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LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Viļānu novadā

Nr.23

2014.gada 18.decembrī

DARBA KĀRTĪBĀ
1.Par Ziemassvētku dāvanu iegādi novada bērniem.
2.Par Viļānu vidusskolas ,Dekšāres pamatskolas skolēnu ,Viļānu Mūzikas un
mākslas un Sporta skolas audzēkņu uzteikšanu 1 semestra beigās.
3.Par Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Saulstariņi” iesnieguma
izskatīšanu.
4.Par 2014.gada 23.novembra Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrības
„Saulstariņi” iesnieguma izskatīšanu .
5.Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2013. gada 10. oktobra saistošajos
noteikumos Nr.55 „VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”.
6.Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
7.Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
8.Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un
nodošanu atsavināšanai.
9.Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
10.Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
11.Par kadastra kartes sakārtošanu.
12.Par zemes iznomāšanu.
13.Par nomas attiecību izbeigšanu.
14.Par komisijas izveidošanu lēmumu pieņemšanai darījumiem ar
lauksaimniecības zemi.
15.Par grozījumiem 2014.gada 22.aprīļa Viļānu novada domes lēmumā Nr.8; 2§
„Par biedrības „Bokonu bryklenes” projekta „Jaunu sociālā pakalpojumu
nodrošināšana Dekšāres pagastā” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu”.
16.Par Grozījumu Viļānu vidusskolas nolikumā apstiprināšanu.
17.Par amata vienības vingrošanas nodarbību instruktors izveidošanu un
veselības grupas „Kustību prieks” maksas pakalpojuma izcenojumu
apstiprināšanu.
18.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
19.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – īrētās dzīvojamās
telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu .
20.Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu.
21.Par iemitināšanu dzīvoklī un iekļaušanu dzīvojamās telpas īres līgumā
22.Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.
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23.Par humānās palīdzības pieņemšanu un komisijas apstiprināšanu.
24.Par neizīrētiem pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem .
Papildus darba kārtībā.
25.Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/031
“Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, a/c P58posms 0.52.5km” īstenošanai.
26.Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2014. gada pamatbudžetā.
27.Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2014. gada speciālajā budžetā.
28.Informācija.
Sēdi vada
domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova
Piedalās
deputāti: Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis,
Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,
Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Jevdokija
Šlivka, Ilze Grolmusa.
Nokavē deputāts Vasīlijs Arbidāns .
Pašvaldības administrācijas darbinieki: galvenā grāmatvede Irēna Stafecka, sociālā
dienesta vadītāja Daila Strupiša, juriste Marija Šļomina, jurists Dmitrijs Orlovs,
nekustamā īpašuma speciāliste Irina Klimanova , sabiedrisko attiecību speciāliste
Margarita Isajeva, Dekšāres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Benislavskis un finanšu
analītiķes vietas izpildītāja Guna Visocka.
Protokolē:
sekretāre Anna Strode.
Sēdi sāk plkst.15.00.
Piedalās : korespondente Ilze Sondore.
Deputāti atklāti balso par darba kārtības jautājumiem par-15 (Jekaterina Ivanova,
Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze
Grolmusa, Andris Kozulis , Inta Brence), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Novada domes sēdē apstiprināt darba kārtību , bet par papildus jautājumiem
balsojums būs atsevišķi.
1§
Par Ziemassvētku dāvanu iegādi novada bērniem.__________________________
J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta 27.punktu un ľemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav,
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt naudas līdzekļus no līdzekļiem pārējā neklasificētā kultūra Ziemassvētku
dāvanu (saldumu maisiľu) iegādei :
1.Viļānu vidusskolas un Dekšāru pamatskolas skolēniem no 1-12 klasei ieskaitot ,
katram skolēnam EUR 5.00 (pieci eiro 00 centi) vērtībā.
2.Viļānu pilsētas , Radopoles pirmsskolas un Dekšāru izglītības iestāţu audzēkľiem ,
katram audzēknim EUR 5.00 (pieci eiro 00 centi) vērtībā.
3.Audţuģimenēs, bērnu namos, valsts aprūpes centrā un rīcībnespējīgajiem 17
bērniem katram EUR 5.00 (pieci eiro 00 centi) vērtībā.
4.Viļānu novadā deklarētajiem un pastāvīgi dzīvojošiem pirmsskolas vecuma
bērniem, katram EUR 5.00(pieci eiro 00 centi) vērtībā.
Ierodas deputāts Vasīlijs Arbidāns.
2§
Par Viļānu vidusskolas ,Dekšāres pamatskolas skolēnu ,Viļānu Mūzikas un
mākslas un Sporta skolas audzēkņu uzteikšanu 1 semestra beigās.__________
J.Ivanova
Sakarā ar 1 semestra beigām piešķirt naudas līdzekļus skolēniem ,kuri uzrādījuši labas
un teicamas sekmes mācībās un sportā-uzteikšanu Ziemassvētkos un ľemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Piešķirt naudas līdzekļus līdz EUR 5.00 katram- konfekšu kārbu iegādei –
teicamnieku apsveikšanai, pēc iesniegtā saraksta no līdzekļiem pārējā neklasificētā
kultūra.
2.Piešķirt naudas līdzekļus līdz EUR 3.00 katram- saldumu iegādei –labinieku
apsveikšanai, pēc iesniegtā saraksta no līdzekļiem pārējā neklasificētā kultūra.
3§
Par Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Saulstariņi” iesniegumu
izskatīšanu.__________________________________________________________
I.Grolmusa J.Ivanova
Izskatot Viļānu bērnu un jauniešu biedrības „Saulstariľi” 2014.gada 24.novembra
iesniegumu ar lūgumu piešķirt autobusu braucienam uz Madonu uz Jaungada
labdarības pasākumu 2014.gada 28.decembrī un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu.
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba,
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Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns ),
pret- nav, atturas- 2( Ilze Grolmusa ,Inga Zunda),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atteikt autobusa piešķiršanu Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrībai „Saulstariľi”
un sakarā ar to, ka šā gada budţetā nebija paredzēts un pašvaldības budţetā nav
brīvo līdzekļu šādu izdevumu finansēšanai .
4§
Par 2014.gada 23.novembra Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrības
„Saulstariņi” iesnieguma izskatīšanu .
J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldībā saľemts biedrības iesniegums, kurā tiek lūgts
piešķirt biedrībai līdzekļus EUR 100.00 (simts euro) apmērā saldumu iegādei
Jaungada pasākumam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu ,
un to, ka Noteikumi Nr.1/2014.”Kārtība, kādā Viļānu novada pašvaldības dome
piešķir finansiālo atbalstu sabiedriskām organizācijām no pašvaldības budţeta”neparedz finansiālu atbalstu saldumu iegādei un sakarā ar to, ka pašvaldības budţetā
nav brīvo līdzekļu šādu izdevumu finansēšanai un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atteikt piešķirt Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrībai „Saulstariľi” līdzekļus
EUR 100.00 (simts euro) apmērā saldumu iegādei Jaungada pasākumam.
5§
Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2013. gada 10. oktobra saistošajos
noteikumos Nr.55 „VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”.
J.Šlivka J.Ivanova
Pamatojoties uz 2014.gada 28.augusta Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu
Nr.16&30, Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu un likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 1.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -10 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Andris Kozulis, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- 5 (Inta Brence, Jevdokija Šlivka, Leopolds
Naglis, Juris Galerijs Vidiľš, Inga Zunda), atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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Apstiprināt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2013. gada 10. oktobra saistošajos
noteikumos Nr.55 „VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”.
Pielikumā: grozījumi uz 2 lapām.
6§
Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.________________________________________
J.Ivanova
Izskatot pamatlīdzekļu norakstīšanas komisijas iesniegumu , norakstīšanas aktus un
ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Norakstīt sekojošus Viļānu novada pašvaldības pamatlīdzekļus- koka
izstrādājumus sadedzinot, metālu nodot metāllūžņos un elektriskās preces nodot
savākšanas punktā:
1. Vertikālās ţalūzijas – sākotnējā vērtība EUR 133.39, nolietojums EUR 139.39– iegādes gads
2004.-novada dome;
2. Vertikālās ţalūzijas – sākotnējā vērtība EUR 133.39, nolietojums EUR 133.39 – iegādes gads
2004.-novada dome;
3. Gulta – sākotnējā vērtība EUR 101.02, nolietojums EUR 101.02 – iegādes gads 2005.Dekšāru pagasta pārvalde;
4. Gulta– sākotnējā vērtība EUR 101.02, nolietojums EUR 101.02 – iegādes gads 2005.-Dekšāru
pagasta pārvalde;
5. Ofisa krēsls – sākotnējā vērtība EUR 73.01, nolietojums EUR 73.01 – iegādes gads 2004.novada dome;
6. Darba rīku komplekts – sākotnējā vērtība EUR 105.86, nolietojums EUR 105.86 – iegādes
gads 2005.-Sokolku pagasta pārvalde;
7. Klēpjdators HPN 7300- sākotnējā vērtība EUR 792.54, nolietojums EUR 732.54 – iegādes
gads 2007.-Viļānu vidusskola;
8. Mobīlais telefons- sākotnējā vērtība EUR 177.84, nolietojums EUR 177.84 – iegādes gads
2004.-Viļānu novadpētniecības muzejs;
9. Sildāmelements Comforts – sākotnējā vērtība EUR 26.17, nolietojums EUR 26.17 – iegādes
gads 2004.-Sokolku pagasta pārvalde;
10. Krēsls Comforts – sākotnējā vērtība EUR 40.59, nolietojums EUR 40.59 – iegādes gads
2006.-Sokolku pagasta pārvalde;
11. Ūdens sildītājs -boileris – sākotnējā vērtība EUR 60.54 nolietojums EUR 60.54, iegādes gads
2006.-Sokolku pagasta pārvalde;
12. Elektriskā plīts E5050T – sākotnējā vērtība EUR 197.78, nolietojums EUR 197.78 – iegādes
gads 2005.-Sokolku pagasta pārvalde;
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13. Elektriskā plīts GO 2111 – sākotnējā vērtība EUR 183.55, nolietojums EUR 183.55 – iegādes
gads 2005.-Sokolku pagasta pārvalde;
14. Elektroplīts– sākotnējā vērtība EUR 70.15, nolietojums EUR 70.15 – iegādes gads 2006.Sokolku pagasta pārvalde;
15. Saksafona iemutnis – sākotnējā vērtība EUR 142.29, nolietojums EUR 142.29– iegādes gads
1985.-Viļānu Mūzikas un mākslas skola;
16. Bērnu rotaļu un atpūtas laukums – sākotnējā vērtība EUR 1422.87, nolietojums EUR 656.52
– atlikusī vērtība EUR 766.35, iegādes gads 2007.-Dekšāru pamatskola.

7§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
I.Klimanova J.Ivanova
1. Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 25.panta otro daļu, personām,
kuras nenoslēdza zemes izpirkuma (pirkuma) līgumus ar Hipotēku banku līdz
2011.gada 30.decembrim izbeidzas zemes lietošanas tiesības, un tās iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz to lietošanā bijušo zemi .Ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā iedalīto zemi:
N.p.
Zemes
Platība
vienības
Zemes lietotājs Personas kods
k.
kadastra
(ha)
apzīmējums
1.1.

A. Ţ.

78480030374

0.25

78480030379

1.4

Nosaukums,
zemes atrašanās
vieta

Dekšāres pag.

1.2.

V. G.

78480030171

2.4

Dekšāres pag.

1.3.

V. K.

78980060033

1.5

Viļānu pag.

1.4.

F.G.

78980090060

0.25

Viļānu pag.

1.5.

P.A.

78980090530

0.25

Viļānu pag.

2. Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu ieskaitīt zemes gabalus
ar kadastra apzīmējumiem 78480030374, 78480030379, 78480030171,
78980060033, 78980090060, 78980090530 Viļānu novada pašvaldībai
piekritīgajās zemēs.
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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§

Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu
atsavināšanai
I.Klimanova J.Ivanova
1. Izskatot I.S.dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov. iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78900020282 atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
I. 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 -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78900020282 zemesgrāmatā uz Viļānu
novada pašvaldības vārda;
2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78900020282 atsavināšanai, pārdodot to
par brīvu cenu.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt I. S. Sokolku 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.
2.Izskatot P. T.dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov. iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78980040074 atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
P.T. saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas
likuma” 4.panta ceturtās daļas astoto punktu ir persona, kura var ierosināt nekustamās
mantas atsavināšanu.
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78980040074 zemesgrāmatā uz Viļānu
novada pašvaldības vārda;
2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78980040074 atsavināšanai, pārdodot to
par brīvu cenu.
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3. Lēmuma norakstu nosūtīt P. T.Viļānu pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
9§
Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
I.Klimanova J.Ivanova
1. Pamatojoties uz 2014.gada 28.augusta Viļānu novada domes sēdes Nr.16 dienas
kārtības 13.2.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā ,
Viļāni, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000573 nosacītas cenas noteikšanu un
pieaicinot SIA Dzieti vērtētājus
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaľā ar SIA Dzieti 2014.gada 27.novembra slēdzienu par nekustamā īpašuma –
dzīvokļa Mehanizatoru ielā - Viļānos - tirgus vērtība ir EUR 1700 (viens tūkstotis
septiľi simti euro un 00 centi);
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:




noteikt dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā- Viļānos, kadastra numurs 78179000573
nosacīto cenu – EUR 1700 (viens tūkstotis septiľi simti euro un 00 centi);
Piedāvāt J. B. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu;
Lēmuma norakstu nosūtīt J. B. Mehanizatoru iela , 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.
10§
Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
I.Klimanova J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu un ľemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumus Nr.2, 3, 4, 5 un 7 Brīvības ielā 8, Viļānos
zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda;
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2. Ierakstīt dzīvokļa īpašumus Nr.2, 3, 5 un 9 Brīvības ielā 10, Viļānos
zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda;
3. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.2 Jersikas ielā 16, Viļānos zemesgrāmatā uz
Viļānu novada pašvaldības vārda.
11§
Par kadastra kartes sakārtošanu
I.Klimanova J.Ivanova
1. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldības 15.panta 13.punktu un lai samazinātu
Viļānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību sadrumstalotību un ľemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78170010107, 78170010108,
78170010109, 78170010110, 78170010111, 78170010112, 78170010113,
78170010114, 78170010115, 78170010116, 78170010117, 78170010118,
78170010119 un 78170010254 vienā zemes vienībā.
Jaunizveidotajam gabalam noteikt:
 Adrese – Rīgas iela 53B, Viļāni, Viļānu nov.;
 Platība – 14369m2 (veicot zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu platība var
tikt precizēta);
 Lietošanas mērķis – 1101.
2. Veicot Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumiem 78900030101, 78900030278 un 78900030279 apsekošanu dabā,
konstatēts, ka zemes gabalu atrašanās vieta atšķiras no kadastra informācijas datiem
un zemes gabalu platību atšķirības pārsniedz pieļaujamās nesaistes. Ľemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Precizēt zemes gabala ar
konfigurāciju, saskaľā ar
apzīmējumu 78900030101
var tikt precizēta);
2. Precizēt zemes gabala ar
konfigurāciju, saskaľā ar
apzīmējumu 78900030278
var tikt precizēta);
3. Precizēt zemes gabala ar
konfigurāciju, saskaľā ar

kadastra apzīmējumu 78900030101 atrašanās vietu un
grafisko pielikumu. Noteikt zemes gabala ar kadastra
platību 5,20 ha (veicot instrumentālo uzmērīšanu platība
kadastra apzīmējumu 78900030278 atrašanās vietu un
grafisko pielikumu. Noteikt zemes gabala ar kadastra
platību 2,70 ha (veicot instrumentālo uzmērīšanu platība
kadastra apzīmējumu 78900030279 atrašanās vietu un
grafisko pielikumu. Noteikt zemes gabala ar kadastra
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apzīmējumu 78900030279
var tikt precizēta);
4. Precizēt zemes gabala ar
konfigurāciju, saskaľā ar
apzīmējumu 78900030276
var tikt precizēta).

platību 2,70 ha (veicot instrumentālo uzmērīšanu platība
kadastra apzīmējumu 78900030276 atrašanās vietu un
grafisko pielikumu. Noteikt zemes gabala ar kadastra
platību 1,60 ha (veicot instrumentālo uzmērīšanu platība
12§

Par zemes iznomāšanu
I.Klimanova J.Ivanova
1. Izskatot K. L. dzīv. Rēzeknes ielā, Viļānos, 2014.gada 20.novembra iesniegumu
par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040187 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme.
2014.gada 20.novembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts K.L.
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040187
daļu 0,12ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.
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 K.L. 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 un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar K. L. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170040187 daļas 0,12ha platībā iznomāšanu 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 K. L. Rēzeknes iela, 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 A. K. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov., 2014.gada 27.novembra
iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:

11

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480050203 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme.
2014.gada 27.novembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A. K.
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480050203
7,7ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.
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 A. 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 un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar A. K. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78480050203 7,7ha platībā iznomāšanu 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. K. Dekšāres pag., Viļānu novads.
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 J. L. dzīv. Rēzekne, 2014.gada 5.decembra iesniegumu par nomas līguma
noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78480060436 un 78480060135 ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes.
2014.gada 5.decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts J. L. iesniegums
ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78480060436 un
78480060135 lauksaimniecības vajadzībām.
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 šiem zemes gabaliem noslēdzams zemes nomas
līgums.
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Izvērtējot J.L. 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 un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar J. L. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
78480060436 un 78480060135 iznomāšanu 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 J. L. Rēzekne, LV - 4600.
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. S. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2014.gada 14.novembra iesniegumu
par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980010306 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (2014.gada 10.aprīļa Viļānu novada domes lēmums).
2014.gada 14.novembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts S. S.
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980010306
0,05 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.
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. 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 un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Noslēgt nomas līgumu ar S. S. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980010306 0,05 ha platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī
paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt S. S. Viļānu pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
5. Izskatot I. B. dzīv. Viļānu, Viļānu nov., 2014.gada 13.novembra iesniegumu par
nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900050058 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (2011.gada 25.augusta Viļānu novada domes lēmums).
2014.gada 13.novembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts I. B.
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900050058
5,00 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.
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 I. B. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar I.B. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78900050058 5,00 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 I. B. Viļānu, 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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6. Izskatot V. K. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov., 2014.gada 2.decembra iesniegumu
par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78480060418, 78480030390 un
78480060149 ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes (2014.gada 23.oktobra
Viļānu novada domes lēmums).
2014.gada 2.decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts V. K.
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
78480060418 – 0.80 ha, 78480030390- 0.80 ha un 78480060149 0,56 ha platībā
lauksaimniecības produkcijas raţošanai.
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 V. 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 un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar V. K. par zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 78480060418 – 0.80 ha platībā, 78480030390 – 0.80 ha
platībā un 78480060149 -0.56 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 V. K. 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.
13§
Par nomas attiecību izbeigšanu.
I.Klimanova J.Ivanova
1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot E. S.
dzīv. Viļānos iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
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78170030123 0,0983ha platībā Viļānu pag. izmantošanas un ľemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt nomas attiecības ar E. S. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78170030123;
2. Ieskaitīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78170030123 Viļānu novada
pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt E. S.Viļāni, 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 I. S.
dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov. iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78170030418 0,0626ha platībā Viļānu pag. izmantošanas un ľemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt nomas attiecības ar I.S. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78170030418;
2. Ieskaitīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78170030418 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.
3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot J. L.
dzīv. Rēzeknes iela, Viļāni iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78170040187 0,12ha platībā Viļānu pag. izmantošanas un ľemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu ,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
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Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt nomas attiecības ar J.L. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78170040187;
2. Ieskaitīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040187 Viļānu novada
pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt J.L. -Viļāni, LV-4650.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
4. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot K. S.
dzīv. Viļāni iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170030113 0,0719ha platībā Viļānu pag. izmantošanas un ľemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt nomas attiecības ar K. S. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78170030113;
2. Ieskaitīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170030113 Viļānu novada
pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt K. S.- Viļāni, 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.
14§
Par komisijas izveidošanu lēmumu pieņemšanai darījumiem ar
lauksaimniecības zemi.________________________________________________
J.Šlivka J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 301.pantu (grozījumi
no 2014.gada 01.novembra un 16.novembra) un ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu,

Deputāti atklāti balsojot par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Andris Kozulis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- 4 (Juris Galerijs Vidiľš, Inga
Zunda , Jevdokija Šlivka , Inta Brence), atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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Izveidot komisiju lēmumu pieľemšanai darījumiem ar lauksaimniecības zemi
sekojošā sastāvā:
1.Nekustamā īpašuma speciāliste Irina Klimanova;
2.Zemes ierīcības inţeniere Lidija Kuzľecova;
3.Juriste Marija Šļomina;
4.Deputāte, nodokļu administratore Inna Ruba;
5.Deputāte , sociālā darbiniece Alla Stiuka.

15§
Par grozījumiem 2014.gada 22.aprīļa Viļānu novada domes lēmumā Nr.8; 2§
„Par biedrības „Bokonu bryklenes” projekta „Jaunu sociālā pakalpojumu
nodrošināšana Dekšāres pagastā” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu”.
J.Ivanova
Saskaľā ar 2014.gada 15.septembra Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu Nr.01.6-11/14/1278 par biedrības
„Bokonu bryklenes” projekta Nr.14-01-LL23-L413101-000013 „Jaunu sociālo
pakalpojumu nodrošināšana Dekšāres pagastā” iesnieguma apstiprināšanu un
precizēto projekta izmaksu tāmi un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Grozīt 2014.gada 22.aprīļa Viļānu novada domes lēmumā Nr.8; 2§ pirmo un otro
punktu šādā redakcijā:
„1. Atbalstīt biedrības „Bokonu bryklenes” projekta „Jaunu sociālā pakalpojumu
nodrošināšana Dekšāres pagastā” realizāciju ar kopējo projekta budţetu 2499.10 EUR
(divi tūkstoši četri simti deviľdesmit deviľi eiro, 10 centi);
2.Projekta realizācijai piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no
attiecināmajām izmaksām 249.91 EUR (divi simti četrdesmit deviľi eiro, 91 cents).”
16§
Par Grozījumu Viļānu vidusskolas nolikumā apstiprināšanu._________________
J.Šlivka D.Orlovs D.Ceipiniece J.Ivanova
Viļānu vidusskolas direktors P.Tretjuks ir iesniedzis izskatīšanai projektu (iesniegums
21.11.2014., Nr. 1.12/255) Grozījumi Viļānu vidusskolas nolikumā, kurš apstiprināts
ar Viļānu novada domes 2012. gada 3. maija domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 6,&
18) izskatīšanai un apstiprināšanai. Ľemot vērā sociālās, izglītības un kultūras
komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
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Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Grozījumus Viļānu vidusskolas nolikumā, izņemot 6 punktu .
Pielikumā: Grozījumi Viļānu vidusskolas nolikumā uz 2 lpp.
17§
Par amata vienības vingrošanas nodarbību instruktors izveidošanu un veselības
grupas „Kustību prieks” maksas pakalpojuma izcenojumu apstiprināšanu._____
D.Strupiša I.Grolmusa J.Ivanova
Sociālais dienests 27.11.2014. ir iesniedzis iesniegumu Nr. 1.3.1/245 par amata
vienības vingrošanas nodarbību instruktors izveidošanu un veselības grupas „Kustību
prieks” maksas pakalpojuma izcenojumu apstiprināšanu.
Saskaľā ar īstenoto projektu „Kustību prieks” no 2014.gada augusta tika izveidotas
un darbojas 5 veselības grupas – Dekšāres pagastā, Sokolku pagastā, Viļānu pagastā
un 2 grupas Viļānos , kopā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saľem 36 personas.
Veselības grupas darbojas 4 mēnešus pierādot, ka šis pakalpojums ir nepieciešams un
ir jāattīsta. Lai ieviestais jaunais sociālās rehabilitācijas pakalpojums tiktu sniegts arī
turpmāk- ľemot vērā sociālās ,izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu ,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. No 2015.gada 2.janvāra apstiprināt amata vienības vingrošanas nodarbību
instruktors:
* Viļānos ar slodzi 0,45
* Dekšāres pagastā ar slodzi 0,15
* Sokolku pagastā ar slodzi 0,15
2. 2015.gadam apstiprināt jau esošo maksas pakalpojuma izcenojumu veselības grupai
„Kustību prieks” pievienojot vēl vienu mērķgrupu – maznodrošinātie maksas
atvieglojumu saľemšanai:
* pensionāriem, invalīdiem, trūcīgām personām un maznodrošinātām personām- 4,00
EUR mēnesī vienai personai,
*pārējām personām- 12,00 EUR mēnesī vienai personai.
3.Līdzekļus paredzēt no Sociālā dienesta budţeta tāmes.
18§
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanā.______________________________________________
I.Grolmusa M.Šļomina J.Ivanova
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1. Izskatot V. A. deklarētā dzīvesvieta Sokolku pag.,Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
V. A. lūdz sniegt viľa ģimenei palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt
pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo telpu.
V. A. savā iesniegumā norāda, ka dzīvo Sokolku pag., bet uzskata, ka mierīgas dzīves
viľam tur nebūs. Mājas īpašniece – sieva J. A. dzen viľu no mājām, jo ir atradusi
jaunu vīrieti. Dzīvot viena mājā kopā ar sievu viľš vairs negrib, bet, lai nesagādātu
nepilngadīgas meitas – D. A. šķiršanās uztraukumu, nešķiras.
V. A. ir otrās grupas invalīds.
V. A. tika uzaicināts uz 2014.gada 14.novembra Komisijas sēdi viedokļa izteikšanai,
saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62. panta noteikumiem, un uzturēja
iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidroja, ka dzīvot kopā ar sievu un viľas
draugu nav iespējams. Sievas draugs agresīvs, tāpēc savstarpējas attiecības ar viľiem
ir sliktas.
Komisija rekomendēja bērna tēvam, V.A.griezties pašvaldības bāriľtiesā un
konsultēties par problēmas risināšanu vecākiem šķiroties.
Saskaľā ar Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas ziľojumu nekustamā īpašuma
Sokolku pag., Viļānu nov. īpašniece ir V. A. sieva – J. A.
Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus, V. A. lūgums par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā ir noraidāms, jo laulātās J. A. īpašums ir
dzīvošanai derīga dzīvojamā platība, laulība starp J. A. un V. A. nav šķirta.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ”13 panta. un
14.panta un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 4. punkta un 5.punkta nosacījumiem, V. A.neatbilst nevienai no
personu kategorijām, kuras ir tiesīgas saľemt iepriekš minēto palīdzības veidu. Līdz
ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta pieľemšanai.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu V. A. 2014.gada
16.oktobra iesnieguma par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā objektīvu iemeslu dēļ (papildus
informācijas iegūšanai, faktu konstatēšanai) bija pagarināts līdz 2015.gada 16.
februārim. (Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas 2014.gada
4.novembra prot. Nr.20). Iegūstot papildus informāciju un faktus, kas ir svarīgi lietas
izskatīšanā, V. A. iesniegums tika izskatīts 2014.gada 14.novembra Sociālās un
dzīvokļu komisijas sēdē.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2. pantu, 6.
panta trešo daļu, 7.panta piektās daļas 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 4.
pantu, 5. pantu, 12. pantu, 13. pantu, 62. pantu, 65. pantu, 66.pantu un 67.pantu,
Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu” 4. punktu, 5. punktu un ľemot vērā sociālās , izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
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Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atteikt atzīt V. A. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās
telpas izīrēšanā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
2. Izskatot O. S.deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
O. S. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu, jo pašreizējā viľas dzīvesvietā dzīvo daudz cilvēku, vēlās ar
savu ģimeni dzīvot atsevišķi.
2014.gada 7.novembrī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālās palīdzības
organizatore M. Stafecka un sociālā darbiniece A. Stiuka veicot O. S. apsekošanu
deklarētajā dzīvesvietā –Viļānu pag., konstatēja, ka dzīvoklī ir deklarētas 10 personas,
bet faktiski dzīvo 6 cilvēki. Dzīvoklis sastāv no trijām istabām. Vienā istabā dzīvo O.
un J. otrā istabā – vecāki, trešā istabā - tēva onkulis un tēva brālis P. O. S. un J. S.
gaida bērnu, vēlās ar savu ģimeni dzīvot atsevišķi. J. S.ir deklarēts pie saviem
vecākiem Rēzeknes novadā.
O. S. tika uzaicināta uz 2014.gada 14.novembra Komisijas sēdi viedokļa izteikšanai,
saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62. panta noteikumiem, un uzturēja
iesniegumā izteikto lūgumu un papildus paskaidroja, ka pašlaik viľa mācās, vīrs ir
bezdarbnieks, gaidāms ģimenes pieaugums. O. S. kopā ar vecāku ģimeni ir piešķirts
trūcīgas ģimenes statuss.
Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus, O. S. lūgums par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā ir noraidāms, jo pamatojoties uz likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ”13 panta. un 14.panta un Viļānu novada
pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. punkta un
5.punkta nosacījumiem, O. S. neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir
tiesīgas saľemt iepriekš minēto palīdzības veidu. Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga
administratīva akta pieľemšanai.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu O. S. 2014.gada
15.oktobra iesnieguma par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā objektīvu iemeslu dēļ (papildus
informācijas iegūšanai, faktu konstatēšanai) bija pagarināts līdz 2015.gada 15.
februārim. (Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas 2014.gada
4.novembra prot. Nr.20). Iegūstot papildus informāciju un faktus, kas ir svarīgi lietas
izskatīšanā, O. S. iesniegums tika izskatīts 2014.gada 14.novembra Sociālās un
dzīvokļu komisijas sēdē.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2. pantu, 6.
panta trešo daļu, 7.panta piektās daļas 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 4.
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pantu, 5. pantu, 12. pantu, 13. pantu, 62. pantu, 65. pantu, 66.pantu un 67.pantu,
Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu” 4. punktu, 5. punktu un ľemot vērā sociālās , izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atteikt atzīt O.S. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās
telpas izīrēšanā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
3. Izskatot L. T. deklarētā dzīvesvieta Dekšāres pag., Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaľā ar 2014.gada 28.augusta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.16,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 5.1. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa
apstākļus, L. T. 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, 2014.gada 11.novembrī, L.T. tika piedāvāts
īrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov.
Dzīvojamās telpas kopējā platība - 72,89 m2, istabu skaits - 4, trešais stāvs,
labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze. (2014.gada 15.
augusta Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas paziľojums
Nr.1.3.8/1362).
2014.gada 24.novembrī tika saľemta L. T. 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” 5.1. punktu
un ľemot vērā sociālās , izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. sniegt L. T. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā
platība - 72,89 m2, istabu skaits - 4, trešais stāvs, labiekārtojuma līmenis –
centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija.
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku - 1 gadu, iekļaujot
īres līgumā, kā ģimenes locekļus, dēlu E. Š. meitu A. Š., meitu E.Š., dēlu A. Š., meitu
D. Š., meitu E. Š. un, kā citu personu, bērnu tēvu A. Š. 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 brīţa;
4. lēmuma 2. punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei Ā.
Moisejevai.
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 O. P. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
O. P. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu.
O. P. savā iesniegumā norāda, pa pašreiz ar bērniem īrē dzīvojamo platību Viļānu
pilsētā. Dzīvoklis tiek pārdots, un īpašniece lūdz līdz 2014.gada 15.novembrim
atbrīvot dzīvokli, taču viľai ar bērniem citas dzīvesvietas nav.
2014.gada 17. oktobrī tika veikta O. P. apsekošana dzīves vietā- Viļānos, kuras laikā
tika konstatēts, ka no 2013.gada aprīļa mēneša O.P. ar bērniem īrē īpašniecei
piederošu 4-istabu dzīvokli - Viļānos, kurā O. 02.10.2014.deklarēja savu dzīvesvietu.
Bērnu deklarētā adrese ir Rīgā, bet meita un dēls faktisko dzīvo kopā ar māti. Abi
bērni apmeklē Viļānu PII. Bērni saľem uzturlīdzekļus. Dzīves apstākļi ir normāli. Pēc
O. teiktā, dzīvokļa īpašniece vēlās pārdot dzīvokli un lūdz ģimeni atbrīvot dzīvokli.
O. P. ģimenei ir noteikts trūcīgās ģimenes statuss no 01.11.2014. līdz 28.02.2015.
(Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta ziľojumi no 22.10.2014. Nr.1.3.1/89/1.6
un 03.11.2014. Nr.1.3.1/92/1.6).
O. P. kopā ar bērniem pamatojoties uz 2014.gada 1.septembra dzīvojamās telpas īres
līgumu īrē dzīvokli Viļānos, kura īpašniece ir L.T.
2014. gada 31. oktobrī paziľojumā īpašniece L. T. brīdina, ka dzīvoklis tiek pārdots
un līdz 2014.gada 15. novembrim lūdz atbrīvot dzīvokli.
Izvērtējot un pārbaudot lietas faktiskos apstākļos, tiek secināts, ka O. P. ir piešķirts
trūcīgās ģimenes statuss, viľas apgādībā ir divi nepilngadīgi bērni, kā arī tiek izlikta
no īrētās dzīvojamās telpas. Ľemot vērā iepriekš minēto- O. P. lūgums par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā ir atbalstāms.
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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 Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu O.P. 2014.gada
2.oktobra iesnieguma par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā objektīvu iemeslu dēļ (papildus
informācijas iegūšanai, faktu konstatēšanai) bija pagarināts līdz 2015.gada 2.
februārim. (Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas 2014.gada
10.septembra prot. Nr.18). Iegūstot papildus informāciju un faktus, kas ir svarīgi lietas
izskatīšanā, O. P. iesniegums tika izskatīts 2014.gada 14.novembra Sociālās un
dzīvokļu komisijas sēdē.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta, pirmās daļas 1.punktu un ľemot vērā sociālās,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -11 (Daiga Ceipiniece Inga Zunda, Ilze Valeniece,
Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris
Kozulis, Inta Brence, Ilze Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas4(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Arnolds Pudulis, Inna Ruba),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt O. P. 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.
5.Izskatot D. J. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
D. J. lūdz sniegt viľa ģimenei palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt
pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo telpu.
D. J. savā iesniegumā norāda, ka dzīvoklis Viļānos, kurā viľš šobrīd ar savu ģimeni
dzīvo, pieder Privātbankai. Šis dzīvoklis bija ieķīlāts bankā, bet atľemts bankai par
labu sakarā ar to, ka nebija savlaicīgi dzēsts kredīts. Banka piedāvāja īrēt šo dzīvokli,
par ko piestāda papildus īres rēķinus. Ģimene šobrīd grūtā finansiālā stāvokļa dēļ
nespēj vairs apmaksāt papildus izdevumus.
Saskaľā ar Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas ziľojumu nekustamā īpašuma
Viļāni, Viļānu nov. īpašnieks ir „AMBER REAL”, Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību.
Pamatojoties uz dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. RIAM/D/1/932/2013 SIA
”AMBER REAL” dzīvokli Viļānos izīrē V. J.- D.J. dēlam.
Saskaľā ar Iedzīvotāju reģistra datiem dzīvoklī Viļāni, Viļānu nov. ir deklarējuši
dzīvesvietu: V. J., viľa meita S, J. tēvs D. J. un māte T. J.
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D. J. un viľa sieva T. J. ir vecuma pensionāri, saľem VSAA vecuma pensiju.
Izvērtējot ienākumus un ģimenes materiālo stāvokli un pamatojoties uz Viļānu novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi
dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu” D. J. un
T. J. ir piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss uz laiku no 01.11.2014. līdz
31.10.2015. (Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta 25.11.2014. izziľa Nr.107).
D. J. tika uzaicināts uz 2014.gada 14.novembra Komisijas sēdi viedokļa izteikšanai,
saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62. panta noteikumiem, un uzturēja
iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidrojumus un pieradījumus nav iesniedzis.
Izvērtējot un pārbaudot lietas faktiskos apstākļos, tiek secināts, ka D. J.un sievai T. J.
ir piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, viľi ir vecuma pensionāri, kā arī nav
ierakstīti dzīvojamās telpās –īres līgumā, līdz ar to viľiem nav savas dzīvojamās
platības.
Ľemot vērā iepriekš minēto, D. J. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma
risināšanā ir atbalstāms, jo saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu
Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.4. punkta nosacījumiem pašvaldība izīrē
dzīvojamo telpu pirmām kārtām maznodrošinātai personai, kura ir sasniegusi pensijas
vecumu vai ir darba nespējīga invaliditātes dēļ.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu D. J. 2014.gada
13.oktobra iesnieguma par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā objektīvu iemeslu dēļ (papildus
informācijas iegūšanai, faktu konstatēšanai) izskatīšanas termiľš bija pagarināts līdz
2015.gada 13 februārim (Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas
2014.gada 4.novembra prot. Nr.20). Iegūstot papildus informāciju un faktus, kas ir
svarīgi lietas izskatīšanā, D. J. iesniegums tika izskatīts 2014.gada 5.decembra
Sociālās un dzīvokļu komisijas sēdē.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta pirmās daļas 1.punktu,Viļānu novada
pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.4. punktu
un ľemot vērā sociālās , izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt D. J. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības
saľemšanai pirmām kārtām.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
19§
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Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – īrētās dzīvojamās
telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.__________________________
J.Ivanova
Izskatot A. L. 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:
A. L. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – apmainīt īrēto pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu – dzīvokli Viļānos, pret citu īrējamu dzīvojamo telpu –1,5
vai 2 istabas dzīvokli ar labierīcībām.
A. L. ir īrniece dzīvoklim Viļānos ( 2008.gada 5.augusta īres līgums Nr.1490/53). Īres
līgumā ir ierakstīti: īrniece A. L., dēls J. L. dēls D. L. Dzīvoklis sastāv no četrām
istabām, kopēja platība - 72,05 m2, dzīvojamā platība - 49,8 m2, pirmais stāvs,
labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze.
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 un ľemot vērā sociālās , izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt A. L. par tiesīgu saľemt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānos,
Viļānu nov., apmaiľā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu un reģistrēt A. L. novada
pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās platības apmaiľā 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.
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Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu.______________________________
J.Šlivka I.Grolmusa M.Šļomina J.Ivanova
Izskatot R. G. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., 2014.gada 9.septembra
iesnieguma par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības
dome konstatē :
R. G. lūdz noslēgt ar viľu dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānu pag., Viļānu nov.,
īres līgumu, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, iepriekšējā īrnieka vietā –
mātes A. G., kura mira 2012.gada 29.jūnijā.
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Saskaľā ar Iedzīvotāju reģistra datiem R. G. ir deklarējis dzīvesvietu Viļānu pag.,
Viļānu nov., no 2010.gada 24. septembra.
Līdz 2010.gadam 24.septembrim R. G. deklarētā dzīvesvieta bija Viļāni, Viļānu nov.
nov.
R. G. tika ierakstīts 2009.gada 1.oktobra dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānu pag.,
Viļānu nov., īres līgumā Nr.2103. Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes
locekļu nav.
Saskaľā ar Sociālās un dzīvokļu komisija lēmumu (protokols Nr.18 no 07.10.2014.)
SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” tika pieprasīts sniegt informāciju par iepriekšējās
dzīvojamās telpas Viļānu pag., Viļānu nov., īrnieces A. G. rakstveida paziľojumu par
dēla R. G. iemitināšanu minētajā dzīvoklī (pieprasījums – pašvaldības izejošais
Nr.1.3.6/1212 no 08.10.2014.).
2014.gada 8.oktobrī no SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” tika saľemts paziľojums
Nr.178, kurā norādīts, ka SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” arhīvā nav atrodams
dokuments par iepriekšējās dzīvokļa īrnieces A. G. līgums Nr.2103 no 01.11.2009.
rakstveida informācijas par R. G.iemitināšanu dzīvoklī, kā paredzēts likumā „Par
dzīvokļu telpu īri” 9.pantā pirmā daļā.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta pirmo daļu īrniekam ir
tiesības iemitināt viľa īrētajā dzīvojamā telpā savu laulāto, vecākus (adoptētājus),
darbnespējīgos brāļus un māsas un pilngadīgos bērnus, kuriem nav savas ģimenes, ja
tam piekrituši visi attiecīgajā dzīvojamā telpā dzīvojošie īrnieka pilngadīgie ģimenes
locekļi un ja iepriekš par to rakstveidā informēts izīrētājs.
Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, tiek konstatēts, ka
nav pierādījumu, kas apliecinātu faktu, ka iepriekšējā īrniece A. G. rakstveidā ir
informējusi izīrētāju „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” par R. G. iemitināšanu minētajā
dzīvoklī. Saskaľā ar likuma „Par dzīvojamo telpu” 9.panta pirmo daļu, tiek secināts,
ka R. G. iemitināts minētajā dzīvoklī, par to nepaziľojot izīrētājam, līdz ar to ir
pamats atteikt R. G.noslēgt ar viľu dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānu pag., Viļānu
nov., īres līgumu iepriekšējā īrnieka vietā – mātes A. G., kura mira 2012.gada
29.jūnijā.Kā arī nebija tiesiska pamata iemitināt R. G. minētajā dzīvoklī.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu R. G. 2014.gada
9.septembra iesnieguma par dzīvojamās telpas īres Viļānu pag., Viļānu nov., īres
līguma Nr.2103 grozīšanu izskatīšanas termiľš, objektīvu iemeslu dēļ (papildus
informācijas iegūšanai, faktu konstatēšanai) bija pagarināts līdz 2015.gada 9.
janvārim. (Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas 2014.gada
10.septembra prot. Nr.17). Iegūstot papildus informāciju un faktus, kas ir svarīgi lietas
izskatīšanā, R. G. iesniegums tika izskatīts 2014.gada 14.novembra Sociālās un
dzīvokļu komisijas sēdē.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem R. G.
tika uzaicināts uz 2014.gada 14.novembra Sociālo un dzīvokļu komisijas (turpmāk
tekstā – Komisija) sēdi papildus viedokļa sniegšanai saskaľā ar iespējami nelabvēlīga
administratīvā akta pieľemšanu, taču uz Komisijas sēdi viľš nebija ieradies.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par
dzīvojamo telpu īri” 9. panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 62.panta
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1.

2.
3.
4.

pirmo daļu, 64.panta otro daļu un ľemot vērā sociālās , izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ieteikumu,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atteikt R. G. grozīt 2009.gada 1.oktobra dzīvojamās telpas Viļānu pag., Viļānu nov.,
Viļānu nov., īres līgumu Nr.2103, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un
noslēgt īres līgumu ar viľu iepriekšējā īrnieka vietā – mātes A. G., kura mira
2012.gada 29.jūnijā;
uzlikt par pienākumu R. G. 1.mēneša laikā atbrīvot dzīvojamo telpu Viļānu pag.,
Viļānu nov.;
lēmuma izpildi nodod SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes loceklei
Ā.Moisejevai;
2009.gada 1.oktobra dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānu pag., Viļānu nov., īres
līgumu Nr.2103. atzīt par spēkā neesošu ,sakarā ar īrnieka nāvi, bet R. G.
iemitināšanu īrētajā dzīvoklī atzīt par nelikumīgu.
Deputāti atklāti balsojot par – 3(Jevdokija Šlivka, Inta Brence,Inga Zunda), pret-11
(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Ilze Valeniece,
Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Ilze Grolmusa,
Vasīlijs Arbidāns ), atturas-1 (Juris Galerijs Vidiľš),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

1.grozīt 2009.gada 1.oktobra dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānu pag.,
Viļānu nov. īres līgumu Nr.2103. nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un
atļaut R.G. noslēgt īres līgumu ar SIA „Viļānu namsaimnieks” par īres tiesībām uz
dzīvokli Viļānu pag.,Viļānu nov. sakarā ar iepriekšējā īrnieka vietā – mātes A. G., kura
mira 2012.gada 29.jūnijā nāvi;
2. līguma noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās
brīţa;
3.lēmuma izpildi nodod SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes loceklei
Ā.Moisejevai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
21§
Par iemitināšanu dzīvoklī un iekļaušanu dzīvojamās telpas īres līgumā.________
J.Ivanova
Izskatot F. B. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar lūgumu
iemitināt dzīvoklī un iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā mazmeitu I. H. un I. H.
deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar lūgumu iemitināt viľu
dzīvoklī Viļānos, kā arī iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā, Viļānu novada
pašvaldības dome konstatē:
F. B. lūdz atļaut iemitināt viľas īrētajā dzīvojamajā telpā Viļānos, Viļānu nov. un
iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā mazmeitu I. H. I.H. lūdz atļaut iemitināt viľu
dzīvoklī Viļānos, Viļānu nov. pie vecmammas F. B.- kā arī iekļaut dzīvojamās telpas
īres līgumā.
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F. B. ir īrniece dzīvoklim Viļāni. ( 2008.gada 5.augusta īres līgums Nr.169/796). Īres
līgumā ir ierakstīti: īrniece F. B.un mazmeita J. B. Citu iekļauto īres līgumā
pilngadīgo ģimenes locekļu nav.
J. B. piekrīt tam, ka dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.169/796 tiks ierakstīta I. H.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta piekto daļu īrniekam ir
tiesības iemitināt viľa īrētajā dzīvojamā telpā citu personu, saľemot izīrētāja un visu
tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišanu.
Izīrētājs SIA „Viļānu Namsaimnieks” neiebilst tam, ka īres līgumā Nr.169/796, kā
cita persona, tiks iemitināta F. B. mazmeita I. H.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 23.punktu, „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta piekto daļu un ľemot vērā
sociālās , izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atļaut F.B. iekļaut dzīvojamās telpās, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres līgumā
Nr.169/796, kā citu personu, mazmeitu I.H.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
22§
Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.___________________
J.Ivanova
1.Izskatot L. B. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par
dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
L. B. lūdz pagarināt 2013.gada 27. decembra ar SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēgto
dzīvojamās telpas - Celtnieku ielā 6-9, Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu sakarā ar
īres līguma termiľa izbeigšanu.
Saskaľā ar 2013.gada 20.decembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.17, 9§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu” 5.5. punktu, L. Briucei tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā
– pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2013.gada 27. decembrī starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un Larisu Briuci tika
noslēgts dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā 6-9, Viļānos, Viļānu nov., īres
līgums Nr.1257 uz noteiktu laiku – vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu.
Saskaľā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības
prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu.
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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 un ľemot vērā sociālās , izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. atļaut L. B. pagarināt dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres
līgumu Nr.1257 uz noteiktu laiku –vienu gadu;
2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiľu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīţa;
3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei Ā.
Moisejevai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.

-

2. Izskatot J. M. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu ar lūgumu
pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
J. M. lūdz pagarināt 2012.gada 14. decembrī ar SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēgto
dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu Nr.793/728 sakarā ar
īres līguma termiľa izbeigšanu.
Saskaľā ar 2012.gada 13.decembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.15, 18§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu” 5.5. punktu, J. M. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2012.gada 14. decembrī SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēdza ar J. M. dzīvojamās
telpas, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu Nr.793/728 uz noteiktu laiku –
vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres
līguma termiľa pagarināšanu.
Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 20. janvāra lēmumu Nr.17, 10§
dzīvojamās telpas īres līgums Nr.793/728 tika pagarināts uz noteiktu laiku – vienu
gadu līdz 2014.gada 14. janvārim.
Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības lēmumiem dzīvojamās telpas – Viļānos,
īres līgums Nr.793/728 tika pagarināts:
2013.gada 20. janvāra lēmums Nr.17, 10§ - uz noteiktu laiku vienu gadu;
2014.gada 13.janvāra lēmums Nr. 3, 20§ - uz noteiktu laiku sešiem mēnešiem;
2014.gada 28.augusta lēmums Nr.16, 21§ - uz noteiktu laiku trīs mēnešiem.
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Saskaľā ar 2014.gada 5. decembra SIA „VIĻĀNU SILTUMS” izziľu parāds par
siltumenerģijas piegādi dzīvoklī Viļānos, Viļānu nov. sastāda - 184,00 EUR, ar
īrnieku J. M. noslēgta vienošanās par parāda nomaksu pa daļām.
Saskaľā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības
prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu.
Ľemot vērā to, ka par dzīvojamo telpu Viļānos, Viļānu nov. par siltumenerģijas
piegādi uzkrājies parāds, 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 un ľemot vērā sociālās , izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. atļaut J. M. pagarināt dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļāni, Viļānu nov., īres
līgumu Nr.793/728 uz noteiktu laiku- trīs mēnešiem;
2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiľu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīţa;
3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei Ā.
Moisejevai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
3. Izskatot A. P. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par
dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
A. P. lūdz pagarināt 2013.gada 6.decembra ar SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēgto
dzīvojamās telpas - Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu sakarā ar īres līguma termiľa
izbeigšanu.
Saskaľā ar 2013.gada 5.decembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.16, 33§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu” 5.5. punktu, A.P. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2013.gada 6. decembrī starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un A. P. tika noslēgts
dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres līgums Nr.1143 uz noteiktu
laiku – vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
īres līguma termiľa pagarināšanu.
Saskaľā ar 2014.gada 28. novembra SIA „VIĻĀNU SILTUMS” izziľu parāds par
siltumenerģijas piegādi dzīvoklī Viļānos, Viļānu nov. sastāda - 138,58 EUR, ar
īrnieci A. P. noslēgta vienošanās par parāda nomaksu pa daļām.
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Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu īrniekam ir
tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu.
Ľemot vērā to, ka par dzīvojamo telpu Celtnieku ielā 6-16, Viļānos, Viļānu nov. par
siltumenerģijas piegādi uzkrājies parāds, 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 un ľemot vērā sociālās ,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. atļaut A. P. pagarināt dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres
līgumu Nr.1143 uz noteiktu laiku – trīs mēnešiem;
2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiľu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīţa;
3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei Ā.
Moisejevai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
23§
Par humānās palīdzības pieņemšanu un komisijas apstiprināšanu.___________
D.Strupiša J.Ivanova
Izskatot sociālās nodaļas vadītājas vietas izpildītājas I.Kalniľas
2014.gada
10.decembra iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par dāľu sarūpētās humānās
palīdzības pieľemšanu un komisijas sastāva apstiprināšanu un ľemot vērā sociālās ,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Pieľemt no Dānijas humāno palīdzību 600 kg apjomā .
2.Izveidot humānās palīdzības sūtījuma pieľemšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā :
deputāte A.Stiuka, grāmatvede V.Arbidāne un sociālā darbiniece I.Kalniľa.

24§
Par neizīrētiem pašvaldības piederošiem dzīvokļiem._______________________
J.Ivanova
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Pēc SIA „Viļānu namsaimnieks” ziľojuma- dzīvoklī Nr.15 Mehanizatoru ielā 15 ir
uzsākts remonts un lai varētu dzīvot šajā dzīvoklī ir jāiegulda lieli naudas līdzekļi.
SIA „Viļānu namsaimnieks” šādu līdzekļu nav , bet lai varētu piešķirt dzīvokli kādam
iedzīvotājam –dzīvoklis jāsakārto. Ľemot vērā sociālās, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Dzīvokli Nr. 15 Mehanizatoru ielā 15 -ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
un nodot atsavināšanai .
Atklāti balsojot deputāti par papildus jautājumu iekļaušanu par-14 (Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece,
Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds
Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- 1
(Jevdokija Šlivka), atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Iekļaut darba kārtībā trīs papildus jautājums.
25§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/031
“Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, a/c P58posms 0.5-2.5km”
īstenošanai._________________________________________________________
I.Stafecka J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Likuma
par budţetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2008.gada
25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizľēmumiem un
galvojumiem” 15.1.apakšpunktu,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ľemt aizľēmumu Valsts kasē EURO 878 000,00 ( astoľi simti septiľdsmit astoľi
tūkstoši euro) apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi projekta Nr.
3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/031 “Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas
teritorijā, a/c P58 posms 0.5-2.5km” īstenošanai.
2. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Viļānu novada pašvaldības budţeta līdzekļiem.
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3. Noteikt sekojošus aizľēmuma ľemšanas noteikumus: atmaksas termiľš 20 gadi,
sākot pamatsummas atmaksu ar 2016.gada janvāri un ļaujot līgumslēdzējiem brīvi
vienoties par kredīta atmaksas grafiku.
4. Lūgt atļauju Pašvaldības aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei aizľēmuma saľemšanai.
26§
Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2014. gada pamatbudžetā._______
G.Visocka I.Stafecka j.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likumu „Par pašvaldību
budţetiem”, likuma „Par budţetu un finanšu vadību” 8.panta 4.punktu ,
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Veikt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2014. gada pamatbudţetā.
Pielikumā: pamatbudţeta grozījumi uz 13 lapām.
27§
Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2014. gada speciālajā budžetā.____
I.Stafecka G.Visocka J.Šlivka J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likumu „Par pašvaldību
budţetiem”, likuma „Par budţetu un finanšu vadību” 8.panta 4.punktu
Deputāti atklāti balsojot par -15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Ilze
Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Veikt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2014. gada speciālā budţetā Autoceļu
fonds.
Pielikumā : speciālā budţeta grozījumi uz 1 lapas.
28§
Informācija.__________________________________________________________
Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2015. gada 15.janvārī plkst.15.00.
Finanšu komitejas sēde notiks 2015.gada 08.janvārī plkst 15.00.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2015.gada 07.janvārī
plkst.14.00.
Sēdi slēdza plkst.17.00
Sēdi vadīja

Jekaterina Ivanova

Sēdi protokolēja

Anna Strode
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Parakstīja 2014.gada 30.decembrī

