013.gadam 1.jūlijam, pirms tam
noslēdzot līgumu par cieto sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu ar SIA
”ALAAS” un tā kopiju iesniedzot SIA „Viļānu namsaimnieks”;
2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiľu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
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.
5. Izskatot A. K. iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas pēc adreses
Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu novads īres līgumu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
A. K.lūdz pagarināt uz nenoteiktu laiku noslēgto ar SIA „Viļānu namsaimnieks”
dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu Nr.668
sakarā ar īres līguma termiľa izbeigšanu.
Saskaľā ar 2011.gada 17.marta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.5, 29§,
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, A. K. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2011.gada 4. aprīlī starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un A. K. tika noslēgts
dzīvojamās telpas pēc adreses Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.668
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.
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Sakarā ar parādu esamību par īri un komunālajiem pakalpojumiem par dzīvokli
Celtnieku ielā , Viļāni, 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,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis), pret- nav,atturas-1(Artūrs
Ornicāns),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. atļaut A.K., noslēgt dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu
nov., īres līgumu Nr.668 uz noteiktu laiku – līdz 2013.gadam 1.jūlijam, pirms tam
noslēdzot līgumu par cieto sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu ar SIA
”ALAAS” un tā kopiju iesniedzot SIA „Viļānu namsaimnieks”;
2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiľu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
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.
6. Izskatot A. C. deklarētā dzīvesvieta Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu novads,
iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas pēc adreses Celtnieku iela , Viļāni,
Viļānu novads īres līgumu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
A. C. lūdz pagarināt līdz 2013.gadam 30.septembrim noslēgto ar SIA „Viļānu
namsaimnieks” dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu nov.,
īres līgumu Nr.642 sakarā ar īres līguma termiľa izbeigšanu.
Saskaľā ar 2011.gada 17.marta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.5, 29§,
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, A. C. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2011.gada 22.marta starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un A. C. tika noslēgts
dzīvojamās telpas pēc adreses Celtnieku iela, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.642
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,
Atklāti balsojot:par- 12 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis,Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. atļaut A. C. noslēgt dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu
nov., īres līgumu Nr.642 uz noteiktu laiku – līdz 2013.gadam 30.septembrim, pirms
tam noslēdzot līgumu par cieto sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu ar SIA
”ALAAS” un tā kopiju iesniedzot SIA „Viļānu namsaimnieks”;
2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiľu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
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.
7.Izskatot M.Ū. dzīv. Madžuļi, Dekšāres pag., Viļānu novads, iesniegumu ar lūgumu
pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz dzīvokli pēc adreses Madžuļi, Dekšāres
pag., Viļānu novads, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
M. Ū.lūdz pagarināt noslēgto 2011.gada 1.septembrī ar SIA „Viļānu namsaimnieks”
dzīvojamās telpas pēc adreses Madžuļi, Dekšāres pag., Viļānu nov. īres līgumu
Nr.4302 sakarā ar īres līguma termiľa izbeigšanu.
Saskaľā ar 2011.gada 25.augusta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.12, 32§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu” 5.5. punktu, M. Ū. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2011.gada 1.septembrī starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un M. Ū.tika noslēgts
dzīvojamās telpas pēc adreses Madžuļi, Dekšāres pag., Viļānu nov., īres līgums
Nr.4302 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,
Atklāti balsojot:par- 12 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis,Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. atļaut M. Ū. noslēgt dzīvojamās telpas, pēc adreses Madžuļi, Dekšāres pag., Viļānu
nov., īres līgumu Nr.4203 uz nenoteiktu laiku, pirms tam noslēdzot līgumu par cieto
sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu ar SIA ”ALAAS” un tā kopiju iesniedzot
SIA „Viļānu namsaimnieks”;
2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiľu - viens mēnesis no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
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.
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16§
Par īres līguma grozījumiem.____________________________________________
J.Ivanova A.Pudulis
1.Izskatot A.B. deklarētā dzīvesvieta Celtnieku iela ,Viļāni, Viļānu novads, un I. B.
deklarētā dzīvesvieta Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu novads, iesniegumus par
dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē :
A. B. lūdz grozīt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1497 attiecībā uz dzīvoklī pēc
adreses Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu nov., mainīt līgumā ierakstītās personas I. B.
statusu no „cita persona” uz „ģimenes locekli”, jo 2012.gada 21. jūnijā tika noslēgta
laulība ar I.B.
I.B.lūdz grozīt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1497 attiecībā uz dzīvokli pēc
adreses Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu nov., mainīt šajā līgumā viľas statusu no „cita
persona” uz „ģimenes locekli”, jo 2012.gada 21. jūnijā tika noslēgta laulība ar A. B.
Saskaľā ar 2006.gada 11. septembra dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1497 A. B. ir
īrnieks Celtnieku iela ,Viļāni.
Citu dzīvoklī deklarēto ne arī iekļauto īres līgumā Nr. 1497 pilngadīgo ģimenes
locekļu nav.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 13. panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līguma nosacījumus var grozīt, īrniekam un izīrētājam rakstveidā vienoties.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu un 13. panta pirmu daļu,
Atklāti balsojot:par- 12 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis,Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. grozīt 2006.gada 11.septembra dzīvojamās telpas, pēc adreses Celtnieku iela ,
Viļāni, Viļānu novads, īres līgumu Nr.1497, nemainot iepriekšējā īres līguma
nosacījumus, un līgumā ierakstītās personas I.B.statusu mainīt no „citas persona” uz
„ģimenes locekli” sakarā laulības noslēgšanu;
2. lēmuma izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim D. Igaunim.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
17§
Par dzīvojamās platības maiņu.__________________________________________
J.Ivanova A.Stiuka A.Pudulis
1.Izskatot I.O. deklarētā dzīvesvieta Raiľa iela , Viļānos, iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas apmaiľā pret citu
īrējamu dzīvojamo telpu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
I.O. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – apmainīt īrēto pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu – dzīvokli Viļānos, pret citu īrējamu dzīvojamo telpu - 2
istabu dzīvokli Viļānu pilsētā ar visam labierīcībām un centrālapkuri.
I.O. ir dzīvojamās telpas pēc adreses Celtnieku ielā , Viļāni īrnieks. ( 2012.gada
12.martā īres līgums Nr.551).
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Dzīvoklis sastāv no vienas istabas, kopēja platība 26,27 m2, dzīvojamā platība – 14,33
m2, trešais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija.
Saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās
daļas 4. punktu pašvaldība sniedz palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiľā pret citu
īrējamu dzīvojamo telpu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 1.
daļas 4.punktu, 24.pantu,
Atklāti balsojot:par- 9 (Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Juris Galerijs Vidiľš,Jānis
Stafeckis,Artūrs Ornicāns), pret- 1 (Irina Šekšujeva),atturas- 2 (Alla Stiuka,Felicija
Leščinska),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt I.O. par tiesīgu saľemt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiľā pret citu
īrējamu dzīvojamo telpu un reģistrēt I. O. Viļānu novada pašvaldības palīdzības
reģistrā īrētās dzīvojamās platības apmaiľa pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
18§
Par I.N. iesnieguma izskatīšanu.___________________________________
J.Ivanova J.G.Vidiľš J.Šlivka A.Ornicāns D.Strupiša A.Pudulis
I.N. dzīv. Celtnieku ielā ,Viļāni 2012.gada 13.decembrī iesniedza iesniegumu, par to,
ka tika appludināts dzīvoklis un tas notika no sociālā dzīvokļa Nr. 28.
I.N. savus zaudējumus vērtē kā Ls 100,- un lūdz kompensēt tos.
Uzklausot sociālās nodaļas vadītāju D.Strupišu un ľemot vērā izglītības, kultūras un
sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 9(Vasīlijs Arbidāns,Ivans Popovs, Irina Šekšujeva,Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka,Juris Galerijs Vidiľš,Jānis Stafeckis, Felicija Leščinska,Konrāds
Kalniľš), pret-3( J.Šlivka, A.Ornicāns, A.Pudulis) ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt sociālo pabalstu ārkārtas situācijā naudas līdzekļus Ls 35,-(trīsdesmit pieci
lati 00 santīmi) sakarā ar appludināto dzīvokli – naudas līdzekļus izmaksājot
I.N.dzīv. Celtnieku ielā no budžeta līdzekļiem pabalsts sociāli atstumtām personām.
19§
Par dalības maksu Latvijas čempionāta Darts dalībniekiem._________________
J.Ivanova A.Pudulis
Izskatot Aivara Šutkas 2013.gada 09.janvāra isniegumu ar lūgumu piešķirt dalības
maksu Latvijas čempionāta Darts dalībniekiem un ľemot vērā izglītības, kultūras un
sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Jānis Stafeckis, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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Piešķirt Ls 40,-(četrdesmit lati 00 santīmi) Latvijas čempionāta Darts dalībniekiem,
kuri pārstāvēs Viļānu novadu sacensībās, pārskaitīt pēc piestādītā rēķina no budžeta
līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra .
20§
Par Viļānu vidusskolas mācību uzņēmuma programmas turpinājumu._________
J.Ivanova A.Pudulis
Izskatot Viļānu vidusskolas skolotājas E.Samuilovas iesniegumu un skolēnu mācību
uzľēmumu programmas darbības atskaiti un ľemot vērā izglītības ,kultūras un sociālo
jautājumu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Jānis Stafeckis, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atļaut turpināt no 01.01.2013.vadīt skolēnu mācību uzľēmuma programmu Viļānu
vidusskolā un turpmāk apmaksāt E.Samuilovai 4 mācību stundas nedēļā līdz
2013.gada 31.augustam.
21§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai.___________
J.Ivanova A.Pudulis
Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores vietas izpildītājas L.Skurules
2013.gada iesniegumu un ľemot vērā izglītības ,kultūras un sociālo jautājumu
komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Jānis Stafeckis, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Lai īstenotu Pilnās izglītības programmas 2013.mācību gadā no 01.01.2013.
līdz 31.08.2013. piešķirt Ls 2735,55 (divi tūkstoši septiľi simti trīsdesmit pieci lati
55 santīmi) ik mēnesi tai skaitā Ls 630.-(seši simti trīsdesmit lati 00 santīmi) vecāku
līdzfinansējums-Viļānu Mūzikas un mākslas skolas pedagogu darba samaksai un
VSAOI no pašvaldības budžeta .
22§
Par treneru darba algām ar 2013.gada 01.janvārī.__________________________
J.Ivanova A.Pudulis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”,izskatot ar Rēzeknes novada pašvaldību
noslēgto līgumu līdz Viļānu novada pašvaldības sporta skolas izveidošanai ľemot
vērā izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Jānis Stafeckis, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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Lai izpildītu licencētās basketbola, futbola un vieglatlētikas programmas ,piešķirt
finansējumu treneru darba algām no 2013.gada 1.janvāra –slodzes 3.618, Ls 1251.18
mēnesī.
No pašvaldības budžeta 1.918 sporta skolas pedagogu slodzes Ls 663.28 - apmaksai
mēnesī, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.Finansējums no
mērķdotācijām pašvaldībām interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu
daļējai darba apmaksai -1,7 slodzes Ls 587.60 mēnesī ,tai skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas .
23§
Par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta r.3D/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001
„Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos”
īstenošanā.___________________________________________________________
I.Piziča A.Pudulis
Izskatot VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” piedāvāto sadarbību
Satiksmes ministrijas un LVRTC īstenotajā Eiropas Savienības fonda projektā
Nr.3D/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu
attīstība lauku reģionos” īstenošanu Nr. SM 2012/ - 27, slēdzot Līgumu par sadarbību
Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3D/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās
paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” īstenošanā", tika
konstatēts, ka:
VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” saskaľā ar 2012.gada 24.janvāra
Ministru kabineta noteikumiem Nr.79 „Noteikumi par darbības programmas
"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti "Elektronisko sakaru
pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas
tīkla attīstība)”” un 2012.gada 28.maijā starp Satiksmes ministriju un LVRTC
noslēgto
līgumu
par
Eiropas
Savienības
fonda
projekta
Nr.3D/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu
attīstība lauku reģionos” īstenošanu Nr. SM 2012/ - 27 ir apstiprināta par Eiropas
Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3/.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes
elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” (turpmāk - Projekts) finansējuma
saľēmēju,
Projekta mērķis ir nodrošināt ātrgaitas platjoslas tīkla infrastruktūras attīstību tādās
Latvijas Republikas teritorijās, kurās neviens elektronisko sakaru komersants
nesniedz un tuvāko trīs gadu laikā neplāno sniegt interneta piekļuves pakalpojumus ar
uzlabotiem datu pārraides parametriem, nodrošinot datu pārraides ātrumu vismaz 30
Mbit/s, lai panāktu interneta piekļuves ar uzlabotiem datu pārraides parametriem
vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšanu visā Latvijas Republikas teritorijā,.
Projekta īstenošanas ietvaros Viļānu novada Dekšāres un Sokolku pagastu teritorijā ir
plānots izveidot vienu vai vairākus optiskā tīkla piekļuves punktus ātrgaitas platjoslas
tīkla infrastruktūrai, kas nodrošinātu kvalitatīva un ātra interneta, datu pārraides un
citu elektronisko sakaru pakalpojumus Viļānu novada Dekšāres un Sokolku pagastos.
Sakarā ar to un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļu,
Elektronisko sakaru likumu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Jānis Stafeckis, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Vienoties par sadarbību ar VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
Projekta īstenošanā un slēgt sadarbības līgumu;
2. Pilnvarot pašvaldības domes priekšsēdētāju Arnoldu Puduli parakstīt Līgumu par
sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3D/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001
„Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” īstenošanā ar
VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs.
24§
Par dalību Vides investīciju fonda īstenotā projektā „Ilgtspējīgas enerģētikas
rīcības plāni – vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā”.__________________
I.Piziča A.Pudulis
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu
valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība
nav aizliegta ar likumu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var
pieľemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos, 2012.gada 6.decembra
Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Jānis Stafeckis, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Piedalīties sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds” īstenotā
projektā „Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas
apsaimniekošanā” (akronīms SEAP PLUS), kura ietvaros Viļānu novada pašvaldībai
izstrādās ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu.
2.Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju A.Puduli parakstīt Pilsētu mēru paktu par
pašvaldības brīvprātīgu apľemšanos palielināt energoefektivitāti un izmantot
atjaunojamos enerģijas avotus.
25§
Par mērķdotāciju sadali .______________________________________________
J.Ivanova A.Pudulis
Izskatot mērķdotāciju sadales komisijas 2013.gada lēmumu par mērķdotācijas sadali
mācību iestādēm ,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Jānis Stafeckis, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju sekojoši:
1.Interešu izglītība
Dekšāres pamatskola -Ls 160.14 (viens simts sešdesmit lati 14 santīmi) mēnesī
Viļānu vidusskola –Ls 954.31(deviľi simti piecdesmit četri lati 31 santīmi) mēnesī.
2.5.-6.gadniekiem
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Viļānu pirmsskolas izglītības iestāde- Ls 1316.00 (viens tūkstotis trīs simti sešpadsmit
lati 00 santīmi) mēnesī.
Radopoles pirmsskolas izglītības iestāde – Ls 913.00 (deviľi simti trīspadsmit lati 00
santīmi) mēnesī.
Dekšāres pirmsskolas grupa- Ls 266.16 (divi simti sešdesmit seši lati 16 santīmi)
mēnesī.
3.Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm
Viļānu vidusskola -Ls 29188,58 (divdesmit deviľi tūkstoši viens simts astoľdesmit
astoľi lati 58 santīmi) mēnesī.
Dekšāres pamatskola –Ls 5465.34 (pieci tūkstoši četri simti sešdesmit pieci lati 34
santīmi) mēnesī.
26§
Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu._____________________________
D.Strupiša A.Pudulis
Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.1/1 no 15.01.2013., no kura redzam,ka Ļ.S.
deklarētā adrese Rīgas ielā lūdz piešķirt istabu sociālajā dzīvoklī -veselības stāvokļa
dēļ,
Atklāti balsojot:par- 12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis,Ivans Popovs, Jevdokija
Šlivka, Irina Šekšujeva ,Konrāds Kalniľš, Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,Juris
Galerijs Vidiľš,Jānis Stafeckis, Felicija Leščinska,Artūrs Ornicāns), pretnav,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt Ļ. S. deklarētā dzīves vieta Rīgas ielā,Viļāni istabu sociālajā dzīvoklī
Celtnieku ielā ,Viļānos ,saskaľā ar nolikumu.
27§
Informācija.__________________________________________________________
Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2013. gada 07.februārī plkst.15.00.
2013.gada 23.janvārī plkst.15.00 apvienotā komiteju sēde par budžetu.
Finanšu komitejas sēde notiks 2013.gada 31.janvārī plkst 15.00.
Sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2013.gada 30.janvārī
plkst.15.00.
Sēdi slēdza plkst.17.00
Sēdi vadīja

Arnolds Pudulis

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Parakstīja 2013.gada 24.janvārī

