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LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Viļānu novadā

Nr.16

2013.gada 05.decembrī

DARBA KĀRTĪBĀ

1.Par Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 05.decembra saistošo noteikumu Nr.
57„Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni Viļānu novadā”
izdošanu.
2.Par Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 025.decembra saistošo noteikumu
Nr.58„Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojumu saņemšanas
kārtību Viļānu novadā” izdošanu.
3.Par Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 05.decembra noteikumu
Nr.60„Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās” izdošanu.
4.Par Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 05.decembra saistošo noteikumu
Nr.61„Pašvaldības nodevas iekasēšanas apmērs un kārtība par pašvaldības
izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju izsniegšanu” izdošanu.
5.Par dzīvokļu un sociālās komisijas locekļa D.Igauņa iesnieguma izskatīšanu.
6.Par administratīvās komisijas priekšsēdētāja A.Vaišviļa iesnieguma
izskatīšanu.
7.Par Viļānu novada iedzīvotājas Aldas Auziņas iesnieguma izskatīšanu.
8.Par dāvinājuma pieņemšanu no Izglītības un zinātnes ministrijas.
9.Par naudas līdzekļu piešķiršanu kultūras nama jumta pārseguma un pamatu
rekonstrukcijai , remontam.
10.Par naudas līdzekļu piešķiršanu kultūras nama skatuves ierīkošanai.
11.Par konceptuālo atbalstu un līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai
„IEDVESMA plus”.
12.Par transporta piešķiršanu Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrībai
„Saulstariņi”.
13.Par 2013.gada 07.novembra domes sēdes lēmuma „Par Biedrības „Mednieku
klubs „Avangards”” iesnieguma izskatīšanu” atcelšanu.
14.Par O.Ančas iesnieguma izskatīšanu.
15.Par N.Čistjakova iesnieguma izskatīšanu.
16.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „LIS
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„Latgale 9”” Viļānu pagastā.
17.Par zemes gabala piekritību pašvaldībai.
18.Par zemes gabala piekritību valstij.
19.Par Dilmaņu skolas pārdošanu izsolē.
20.Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu
atsavināšanai.
21.Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un
nodošanu atsavināšanai.
22.Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
23.Par zemes iznomāšanu.
24.Par nomas attiecību izbeigšanu.
25.Par īpašuma sadali.
26.Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu invalīdu biedrībai Ziemassvētku
pasākumam.
27.Par Dekšāres muzeja krājumu kolekciju ņemšanu grāmatvedības uzskaitē.
28.Par novada skolu pieslēgšanu PROF pakalpojumam (www.uzdevumi.lv).
29.Par Mūzikas un mākslas skolas mācību maksas segšanu.
30.Par saistošo noteikumu Nr. 59 „Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas
kārtība Viļānu novadā”izdošanu.
31.Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – apmainot īrēto pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu, pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.
32.Par dzīvesvietas deklarēšanu.
33.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
34.Par dzīvojamās platības paplašināšanu.
35.Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
36.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai
piederošo sociālo dzīvokļu (istabu) izīrēšanā.
37. Par vecāku līdzfinansējuma apmēra noteikšanu.
38.Par Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 05.decembra saistošo noteikumu
Nr. 62” „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu
novadā atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu”izdošanu.
39.Par Viļānu vidusskolas un Dekšāres pamatskolas skolēnu uzteikšanu 1
semestra beigās.
40.Par sadarbības līguma noslēgšanu.
41.Informācija.
Sēdi vada
domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova
Piedalās
deputāti: Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Daiga Ceipiniece , Juris Galerijs
Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis,Ilze Valeniece, Ilze Grolmusa,
Felicija Leščinska.
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Nav ieradies deputāts Andris Kozulis- komandējumā.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Inga Strūberga, jurists Guntars
Arbidāns, sociālās nodaļas vadītāja Daila Strupiša, zemes ierīcības inženiere Lidija
Semjonova, nekustamā īpašuma speciāliste Irina Klimanova, galvenā grāmatvede
Irēna Stafecka, sabiedrisko attiecību speciāliste Sigita Āboliľa, Sokolku pagasta
pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova un Viļānu vidusskolas direktora vietniece Nellija
Guda.
Korespondente Ilze Sondore.
Protokolē:
sekretāre Anna Strode.
Sēdi sāk plkst.15.00.
Novada pašvaldības priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova informē par papildus
jautājumiem , kas iekļaujami darba kārtībā .
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa, Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Darba kārtībā iekļaut papildus četrus jautājumus.

1§
Par Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 05.decembra saistošo noteikumu Nr.
57”Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni Viļānu novadā”
izdošanu._____________________________________________________________
D.Strupiša J.Šlivka J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖43.panta trešo daļu, Euro ieviešanas
kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu ,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldība nolemj:
Izdot Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 05.decembra saistošos noteikumus Nr.
57‖ Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni Viļānu novadā‖.
Pielikumā :saistošie noteikumi uz 1 lapas.
2§
Par Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 05.decembra saistošo noteikumu Nr.
58”Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojumu saņemšanas kārtību
Viļānu novadā” izdošanu._______________________________________________
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D.Strupiša J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖43.panta trešo daļu,Euro ieviešanas
kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu un ľemot vērē finanšu komitejas
ieteikumu ,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldība nolemj:
Izdot Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 05.decembra saistošos noteikumus Nr.
58‖Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojumu saľemšanas kārtību Viļānu
novadā‖.
Pielikumā : saistošie noteikumi uz 4 lapām.
3§
Par Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 05.decembra saistošo noteikumu
Nr.60„Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās” izdošanu.________
I.Grolmusa J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖43.panta trešo daļu,Euro ieviešanas
kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldība nolemj:
Izdot Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 05.decembra saistošos noteikumus Nr.60
„Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās‖.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 2 lapām.
4§
Par Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 05.decembra saistošo noteikumu
Nr.61„Pašvaldības nodevas iekasēšanas apmērs un kārtība par pašvaldības
izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju izsniegšanu” izdošanu.
I.Stafecka J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖43.panta trešo daļu, Euro ieviešanas
kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu ,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
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Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa, Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldība nolemj:
Izdot Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 05.decembra saistošos noteikumus Nr.61
„Pašvaldības nodevas iekasēšanas apmērs un kārtība par pašvaldības izstrādāto
oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju izsniegšanu‖.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 2 lapām.
5§
Par dzīvokļu un sociālās komisijas locekļa D.Igauņa iesnieguma izskatīšanu.___
I.Strūberga J.Ivanova
Izskatot dzīvokļu un sociālās komisijas locekļa D.Igauľa iesniegumu ,par to, ka
atsakās no darba komisijā -sakarā ar komisijas priekšsēdētājas attieksmi,
Deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis,
Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas2(Vasīlijs Arbidāns un Arnolds Pudulis),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atbrīvot D.Igauni no darba dzīvokļu un sociālajā komisijā ar 2013.gada
05.decembri.
6§
Par administratīvās komisijas priekšsēdētāja A.Vaišviļa iesnieguma izskatīšanu.
I.Strūberga J.Ivanova
Izskatot administratīvās komisijas priekšsēdētāja A.Vaišviļa 2013.gada 05.novembra
iesniegumu, kurā lūdz atbrīvot viľu no darba administratīvajā komisijā un ľemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atbrīvot A.Vaišvili no darba administratīvajā komisijā ar 2013.gada 05.decembri.
7§
Par Viļānu novada iedzīvotājas Aldas Auziņas iesnieguma izskatīšanu.
I.Strūberga J.Ivanova
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Izskatot Viļānu novada iedzīvotājas Aldas Auziľas 2013.gada 22.novembra
iesniegumu ar lūgumu ievēlēt viľu administratīvās komisijas sastāvā un ľemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa, Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Iekļaut A.Auziľu administratīvās komisijas sastāvā no 2013.gada 06.decembra.
8§
Par dāvinājuma pieņemšanu no Izglītības un zinātnes ministrijas.____________
I.Strūberga J.Ivanova
Sakarā ar to, ka Viļānu novada pašvaldība saľēma no Izglītības un zinātnes
ministrijas dāvinājumu- astoľas animācijas filmas (1 disks) un metodiskais līdzeklis
pedagogiem par Eiropas Monetārās Savienības kopējo valūtu EURO -komplektus ,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 19.punktu un ľemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu ,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pieľemt dāvinājumu – astoľas animācijas filmas (1 disks) un metodiskais

līdzeklis pedagogiem par Eiropas Monetārās Savienības kopējo valūtu EURO
-komplektus ;
2. Noteikt viena komplekta vērtību Ls 45.012 par kopējo summu Ls 360.096 un
nodot sešus komplektus Viļānu vidusskolai un divus komplektus Dekšāru
pamatskolai.
9§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu kultūras nama jumta pārseguma un pamatu
rekonstrukcijai , remontam._____________________________________________
I.Strūberga J.Ivanova
Pamatojoties uz kopsavilkuma aprēķinu un lokālajām tāmēm Nr.N-3 un Nr.N-4
(papilddarbi) un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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Piešķirt papildus naudas līdzekļus Ls 4994,- (bez PVN) vai Ls 6042,74- (ar PVN)
kultūras nama jumta pārseguma un pamatu rekonstrukcijai, remontam. Veikt
iepirkumu.
10§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu kultūras nama skatuves ierīkošanai.__________
I.Strūberga J.Ivanova
Pamatojoties uz lokālo tāmi Nr.1 un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt naudas līdzekļus Ls 44662,-(ar PVN) kultūras nama skatuves ierīkošanai.
Veikt iepirkumu.
Sakarā ar to, ka:
- 2013.gada 27.decembrī iestājas darbu izpildes termiľš būvdarbiem, kurus
2012.gada 26.septembra Līguma Nr.2012/29 par Viļānu kultūras namabibliotēkas ēkas rekonstrukciju, labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā
izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai, ietvaros veic
Piegādātāju
apvienība
„RCR5,
DAKO,
KOMUNĀLPROJEKTS‖.
Pamatojoties uz 2012.gada 19.marta Piegādātāju apvienības vienošanās, to
pārstāv SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5‖, reg.Nr.42403006028;
- 2013.gada 28.oktobrī ir saľemts SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5‖,
2013.gada 26.septembra iesniegums „Par būvdarbu termiľu‖, kurā tiek lūgts
2012.gada 26.septembra Līguma Nr.2012/29 par Viļānu kultūras namabibliotēkas ēkas rekonstrukciju, labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā
izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai, darba izpildes
termiľu pagarināt līdz 2014.gada 20.maijam,bet pašvaldība tam nepiekrīt.
Tiek nolemts:
izveidot komisiju, sekojošā sastāvā Ilze Grolmusa, Andris Kozulis, Inga
Zunda, Ārija Moisejeva un Jevdokija Šlivka, esošās situācijas izvērtēšanai un
lēmuma pieľemšanai attiecībā uz pašvaldības, kā pasūtītāja tālāko rīcību, 2013.gada
27.decembrī iestājas darbu izpildes termiľš būvdarbiem, kurus 2012.gada
26.septembra Līgumā Nr.2012/29 par Viļānu kultūras nama-bibliotēkas ēkas
rekonstrukciju, labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai,
kā arī energoefektivitātes uzlabošanai, nolīgto , bet neizpildīto būvdarbu pabeigšanai.
11§
Par konceptuālo atbalstu un līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai
„IEDVESMA plus”.___________________________________________________
I.Strūberga J.Ivanova
Izskatot biedrības „IEDVESMA plus‖2013.gada 11.novembra iesniegumu ar lūgumu
piešķirt līdzfinansējumu projektam „Dzīvotprieks kopā ar IEDVESMU‖ .Projekta
kopējās izmaksas ir LVL 2420,- īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums ir 16%
tas ir 453.72 LVL .Projektā ietvertie darbi :PVC logi,palodzes,demontāžas un
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montāžas darbi, aiļu apdare,materiāli,nodarbību un meistar klašu organizēšanai un
veikšanai.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 27.punktu un ľemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Piešķirt biedrībai „IEDVESMA plus‖ līdzfinansējumu projektam „Dzīvotprieks
kopā ar IEDVESMU‖ -16% ,tas ir 453.72 LVL no budžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem .
2.Noslēgt finansēšanas līgumu .
3.Atcelt lēmumu Nr. 7 no 16.08.2013.‖Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai
„IEDVESMA plus‖.
12§
Par transporta piešķiršanu Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrībai
„Saulstariņi”.________________________________________________________
I.Strūberga J.Ivanova
Izskatot Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Saulstariľi‖ 2013.gada
27.novembra iesniegumus ar lūgumu piešķirt transportu : 2013.gada 12.decembrī
sakarā ar sponsoru ielūgumu apmeklēt labdarības pasākumu Rēzeknē -19.biedrības
bērni un 2013.gada 21.decembrī ar sponsoru dāvātajām biļetēm apmeklēt Jaungada
labdarības pasākumu Rīgā- 22 biedrības biedriem ,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrībai „Saulstariľi‖ transportu 12. un
21.decembrī uz labdarības pasākumiem.
13§
Par 2013.gada 07.novembra domes sēdes lēmuma „Par Biedrības „Mednieku
klubs„Avangards”” iesnieguma izskatīšanu” atcelšanu.___________________
I.Grolmusa J.Šlivka J.G.Vidiľš J.Ivanova
Ar Viļānu domes 2013.gada 07.novembra lēmumu (protokols Nr. 13, 17.§) ar
balsu vairākumu tika pieľemts lēmums:
„1. Pārtraukt līgumu ar mednieku biedrību „Kľava‖ par medību tiesību nodošanu
Sokolku pagastā Viļānu novadā.
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1)
2)
3)
4)

2. Slēgt bezatlīdzības līgumu par medību tiesību nodošanu Viļānu novada Sokolku
pagastā ar Biedrību „Mednieku klubs „Avangards‖‖.
Minētais lēmums tika pieľemts neatbilstoši normatīvajiem aktiem, un konkrēti,
neievērojot:
likuma „Par pašvaldībām‖ 33.pantā un pašvaldības Nolikumā lēmumu
projektu iesniegšanas kārtību,
likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta otrās daļas noteikumus par to, ka domes
darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem;
likuma „Par pašvaldībām‖ 41.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības
lēmumiem jāatbilst normatīviem aktiem;
likuma „Par pašvaldībām‖ 62.panta 4.punktu, kas nosaka domes
priekšsēdētāja pilnvaras parakstīt līgumus.
Lēmums tika pieľemts, neizvērtējot sekas, kas var iestāties to izpildot un pēc tā
stāšanās spēkā.
Protokolā norādīts, ka lēmums pieľemts, pamatojoties uz deputāta J.G.Vidiľa
mutisku priekšlikumu, kurš debatēs norādīja vienu no 07.09.2012. līguma laušanas
pamatiem tā 4.2.punktu, kurā norādīts, ka iznomātājam un nomniekam ir tiesības
izbeigt līgumu pirms termiľa, 15 dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot otru pusi.
Savukārt, mutiski izvirzītais lēmuma projekts nesatur priekšsēdētājam pienākumu
rakstiski brīdināt nomnieku 15 dienas iepriekš par līguma izbeigšanu pirms termiľa,
bet gan līgumu pārtraukt un noslēgt līgumu ar citu mednieku biedrību. Šāda lēmuma
izpilde varētu radīt nelabvēlīgas sekas, jo tādā gadījumā būtu būtiski pārkāptas
mednieku biedrības „Kľava‖ tiesības.
Civillikuma 1587.pants nosaka, ka „tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējam
pienākumu izpildīt apsolīto, un ne darījuma sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās
izpildīšanas grūtības nedod vienai pusei tiesību atkāpties no līguma, kaut arī
atlīdzinot otrai zaudējumus”.
Ja arī līguma 4.2.punkts dod tiesības izbeigt līgumu pirms termiľa bez jebkādiem
nosacījumiem, tad līguma 3.1.3.punkts aizliedz noslēgt līgumus ar citām fiziskām un
juridiskām personām par medību tiesību nodošanu līgumā norādītās platībās.
Vērtējot noslēgtā līguma noteikumus kopumā, var secināt, ka izbeigt līgumu pirms
termiľa ir tiesības, taču ar līgumu pašvaldība uzľēmās saistību neslēgt līgumus ar
citām personām.
Līdz ar to, domes pieľemtais lēmums nevar būt vērtējams kā tiesisks un lietderīgs.
Ľemot vērā minēto ,pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 86.pantu,
lēmuma projektā tika piedāvāts :atcelt Viļānu novada domes 2013.gada 07.novembra
13.sēdes protokola Nr.13§17lēmumu „Par biedrības „Mednieku klubs „Avangards‖‖
iesnieguma izskatīšanu‖.
Finanšu komitejā tika nolemts: atstāt spēkā Viļānu novada domes 2013.gada
07.novembra 13.sēdes protokola 17.§ lēmumu „Par Biedrības „Mednieku klubs
„Avangards‖‖ iesnieguma izskatīšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 27.punktu un ľemot vērā finanšu
komitejas lēmuma projektu ,
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Deputāti atklāti balsojot par-6 (Juris Galerijs Vidiľš,Arnolds Pudulis,Ārija
Mojesejeva,Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns,Inta Brence), pret- 2(Jevdokija
Šlivka, Ilze Grolmusa), atturas- 6(Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece,Ilze
Valeniece, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Alla Stiuka),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atcelt Viļānu novada domes 2013.gada 07.novembra sēdes protokola Nr.13§17
lēmumu „Par biedrības „Mednieku klubs „Avangards‖‖ iesnieguma izskatīšanu‖.
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 O.A. iesnieguma izskatīšanu.
I.Klimanova J.G.Vidiľš J.Šlivka J.Ivanova
Izskatot O. A. dzīv. Viļānos 2013.gada 7.novembra iesniegumu ar lūgumu atskaitīt
no dzīvokļa cenas summu, kas bija iztērēta duškabīnes iegādei.
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
1. Saskaľā ar Viļānu novada domes 2013.gada 10.oktobra sēdes Nr.12 dienas kārtības
16.jautājuma 3.punkta lēmumu, ir apstiprināta dzīvokļa cena un tā ir LVL 2900,00,
bet ľemot vērā, ka O.A. veica dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā par saviem
līdzekļiem, atlikusī samaksas summa par doto dzīvokli ir LVL 2809,76.
2. O.A.sava iesniegumā raksta, ka saľemot dzīvokli - tas nebija derīgs dzīvošanai un
bija nepieciešams veikt lielus remontdarbus.
3. O.A. lūdz atskaitīt no īpašuma līdzekļus LVL 219,99 apmērā, kas bija iztērēti
duškabīnes iegādei.
Finanšu komitejā tika nolemts: atskaitīt no dzīvokļa cenas līdzekļus, kas bija iztērēti
duškabīnes iegādei, t.i. LVL 219,99. Atlikusi summa samaksai par dzīvokli sastāda
LVL 2589,77.
Pēc kārtējām debatēm par pamatu ľemot finanšu komitejas lēmuma projektu deputāti
atklāti balsojot par-6 (Juris Galerijs Vidiľš,Arnolds Pudulis,Felicija Leščinska, Daiga
Ceipiniece, Ilze Valeniece, Inta Brence), pret-3(Jevdokija Šlivka,Ilze Grolmusa, Inga
Zunda ),atturas-4 (Jekaterina Ivanova,Daiga Ceipiniece,Ilze Valeniece, Alla Stiuka)Vasīlijs Arbidāns balsošanā nepiedalās sakarā ar interešu konfliktu Valsts
amatpersonu darbībā,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Negrozīt Viļānu novada domes 2013.gada 10.oktobra sēdes Nr.12 dienas kārtības
16.jautājuma 3.punkta lēmumu par dzīvokļa cenu.
15§
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Par N.Č. iesnieguma izskatīšanu.
I.Klimanova J.Ivanova
Izskatot N. Č. dzīv. Viļānos 2013.gada 30.oktobra iesniegumu ar lūgumu sniegt
palīdzību jumta atjaunošanai
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
1. N.Č. savā iesniegumā raksta, ka naktī no 28.10.2013. uz 29.10.2013. uz garāžas jumta
nogāzās egle, kā rezultātā, jumts tika sabojāts.
2. Iesniegumā minētās garāžas nav reģistrētas NĪ kadastra reģistrā un nav datu par to
piederību, vērtību,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 27.punktu un ľemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Noraidīt N. Č. lūgumu sniegt palīdzību jumta atjaunošanai.
16§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „LIS
„Latgale 9”” Viļānu pagastā.
I.Klimanova J.Ivanova
Izskatot SIA „Ametrs‖, reģ. Nr.42403021417 2013.gada 21.novembrī
iesniegtu zemes ierīcības projektu AS „Lopkopības Izmēģinājumu stacija
LATGALE‖ nekustamam īpašumam „LIS „Latgale 9‖‖, Viļānu novada dome
konstatē
Zemes ierīcības projekts nekustamam īpašumam „LIS „Latgale 9‖‖ ar kadastra
apzīmējumu 78980090227 izstrādāts sadalīšanai, pamatojoties uz nekustamā īpašuma
„LIS „Latgale 9‖‖ īpašnieka AS „Lopkopības Izmēģinājumu stacija LATGALE‖
iesniegumam, Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 30.maija sēdes Nr.7 dienas
kārtības 22.jautājuma „Par īpašuma sadali‖ lēmumam.
Ar Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 30.maija sēdes Nr.7 dienas kārtības
22.jautājuma „Par īpašuma sadali‖ lēmumu tika apmierināts AS „Lopkopības
Izmēģinājumu stacija LATGALE‖ iesniegums par zemes sadalīšanu un nolemts
piekrist nekustamā īpašuma „LIS „Latgale 9‖‖ zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980090227 sadalei, atdalot no kopējā zemes gabala 9,84ha platībā zemes vienību
3,5ha, 0,005ha un 0,005ha 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 vietējam
pašvaldībai apstiprināšanai projektu trijos eksemplāros, no kuriem vietējā pašvaldība
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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-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,
Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa,Alla Stiuka) ,pretnav ,atturas- nav, Jevdokija Šlivka balsošanā nepiedalās sakarā ar interešu konfliktu
Valsts amatpersonu darbībā,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Ametrs‖ izstrādāto zemes ierīcības projektu AS „Lopkopības
Izmēģinājumu stacija LATGALE‖ nekustamam īpašumam „LIS „Latgale 9‖‖ zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 78980090227 sadalīšanai četrās 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 LKS-92 iesniegt
Valsts zemes dienestam, otru nodot ierosinātājam, trešo atstāt pašvaldības arhīva
lietās.
4. Lēmumu nosūtīt SIA „Ametrs” un AS „Lopkopības Izmēģinājumu stacija
LATGALE”.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
17§
Par zemes gabala piekritību pašvaldībai.
I.Klimanova J.Ivanova
Ľemot vērā, ka lēmumos par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030611
piekritību nav atsauces uz likumu par „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās‖,
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Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030611, 3,5211ha platībā
piekrīt pašvaldībai saskaľā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu Zemesgrāmatās‖ 3.panta, otrās daļas, 2.punktu.
18§
Par zemes gabala piekritību valstij.
I.Klimanova J.Ivanova
Ľemot vērā, ka nav pieľemti lēmumi par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem
78170020129, 78170030314, 78170040143 piekritību,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Noteikt, ka sekojošās zemes vienības piekrīt valstij saskaľā ar likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu Zemesgrāmatās‖ 41.panta,
pirmās daļas, 4.punktu
N.p.k

1.

Zemes vienības Zemes vienības Zemes vienības
kadastra
adrese
platība, ha
apzīmējums
78170020129
Rīgas iela 44F, 0,7813
Viļāni

2.

78170030314

Raiľa iela
Viļāni

1, 0,1326

3.

78170040143

Augļu iela 6, 0,1
Viļāni

Zemes vienības
lietošanas
mērkis
1001
–
Rūpnieciskās
ražošanas
objektu apbūve
0601
–
individuālo
dzīvojamo māju
apbūve
0601
–
individuālo
dzīvojamo māju
apbūve

19§
Par nekustamā īpašuma „Dilmaņu skola” nodošanu atsavināšanai.___________
I.Klimanova J.Ivanova

Viļānu novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamais īpašums
„Dilmaľu skola‖, kurš jau ilgu laiku netiek izmantots.
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Saľemot I.B. dzīvojoša Viļānu pagasts, Viļānu novads iesniegumu ar lūgumu
izskatīt iespēju iegādāties šo nekustamo īpašumu un līdz ar to izvērtējot pašvaldības
nepieciešamību uz šo nekustamo īpašumu, tās funkciju nodrošināšanai
tika konstatēts, ka:
Viļānu novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā atrodošais nekustamais
īpašums „Dilmaľu skola‖, kurš jau ilgu laiku netiek izmantots, nav nepieciešams
pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai.
Līdz ar to, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma:
3.panta 2.daļu, kas nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas
pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var
izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos;
4.panta 1.daļu, kas nosaka, ka Valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā
nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju
nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja
tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to
funkciju nodrošināšanai;
5.panta 1.daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod
Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. Atļauju atsavināt no Eiropas
Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu instrumenta līdzekļiem
finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo īpašumu projekta
galasaľēmējam, kas nav publiskas personas vai iestādes pakļautībā vai pārraudzībā
esoša institūcija, dod attiecīgais ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
5.panta 5.daļu, kas nosaka, ka lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu
tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma
turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi;
8.panta 2.daļu, kas nosaka, ka atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas
personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās
personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā;
8.panta 3.daļu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas
sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaľā ar
šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu;
8.panta 6.daļu, kas nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai
pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus;
8.panta 7.daļu, kas nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka
mantas novērtēšanas komisija;
15.panta 1.daļu, kas nosaka, ka izsole var būt mutiska, rakstiska vai jaukta
(mutiska un rakstiska);
15.panta 1.daļu, kas nosaka, ka izsole var būt ar augšupejošu vai lejupejošu soli,
likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 17.punktu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. nodot atsavināšanai Viļānu novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā atrodošo
nekustamo īpašumu „Dilmaľu skola‖;
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2. noteikt nekustamā īpašuma „Dilmaľu skola‖ atsavināšanas veidu – mutiska izsole ar
augšupejošu soli;
3. nekustamā īpašuma „Dilmaľu skola‖ atsavināšanas procedūru saskaľā ar Publiskās
personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem veikt Viļānu novada pašvaldības
Privatizācijas, pašvaldības īpašumu un zemes komisijai, pieaicinot pašvaldības juristu.

1.
1.

2.

3.

20§
Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu
atsavināšanai.
I.Klimanova J.Ivanova
Izskatot O.L. dzīv. Viļānos iesniegumu ar dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada domes konstatēja:
O.L.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;
O.L. saskaľā ar 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta‖ 5.pantu, ierosinājumam ir pievienojis klāt
visus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus;
Dzīvokļa īpašums Brīvības ielā, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada
pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris
Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,
Ilze Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda;
2. Nodot dzīvokli Brīvības ielā, Viļānos atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu;
3. Lēmuma norakstu nosūtīt O.L.- 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.

2. Izskatot O.J. dzīv. iesniegumu ar dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada domes konstatēja:
1.
O. J. 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. O.J. saskaľā ar 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta‖ 5.pantu, ierosinājumam ir pievienojis
klāt visus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus;
3. Dzīvokļa īpašums Brīvības ielā nav nepieciešams Viļānu novada pašvaldības
iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris
Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,
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Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,
Ilze Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Brīvības ielā zemesgrāmatā uz Viļānu novada
pašvaldības vārda;
2. Nodot dzīvokli atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu;
3. Lēmuma norakstu nosūtīt O. J.- 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.
21§
Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu
atsavināšanai.
I.Klimanova J.Ivanova
1. Pamatojoties uz M. S. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov. iesniegumu ar zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu 78480030908 atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
M. S. 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,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78480030908 zemesgrāmatā uz
Viļānu novada pašvaldības vārda;
2.
Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78480030908 atsavināšanai,
pārdodot to par brīvu cenu.
3.
Lēmuma norakstu nosūtīt M.S. 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.
1.

2. Pamatojoties uz A.Š. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov. iesniegumu ar zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 78900020026 atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
A.Š. 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,
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Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78900020026 zemesgrāmatā uz
Viļānu novada pašvaldības vārda;
2.
Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78900020026 atsavināšanai,
pārdodot to par brīvu cenu.
3.
Lēmuma norakstu nosūtīt A. Š. Sokolku pag., Viļānu nov.
1.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
22§
Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
I.Klimanova J.Ivanova
Pamatojoties uz Viļānu novada domes lēmumu un veicot īpašuma ar kadastra Viļānu
pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78980090166, nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot
SIA „Dzieti‖ vērtētājus
Viļānu novada dome konstatēja:
1.
Saskaľā ar SIA „Dzieti‖ slēdzienu par nekustamā īpašuma – zemes gabala
Viļānu novada Viļānu pagasta Radopolē tirgus vērtība ir LVL 300,00 (trīs simti lati
un 00sant.);
2.
K.I. veica īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda par
saviem līdzekļiem:
a.
Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā:

Valsts zemes dienests – Valsts nodeva par kadastra izziľu –
LVL 5,00 (pieci lati un 00sant.);

Zemesgrāmata – kancelejas nodeva; LVL 18,00
(astoľpadsmit lati un 00sant.);

VSIA „Latvijas valsts mērnieks‖ rēķins Nr.67776/310 un
83528/310 par kadastrālo uzmērīšanu – LVL 418.53 (četri simti astoľpadsmit lati un
53sant.).
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:


noteikt īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980090166, Viļānu pag., Viļānu
nov., nosacīto cenu – LVL 300,00 (trīs simti lati un 00sant.);
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Piedāvāt K. I. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties to, atskaitot no
nosacītās cenas līdzekļus, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā par
kopējo summu LVL 232,27 (divi simti trīsdesmit divi lati un 27 sant.), t.i. par LVL
67,73 (sešdesmit septiľi lati un 73sant.).
23§
Par zemes iznomāšanu.
I.Klimanova J.Ivanova
1. Izskatot L.S. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2013.gada 30.oktobra
iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900040164 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada pašvaldības 2010.gada 2.decembra
lēmums par zemes piekritību pašvaldībai).
2013.gada 30.oktobrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts L.S. iesniegums
ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900040164 daļu 1,5 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 L.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-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa, Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar L.S. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900040164 daļu 1,5 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 L.S. 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.
2. Izskatot I.K. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., 2013.gada 8.novembra iesniegumu
par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
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Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030258 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu pilsētas domes 2008.gada 10.decembra lēmums
par zemes piekritību pašvaldībai).
2013.gada 8.novembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts I. K.
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030258
daļu 400 m2 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 I.K. 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-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar I.K. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170030258 daļu 400 m2 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 I.K. Viļāni, 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.
3. Izskatot M.M. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2013.gada 13.novembra
iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900040203 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (Sokolku pagasta padomes 2008.gada 24.septembra
lēmums par zemes piekritību pašvaldībai).
2013.gada 13.novembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts M. M.
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900040203
daļu 0,9 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.

20

Izvērtējot M.M. 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-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar M.M. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900040203 daļu 0,9 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 M.M., Sokolku pag., Viļānu nov., 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.
4. Izskatot S. Š. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2013.gada 23.oktobra
iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980090650 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada pašvaldības 2010.gada 27.maija lēmums
par zemes piekritību pašvaldībai).
2013.gada 23.oktobrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts S. Š. iesniegums
ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980090650 0.30ha
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.
Izvērtējot S.Š. 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-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Noslēgt nomas līgumu ar S. Š. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980090650 0.30 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 S. Š. Viļānu pag., 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.
5. Izskatot A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija‖, reģistrācijas
Nr.40003017051, juridiskā adrese: Viļāni, Viļānu nov., 2013.gada 23.oktobra
iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980050044 un 78980030483 ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes (Viļānu novada pašvaldības 2010.gada
27.maija lēmums par zemes piekritību pašvaldībai).
2013.gada 23.oktobrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A/S „Viļānu
selekcijas un izmēģinājumu stacija‖ valdes locekles I. Z. iesniegums ar lūgumu
iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980050044 1.6 ha platībā un
78980030483 1.0 ha platībā.
Citi pieteikumi uz dotajām zemes vienībām 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/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija‖ valdes locekles I.
Z. 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, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa) ,pret-nav,
atturas- nav, Inga Zunda un Alla Stiuka balsošanā nepiedalās sakarā ar interešu
konfliktu Valsts amatpersonu darbībā,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija‖ par zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78980050044 1.6 ha platībā un 78980030483 1.0
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
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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 selekcijas un izmēģinājumu stacija‖, adrese:
Viļāni, Viļānu nov., 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.
6. Izskatot z/s „Morāni‖, reģistrācijas Nr.42401006860, juridiskā adrese:
Rēzeknes nov., 2013.gada 1.novembra iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu,
Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980030072 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgās zeme (Viļānu novada pašvaldības 2010.gada 9.septembra
lēmums par zemes piekritību pašvaldībai).
2013.gada 1.novembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts z/s „Morāni‖
īpašnieces D. P. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 789800300723 1.1 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.
Izvērtējot z/s „Morāni‖ īpašnieces D. P.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-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar z/s „Morāni‖ par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 78980030072 1.1 ha platībā un 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 z/s „Morāni”, adrese: Rēzeknes 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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7. Izskatot A.P. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov., 2013.gada 27.novembra
iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumiem 78480030334; 78480030360 un
78480030516 ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes.
2013.gada 27.novembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A. P.
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
78480030334 0.20ha platībā; 78480030360 0.40ha platībā un 78480030516 0.40 ha
platībā.
Citi pieteikumi uz dotajām zemes vienībām 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. P. 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-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar A. P. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
78480030334 0,20ha platībā; 78480030360 0,40 ha platībā un 78480030516 0,40 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. P. Dekšāres pag., 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.
8.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu,
izskatot A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija‖, reģistrācijas
Nr.40003017051, juridiskā adrese: Viļāni, Viļānu nov., un A.B. dzīv. Rēzekne
iesniegumus par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra

apzīmējumu 78980030127 4.3 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām,
konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980030127 Viļānu pag., ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada pašvaldības
2013.gada 30.maija lēmums par zemes piekritību pašvaldībai);
 saskaľā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu‖ zeme ir iznomājama,
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Deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa) ,pret-nav,
atturas- nav, Inga Zunda un Alla Stiuka balsošanā nepiedalās sakarā ar interešu
konfliktu Valsts amatpersonu darbībā,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Rīkot nomas tiesību izsoli par zemes gabalu Viļānu pag., ar kadastra
apzīmējumu 78980030127 iznomāšanu uz pieciem gadiem starp A/S „Viļānu
selekcijas un izmēģinājumu stacija‖, reģistrācijas Nr.40003017051, juridiskā
adrese: Viļāni, Viļānu nov., un A. B., dzīv. Rēzekne;
2. Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes
komisijai sadarbībā ar pašvaldības juristu uzlikt par pienākumu izstrādāt
nomas tiesību izsoles noteikumus.
3. Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes
komisijai uzlikt par pienākumu organizēt pašvaldības nomas tiesību izsoli.
9. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 14.punkta a)
apakšpunktu, izskatot A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija‖,
reģistrācijas Nr.40003017051, juridiskā adrese: Viļāni, Viļānu nov., un z/s
„Morāni‖, reģistrācijas Nr.42401006860, juridiskā adrese: Rikavas pag.,
Rēzeknes nov., iesniegumus par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 78980010272 2.3 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām, konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980010272 Viļānu pag., ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada pašvaldības
2010.gada 27.maija lēmums par zemes piekritību pašvaldībai);
 saskaľā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu‖ zeme ir iznomājama,
Deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa) ,pret-nav,
atturas- nav, Inga Zunda un Alla Stiuka balsošanā nepiedalās sakarā ar interešu
konfliktu Valsts amatpersonu darbībā,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Rīkot nomas tiesību izsoli par zemes gabalu Viļānu pag., ar kadastra
apzīmējumu 78980010272 iznomāšanu uz pieciem gadiem starp A/S „Viļānu
selekcijas un izmēģinājumu stacija‖, reģistrācijas Nr.40003017051, juridiskā
adrese: Rīgas iela 44, Viļāni, Viļānu nov., un z/s „Morāni‖, reģistrācijas
Nr.42401006860, juridiskā adrese: Rikavas pag., Rēzeknes nov.;
2. Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes
komisijai sadarbībā ar pašvaldības juristu uzlikt par pienākumu izstrādāt
nomas tiesību izsoles noteikumus.
3. Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes
komisijai uzlikt par pienākumu organizēt pašvaldības nomas tiesību izsoli.
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24§
Par nomas attiecību izbeigšanu.
I.Klimanova J.Ivanova
1) Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 27.punkta un izskatot N.R. dzīv.
Viļānu pag., Viļānu nov. iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78980090631 0,06 ha platībā Viļānu pag. izmantošanas,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt nomas attiecības ar N.R. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980090631 0,06 ha platībā;
2. Ieskaitīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980090631 0,06 ha platībā Viļānu
novada pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt N. R. Viļānu pag., Viļānu nov., 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.
2) Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 27.punkta un izskatot O.
L. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov. iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 78980040089 0,80 ha platībā Viļānu pag.
izmantošanas,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt nomas attiecības ar O. L. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980040089 0,80 ha platībā;
2. Ieskaitīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980040089 0,80 ha
platībā Viļānu novada pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt O. L. Viļānu pag., Viļānu nov., 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.
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3) Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 27.punkta un izskatot I. S. dzīv.
Viļānu pag., Viļānu nov. iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78980040382 0,02 ha platībā Viļānu pag. izmantošanas,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt nomas attiecības ar I. S. par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 78980040382 0,02 ha platībā;
2. Ieskaitīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980040382 0,02 ha
platībā Viļānu novada pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt I. S. Viļānu pag., Viļānu nov., 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.
25§
Par īpašuma sadali.
I.Klimanova J.Ivanova
Izskatot P. M. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov. Iesniegumu par zemes vienības ar
kadastra Nr.78480070113, 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 vienības sadalei ir nepieciešama zemes
ierīcības projekta izstrāde,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldība nolemj:

1.
2.
3.
4.
5.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
78480070113, kadastra Nr.78480070113 ar kopējo platību 10.3 ha sadalei divos
īpašumos:
No zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78480070113 atdalīt 5,3 ha (veicot
kadastrālo uzmērīšanu platība var mainīties);
Atdalītai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme, kur galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra Nr.;
Atdalītai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Lapsene‖;
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 78480070113 piešķirt nosaukumu „Driķi‖
Sadali veikt uz zemes īpašuma „Mālnieki‖ izgatavotā zemes robežu plāna 26.07.2000.
pamata M 1:10000;
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6. Zemes ierīcības projektā jāievēro noteiktie apgrūtinājumi;
7. Zemes ierīcības projektu saskaľot ar Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāju.
26§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu invalīdu biedrībai Ziemassvētku
pasākumam.__________________________________________________________
I.Strūberga J.Ivanova
Izskatot Viļānu invalīdu biedrības iesniegumu ar lūgumu piešķirt naudas līdzekļus
Ziemassvētku pasākuma organizēšanai,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Piešķirt naudas līdzekļus Ls 70,- (septiľdesmit lati 00 santīmi) Viļānu invalīdu
biedrībai Ziemassvētku pasākuma organizēšanai no budžeta līdzekļiem ,pārējā citur
neklasificētā kultūra.
2.Noslēgt finansēšanas līgumu ar norādi par izdevumu attaisnojošu dokumentu
iesniegšanu.
27§
Par Dekšāres muzeja krājumu kolekciju ņemšanu grāmatvedības uzskaitē.
I.Stafecka J.Ivanova
Pamatojoties uz LR MK noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti‖ 200.2.punktu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Ľemt grāmatvedības uzskaitē Dekšāres muzejā sekojošu kolekciju:
1)

Klīdzēju dzimtas kolekciju 245 vienības par kopējo vērtību LVL 454.00 (
četri simti piecdesmit četri lati 00 santīmi).
28§
Par novada skolu pieslēgšanu PROF pakalpojumam (www.uzdevumi.lv).
D.Ceipiniece J.Ivanova
Izskatot SIA „Uzdevumi.lv‖ direktora Jura Mendziľa iesniegumu, kā arī uzklausot
Dekšāru pamatskolas direktores Daigas Ceipinieces un Viļānu vidusskolas skolotājas
Felicijas Leščinskas viedokli , par iespēju iegādāties premium pakalpojumu PROF
skolnieku un skolotāju lietošanai (3 LVL gadā vienam lietotājam bez PVN) un ľemot
vērā izglītības kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
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Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Neiegādāties premium pakalpojumu PROF skolnieku un skolotāju lietošanai (3 LVL
gadā vienam lietotājam bez PVN) .
29§
Par Mūzikas un mākslas skolas mācību maksas segšanu A. Z._______________
D.Strupiša J.Ivanova
Dienests izskatīja I.O. dekl. Viļānos, 06.11.2013. iesniegumu ar lūgumu
palīdzēt samaksāt par meitas A. Z. mācībām Mūzikas un mākslas skolā.
Izskatot esošo situāciju, konstatēts- I.O. ģimene ir trūcīga. Materiālās iespējas
ierobežotas. Meitene cītīgi apmeklē skolu, labi mācās.
Ľemot vērā visus apstākļus, uzklausot sociālās darbinieces viedokli, saskaľā ar
2003. gada 1.janvāra ―Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma‖ 5.panta
1.d., 11.pantu, Sociālais dienests nolemj (LĒMUMS 12.11.2013. Nr. 1.1.11/ 2643)
ierosināt Viļānu novada pašvaldības domei atbrīvot A.Z. dekl. Viļānos, no mācību
maksas par Mūzikas un mākslas skolu 2013./2014. mācību gadā un ľemot vērā
izglītības kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atbrīvot I.O. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, no vecāku līdzfinansējuma 8,00 LVL
mācību mēnesī (72 LVL mācību gadā) par meitas A. Z. mācībām Mūzikas un mākslas
skolā 2013./2014. mācību gadā.
31§
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – apmainot īrēto pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu, pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.________________
J.Šlivka J.Ivanova
Izskatot O. M. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov. iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas apmaiľā pret citu
īrējamu dzīvojamo telpu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
O. M. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – apmainīt īrēto pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu – dzīvokli Ziedu ielā , Viļānos, pret citu īrējamu dzīvojamo
telpu – 2 istabas dzīvokli ar labierīcībām.
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O. M. ir īrniece dzīvoklim Ziedu ielā , Viļāni. ( 2012.gada 1.oktobra īres līgums
Nr.864a/7410). Īres līgumā ir ierakstīti: īrniece O. M., vīrs E. M. un nepilngadīga
meita J. M. Dzīvoklis sastāv no vienas istabas, kopēja platība - 24,07 m2, dzīvojamā
platība - 15,56 m2, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, ūdensvads,
kanalizācija
E. M. piekrīt īrētās dzīvojamās telpas Ziedu ielā ,Viļānos apmaiľai pret citu īrējamu
dzīvojamo telpu (2013.gada 5. novembra E. M. iesniegums, Pašvaldības ieejošais
Nr.1.3-10/1986).
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,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt O. M. kā triju personu ģimenes locekli, par tiesīgu saľemt palīdzību īrētās
dzīvojamās telpas apmaiľā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu un reģistrēt O. M.
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.
32§
Par dzīvesvietas deklarēšanu.____________________________________________
J.Šlivka J.Ivanova
Izskatot V. R. deklarētā dzīvesvieta Sakstagala pag., Rēzeknes nov., iesniegumu par
dzīvesvietas deklarēšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
k o n s t a t ē:
V. R. lūdz deklarēt dzīvesvietu Viļānos, Viļānu nov. 2013.gada 30.septembrī,
iesniedzot dzīvesvietas deklarāciju, V. R. norādīja dzīvesvietas deklarēšanas
lietošanas tiesības, kuru iegūšanas pamats ir „radniecība ar brāli A. R.‖.
Saskaľā ar Iedzīvotāju reģistra datiem V. R. no 1994. gada 28. septembra ir deklarējis
dzīvesvietu Sakstagala pag., Rēzeknes nov.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu 2013.gada
24.oktobrī Sociālā un dzīvokļu komisija pēc iepazīšanās ar V. R. 2013.gada
30.septembra iesniegumu par dzīvesvietas deklarēšanu Viļānos, Viļānu nov. objektīvu
iemeslu dēļ pagarināja lietas izskatīšanas termiľu līdz 2014.gada 30.janvārim.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem V. R.
tika uzaicināts uz 2013.gada 6.novembra Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi papildus
viedokļa sniegšanai saskaľā ar iespējami nelabvēlīga administratīvā akta pieľemšanu.
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V. R. komisijā uzturēja savu lūgumu un papildus paskaidroja, ka viľam pašlaik nav
kur dzīvot, jo dzīvojamā māja Sakstagala pag., Rēzeknes nov., kur viľš agrāk dzīvoja,
2012.gada maija mēnesī nodega. V.R. māte G.R. ( mira 2012.gada 19.decembrī) it kā
bija nopirkusi ¼ daļu nekustamā īpašuma Rīgas ielā 29, Viļānos no tiesiskā valdītāja
V. S., bet īpašuma tiesības uz šo dzīvojamo platību zemesgrāmatā nereģistrēja.
Pirkuma līgumu viľš nevar atrast, mantojumā nav stājies. Brālis A. R. dzīvoja kopā ar
māti un 2004.gadā deklarējis savu dzīvesvietu Rīgas ielā 29, Viļānos. V.R. faktiski
dzīvo pie brāļa un vēlas deklarēt savu dzīvesvietu Rīgas ielā 29, Viļānos.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 7. pants 3. daļa nosaka, ka dzīvesvietas
deklarēšanas iestāde noteiktajos gadījumos pārbauda deklarēto ziľu patiesumu.
Saskaľā ar VZD Kadastra reģistra datiem nekustamā īpašuma Rīgas ielā 29, Viļāni,
Viļānu nov. ir četri tiesiskie valdītāji – D.B., J.T., V.S. un V. Z. un pamatojoties uz to
A.R. nav ne īpašnieks, ne tiesiskais valdītājs nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 29,
Viļānos, Viļānu nov.
V.R. nav tiesiska pamata deklarēt dzīvesvietu Rīgas ielā 29, Viļāni, Viļānu nov. un
līdz ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta pieľemšanai.
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
privātpersonas tiesību ievērošanas principam (APL 5.pants). Cilvēktiesību
ierobežojums nav pieļauts.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām‖ 21.panta
1.daļas 23.punktu, „Dzīvesvietas deklarēšanas likums‖ 7. panta trešo daļu,
Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. pantu,12. pantu, 13. pantu, 62. pantu, 65,
pantu, 66. pantu 67. pantu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atteikt V. R. deklarēt dzīvesvietu Rīgas ielā 29, Viļāni, Viļānu novads.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
33§

31

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanā.______________________________________________
J.Šlivka J.Ivanova
1. Izskatot J. K. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
J. K. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo brīvo dzīvojamo telpu.
J.K. savā iesniegumā norāda, ka dzīvojamā mājā , kurā viľa pašlaik dzīvo viena, ir
veca un ziemā ļoti auksta. Veselības stāvokļa dēļ viľa nevar sagādāt tik daudz malkas,
lai uzturētu mājā pietiekamu siltumu.
J. K. piedalījās 2013.gada 22. novembra Sociālā un dzīvokļu komisijas sēdē un
uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu - sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
– īrēt pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo telpu un paskaidroja, ka viľai pieder
nekustamais īpašums Viļānos.
Saskaľā ar Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas ziľojumu nekustamā īpašuma
Viļāni, Viļānu nov. īpašniece ir J. K.
Sakarā ar iepriekš minēto J. K. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma
risināšanā ir noraidāms, jo saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā ‖13 panta. un 14.panta un pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par
dzīvojamās telpas izīrēšanu‖ 4. punkta, 5.1.,5.2.,5.3. un 5.4. punkta nosacījumiem, J.
K. neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir tiesīgas saľemt iepriekš minēto
palīdzības veidu, kā arī J.K. iesniegums, pamatojoties uz pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu‖ 5.5 punktu, pēc savas būtības
nesatur pietiekošu motivāciju par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.
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
privātpersonas tiesību ievērošanas principam (APL 5.pants). Cilvēktiesību
ierobežojums nav pieļauts.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 2. pantu, 6.
panta 3. daļu, Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. pantu,12. pantu, 13. pantu,
62. pantu, 65, pantu, 66. pantu 67. pantu ,
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Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atteikt atzīt J.K. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās
telpas izīrēšanā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
2. Izskatot I.R. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Saskaľā ar 2012.gada 23.augusta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.10, 23§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ ‖ 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu‖ 5.5. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa
apstākļus, I. R. tika atzīta par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas
izīrēšanai vispārējā kārtībā.
Pamatojoties uz 2013.gada 7.novembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.13 22§
I.R. tika pārreģistrēta Palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā vispārējā
kārtībā ar kārtas Nr.1.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā‖ 18. panta 1.daļu, 2013.gada 12.novembrī I.R. tika piedāvāts īrēt
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – Mehanizatoru ielā 5-4, Viļāni, Viļānu nov.
2013.gada 13.novembrī tika saľemta I. R. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo
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,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. sniegt I. R. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 45,51
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m2, istabu skaits - 2, otrais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, ūdensvads,
kanalizācija;
2. SIA „Viļānu namsaimnieks‖ slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, iekļaujot
īres līgumā I. R. dēlu D. R.kā ģimenes locekli. Ietvert īres līgumā nosacījumu, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu;
3. līguma noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
4. lēmuma 2. punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks‖ valdes loceklim D.
Igaunim.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
3. Izskatot S. G. deklarētā dzīvesvieta Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Saskaľā ar 2013.gada 7.marta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.4, 12§,
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.G. tika atzīta par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
un reģistrēts palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas
izīrēšanai vispārējā kārtībā.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā‖ 18. panta 1.daļu, 2013.gada 13.novembrī S. G. tika piedāvāts
īrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – Celtnieku ielā , Viļāni, Viļānu nov.
2013.gada 22.novembrī tika saľemta S. G. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo
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,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. sniegt S. G. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Celtnieku ielā, Viļāni,, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā
platība - 39,3 m2, istabu skaits - 2, ceturtais stāvs, labiekārtojuma līmenis –
centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija;
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2. SIA „Viļānu namsaimnieks‖ slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, iekļaujot
īres līgumā S. G. dēlu E. S. kā ģimenes locekli. Ietvert īres līgumā nosacījumu, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu;
3. līguma noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
4. lēmuma 2. punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks‖ valdes loceklim D.
Igaunim.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
4. Izskatot I. B. deklarētā dzīvesvieta Viļānos, Viļānu nov. iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
I. B. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo brīvo dzīvojamo telpu.
I. B. savā iesniegumā norāda, ka pašreiz ar saviem nepilngadīgajiem meitām dzīvo
Viļānos kopā ar mātes ģimeni, dzīvojamā platība ir maza, vēlās ar savu ģimeni dzīvot
atsevišķi.
B. Z.- I. B. māte, ir īrniece dzīvoklim Centrālā ielā , Viļānos (2003.gada 28.martā
dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1948). Dzīvoklis sastāv no 2 istabām, kopējā platība
– 35,35 m2 . Īres līgumā Nr.1948 ir ierakstīti: īrniece B. Z., meitas –D. Z., I.B.,
mazmeitas – D. B. un L.
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
„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu‖ 5.5. punktu I. B. ir iesniegusi motivētu iesniegumu
par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām‖ 15.panta
1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 3.panta pirmās
daļas1.punktu, Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu‖ 5.5. punktu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt I.B. kā triju personu ģimenes locekli, par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā
dzīvojamās platības saľemšanai vispārējā kārtībā.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
5. Izskatot T. Š. deklarētā dzīvesvieta Viļānos, Viļānu nov. iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
T. Š. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo brīvo dzīvojamo telpu.
T.Š. savā iesniegumā norāda, ka pašreiz ar savu meitu dzīvo kopā ar mātes ģimeni,
bet vēlās dzīvot atsevišķi. Dzīvoklis sastāv no 2-istabām, kopējā platība 27m2.
Dzīvoklis pieder pašvaldībai un tiek izīrēts T. Š. mātei P. Š. Sakarā ar notikušo
ugunsgrēku dzīvojamā ēka Brīvības ielā, Viļānos uz doto brīdi ir avārijas stāvoklī.
2013.gada 30.oktobrī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbiniece
M.Ikauniece veicot T. Š. apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā Brīvības, Viļānos,
konstatēja, ka dzīvoklis sastāv no 2 istabām ( viena ir caurstaigājama) un virtuve.
Patstāvīgi dzīvoklī dzīvo 4 cilvēki – T. Š. viľas māte P. Š. meita A. un brālis I. S.
Dzīvojamā platība ir maza, trūkst vietas nepieciešamajām mēbelēm. T. Š. meita A.
mācās 1. klasē, bet meitenei nav iekārtota vieta mācībām, jo nav kur novietot
rakstāmgaldu. Dzīvoklī ērtību nav. Gaitenī esošā tualete ir kritiskā stāvoklī.
T. Š. ģimenei trūcīgās ģimenes statuss ir noteikts uz laika posmu 01.10.2013.31.12.2013.
P.Š., T.Š. māte, ir īrniece dzīvoklim Brīvības ielā -Viļānos (1999.gada 27.decembra
dzīvojamās telpas īres līgums Nr.51). Dzīvoklis sastāv no 2 istabām, kopējā platība –
27,2 m2, dzīvojamā platība – 22,6 m2 , labiekārtojuma līmenis –krāsns apkure,
ūdensvada un kanalizācijas nav. Īres līgumā Nr.51 ir ierakstīti: īrniece P. Š., dēls –I.
S., meitas – T.Š.,O.Š., mazbērni – A.Š., A. Š.
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
„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu‖ 5.5. punktu T.Š. ir iesniegusi motivētu iesniegumu
par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām‖ 15.panta
1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 3.panta pirmās
daļas1.punktu, Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu‖ 5.5. punktu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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atzīt T.Š. kā divu personu ģimenes locekļus, 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.
6. Saskaľā ar 2009.gada 2. decembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.15, 20§,
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, A. P. tika atzīta par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas
izīrēšanai vispārējā kārtībā.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā‖ 18. panta 1.daļu, 2013.gada 13.novembrī A.P. tika piedāvāts
īrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov.
2013.gada 25.novembrī tika saľemta A. P. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo
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,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. sniegt A.P. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā
platība - 58,4 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 A.P. dēlus: K. V., V. V., V. K. kā ģimenes locekļus. Ietvert īres līgumā
nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu;
3. līguma noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
4. lēmuma 2. punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks‖ valdes loceklim D.
Igaunim.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
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7. Izskatot P. Ļ. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Saskaľā ar 2013.gada 7. februāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.3, 10§,
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, P. Ļ. tika atzīts par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
un reģistrēts palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas
izīrēšanai vispārējā kārtībā.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā‖ 18. panta 1.daļu, 2013.gada 13.novembrī P.Ļ. tika piedāvāts
īrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – Brīvības ielā ,Viļāni, Viļānu nov.
2013.gada 26.novembrī tika saľemta P. Ļ. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo
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,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. sniegt P.Ļ. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā
platība - 30,26 m2, istabu skaits - 1, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis –
centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija;
2. SIA „Viļānu namsaimnieks‖ slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu. Ietvert īres
līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa
pagarināšanu;
3. līguma noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
4. lēmuma 2. punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks‖ valdes loceklim D.
Igaunim.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
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8. Izskatot N. K. Viļāni, 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, N. K. tika atzīta par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas
izīrēšanai vispārējā kārtībā.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā‖ 18. panta 1.daļu, 2013.gada 13.novembrī N. K.tika piedāvāts
īrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – Mehanizatoru ielā, Viļāni, Viļānu nov.
2013.gada 25.novembrī tika saľemta N. K. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo
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,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.sniegt N. K. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Mehanizatoru ielā ,Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas
kopējā platība - 33,3 m2, istabu skaits - 2, ceturtais stāvs, labiekārtojuma līmenis –
centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija;
2. SIA „Viļānu namsaimnieks‖ slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, iekļaujot
īres līgumā N.K. meitu S. B. kā ģimenes locekli. Ietvert īres līgumā nosacījumu, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu;
3. līguma noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
4. lēmuma 2. punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks‖ valdes loceklim D.
Igaunim.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
34§
Par dzīvojamās platības paplašināšanu.__________________________________
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J.Šlivka J.Ivanova
Izskatot V.K. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par dzīvojamās
platības paplašināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
V. K. savā iesniegumā norāda, ka blakus viľas īrētajam dzīvoklim Rīgas ielā -Viļānos
atrodas pašvaldībai piederoša neizīrēta dzīvojamā platība - dzīvoklis un sakarā ar to
lūdz paplašināt savu dzīvojamo platību.
V. K. īrē dzīvokli Viļānos (2009.gada 27.aprīļa dzīvojamās telpas īres līgums Nr.820).
Dzīvoklis sastāv no 1 istabas, kopējā platība – 21,16 m2, dzīvojamā platība – 17,50m2.
Īres līgumā Nr.820 ir ierakstīti: V. K. un dēls A.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem V. K.
tika uzaicināta uz 2013.gada 6.novembra Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi viedokļa
izteikšanai un uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidrojumus un
pieradījumus nav iesniegusi.
Komisijas sēdes laikā V. K. tika izskaidrots, kādus palīdzības veidus saskaľā ar
likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ viľa var lūgt no pašvaldības,
bet tieši palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiľā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.
V. K. lūgums par īrētas dzīvojamās platības - dzīvokļa Rīgas ielā, Viļānos
paplašināšanu ir noraidāms, jo likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖
nav noteikts viľas iesniegumā minētais palīdzības veids dzīvokļu jautājumu
risināšanā.
Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta pieľemšana.
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
privātpersonas tiesību ievērošanas principam (APL 5.pants). Cilvēktiesību
ierobežojums nav pieļauts.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 2. pantu, 6.
panta 3. daļu, Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. pantu,12. pantu, 13. pantu,
62. panta pirmo daļu, 64.panta otro daļu 65, pantu, 66. pantu 67. pantu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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V. K. lūgumu paplašināt īrēto dzīvojamo platību –Rīgas ielā, Viļānos, Viļānu nov.
noraidīt.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
35§
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.__________________________
J.Šlivka J.Ivanova
Izskatot J.C. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu ar lūgumu
pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
J. C. lūdz pagarināt noslēgto ar SIA „Viļānu namsaimnieks‖ dzīvojamās telpas, kas
atrodas Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu sakarā ar īres līguma termiľa
izbeigšanu.
Saskaľā ar 2012.gada 20.septembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.11, 19§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ ‖ 3. panta
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu‖ 5.5. punktu J. C. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2012.gada 1. oktobrī SIA „Viļānu namsaimnieks‖ noslēdza ar J. C. īres līgumu
Nr.864a/7410 par īres tiesībām uz dzīvokli Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov. uz
noteikto 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-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. atļaut J. C. grozīt un noslēgt dzīvojamās telpas, kas atrodas Brīvības ielā, Viļāni,
Viļānu nov., īres līgumu Nr.864a/7410 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 loceklim D.
Igaunim.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
36§
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo
sociālo dzīvokļu (istabu) izīrēšanā.______________________________________
J.Šlivka J.Ivanova
1. Izskatot S.A. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo sociālo
dzīvokļu (istabu) izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Saskaľā ar 2013.gada 7. novembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.13, 26§,
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. A. tika atzīts par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
un reģistrēts palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas
izīrēšanai vispārējā kārtībā.
2013.gada 4. novembrī no S. A. tika saľemts 2013.gada 22.oktobra VDEĀK
Rēzeknes nodaļas lēmums Nr.41-2013-3121, pamatojoties uz kuru viľam noteikta
otrās grupas invaliditāte.
S. A. ir noteikts trūcīgas personas statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta
30.08.2013. izziľa Nr.283).
Sakarā ar iepriekš minēto S. A. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma
risināšanā ir atbalstāms, jo saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu
Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu‖ 4.4. punkta nosacījumiem, pašvaldība izīrē
dzīvojamo telpu pirmām kārtām maznodrošinātai personai, kura ir darbnespējīga
invaliditātes dēļ.
Saskaľā likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana‖ 3. panta pirmās daļas
2. punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var izīrēt
sociālos dzīvokļus.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 18. panta
1.daļu, 2013.gada 12. novembrī S. A. tika piedāvāts īrēt pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu – istabu Nr.1 sociālajā dzīvokli Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov.
2013.gada 15.novembrī tika saľemta S. A. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo
dzīvojamo telpu.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām‖ 15.panta
1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 3.panta, pirmās daļas,
2.punktu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu‖ 4.4. punktu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
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Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. atzīt S. A. par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēt S.
A. Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistrā sociālā dzīvokļa (istabas) izīrēšanai
pirmām kārtām;
2. sniegt S.A. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu- istabu Nr.1 sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā ,Viļāni, Viļānu
nov. Dzīvojamās telpas platība - 22,20 m2, istabu skaits - 1, piektais stāvs,
labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija;
3. lūgt S. A. līdz 22.11.2013. sniegt rakstisku atbildi par šo dzīvojamās telpas īres
piedāvājumu;
4. izslēgt S. A. no Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra sociālā dzīvokļa
(istabas) izīrēšanai 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 F.B. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo sociālo dzīvokļu
(istabu) izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
F.B. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – atļaut īrēt sociālo dzīvokli,
bet tieši sociālo istabu.
2013.gada 24.septembrī Rēzeknes tiesas nolēma izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu
Nr.257, kas noslēgts 2012.gada 3.maijā starp SIA „Viļānu namsaimnieks‖ un F. B. kā
arī izlikt F. B. no dzīvokļa Rēzeknes ielā, Viļānos, Viļānu nov. bez citas dzīvojamās
telpas ierādīšanas.
F. B.ir noteikts trūcīgas personas statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta
01.09.2013. izziľa Nr.175).
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem F. B.
tika uzaicināts uz 2013.gada 22.novembra Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi
viedokļa izteikšanai. F. B. komisijā paskaidroja, ka pēc tiesas lēmuma par izlikšanas
no dzīvojamās telpas Rēzeknes ielā ,Viļānos palicis bez dzīvokļa.
Komisijas sēdes laikā F. B. atsauca savu lūgumu – atļaut īrēt sociālo dzīvokli, bet tieši
sociālo istabu un izteica lūgumu sniegt viľam palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
– īrēt dzīvokli bez labierīcībām- Viļānu nov.
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.
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Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām‖ 15.panta
1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 3.panta pirmās daļas
1.punktu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt F. B. 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 ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
37§
Par vecāku līdzfinansējuma apmēra noteikšanu.___________________________
I.Brence J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖21.panta 27.punktu, Euro ieviešanas
kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu ,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldība nolemj:
No 2014.gada 01.janvāra noteikt vecāku līdzfinansējumu mācību mēnesī Viļānu
Mūzikas un mākslas skolā – 11.00 EUR.
38§
Par Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 05.decembra saistošo noteikumu Nr.
62” „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā
atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu”izdošanu._______________________
D.Strupišu J.Šlivka J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖21.panta 27.punktu, Euro ieviešanas
kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu ,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldība nolemj:
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Izdot Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 05.decembra saistošos noteikumus
Nr. 62‖ „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā
atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu. ‖
Pielikumā :saistošie noteikumi uz 4 lapām.
39§
Par Viļānu vidusskolas ,Dekšāres pamatskolas un Viļānu Mūzikas un mākslas
skolas
skolēnu
uzteikšanu
1
semestra
beigās._______________________________________________________________
I.Strūberga J.Šlivka I.Brence J.Ivanova
Sakarā ar 1 semestra beigām piešķirt naudas līdzekļus skolēniem ,kuri uzrādījuši labas
un teicamas sekmes mācībās -uzteikšanu Ziemassvētkos,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības domes nolemj:
1.Piešķirt naudas līdzekļus līdz Ls 2.00 (divi lati 00 santīmi) katramkonfekšu kārbu iegādei – teicamnieku apsveikšanai, pēc iesniegtā saraksta.
2.Piešķirt naudas līdzekļus līdz Ls 1.50(viens lats 50 santīmi) katram- konfekšu kārbu
iegādei –labinieku apsveikšanai, pēc iesniegtā saraksta.
40§
Par sadarbības līguma noslēgšanu.______________________________________
M.Skangale J.Ivanova
Izskatot sadarbības līguma projektu ,ko iesniegumi biedrība „Latgales reģiona
attīstības aģentūra‖ Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programmas Eiropas kaimiľattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013
projekta LLB-208‖‖Museum Gateway‖ ietvaros,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa,Alla Stiuka) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības domes nolemj:
Noslēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Latgales reģiona attīstības aģentūra‖.
Deputāts Juris Galerijs Vidiľš izsaka savu viedokli , ka ,lai kāds būtu lēmuma
projekts un balsojums, tikai domes priekšsēdētājai ir tiesības izlemt par līguma
pārtraukšanu un izlemt ar ko slēgt līgumu par medību tiesību nodošanu.
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Informācija.__________________________________________________________
Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2013. gada 18.decembrī plkst.15.00.
Finanšu un Sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komiteju apvienotā sēde notiks
2013.gada 18.decembrī plkst 14.00.
Sēdi slēdza plkst.17.00
Sēdi vadīja

Jekaterina Ivanova

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Parakstīja 2013.gada 11.decembrī
_________________________________________________________________

