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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.3                                     2014.gada  13.februārī 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1.Informācija par īres un apsaimniekošanas tarifu apstiprināšanu. 

2.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. 

3.Par pabalsta piešķiršanu ārkārtas situācijā. 

4.Par sociālās un dzīvokļu komisijas sastāvu. 

5.Par finansiālu atbalstu  svētā Georgija Uzvarētāja vienticībnieku draudzei  

   baznīcas atjaunošanas darbos. 

6.Par tirdzniecības atļaujas pagarināšanu. 

7.Par mērķdotācijas sadales grozījumiem novada tautas mākslas kolektīviem. 

8.Par Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030. gadam  

   apstiprināšanu. 

9.Par grozījumiem Viļānu Mūzikas un mākslas skolas amatu sarakstā. 

10.Par licences izsniegšanu interešu izglītības programmas īstenošanai  

   „Sagatavošanas klase”. 

11.Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un  

     nodošanu atsavināšanai. 

12.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam  

    „Mālnieki” Dekšāres pagastā. 

13.Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai. 

14.Par zemes iznomāšanu. 

15.Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

16.Par nomas attiecību izbeigšanu. 

17.Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

18.Par saistošo noteikumu Nr.64 „Par Viļānu novada pašvaldības pamatbudţeta  

     un speciālā budţeta kopsavilkumu 2014.gadam“ izdošanu. 

19.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

20.Par īres līguma pagarinājumu. 

21.Par dzīvojamās platības maiņu. 

22.Par  sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī. 

23.Par P.Briuca ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē. 

24.Par projekta „Latviskās tradīcijas pirmsskolas vecuma bērnu ikdienā”  
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    atbalstu un līdzfinansējumu. 

25.Par Baņutas Koraļkovas ievietošanu ilgstošas aprūpes iestādē. 

26.Par pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budţeta valsts  

     autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma programmas 2014. –  

     2016. gadam apstiprināšanu. 

27.Par atbalsta sniegšanu Latgaliešu kultūras gada balvai „Boņuks 2013”. 

28.Informācija. 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova 

Piedalās 

deputāti: Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   

Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas 

vadītāja Iveta Piziča, izpilddirektore Inga Strūberga, finanšu ekonomiste Līvija 

Krupnova, galvenā grāmatvede Irēna Stafecka, Dekšāres pagasta pārvaldes vadītājs 

Jānis Benislavskis, Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova, sabiedrisko 

attiecību speciāliste Sigita Āboliņa , zemes ierīcības inţeniere Lidija Semjonova, 

Viļānu kultūras nama direktore Margarita Cakula. 

Nav ieradušies deputāti Andris Kozulis un Ilze Grolmusa-komandējumā. 

Korespondente Ilze Sondore. 

Uzaicinātie : SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklis Dainis Igaunis. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

 

Sēdi sāk plkst.15.00. 

Deputāte J.Šlivka izsaka pretenziju par pirmo jautājumu „Informācija par īres un 

apsaimniekošanas tarifu apstiprināšanu” pamatojot , ka finanšu sēdē tas nav skatīts. 

Viņa ierosina izņemt šo jautājumu no darba kārtības, vai vismaz skatīt kā pēdējo. 

Novada domes priekšsēdētāja iesaka izlemt deputātiem un liek uz balsošanu.  

Atklāti balso par darba kārtības jautājumiem tādā redakcijā, kā izsniegts deputātiem  

par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , Ārija Moisejeva, Arnolds 

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

Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis ), pret- 1(Jevdokija Šlivka), atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Darba kārtība netiek grozīta. 

 

1§ 

Informācija par īres un apsaimniekošanas tarifu apstiprināšanu._____________ 

D.Igaunis J.Šlivka J.G.Vidiņš Ā.Moisejeva J.Ivanova 

Dzīvokļu īres un apsaimniekošanas tarifi apstiprināti 2008.gada 12.novembrī ,bet 

pamatojoties uz 1997.gada lēmumu par katru sliktāku labiekārtošanas pakāpi tiek 
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piemērota 5% atlaide. Valdes loceklis D.Igaunis sniedza informāciju, ka no 2014.gada 

01.marta strādās pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 1013, kuros ir vērā ņemamas 

izmaiņas. Maksa par atkritumu izvešanu tiks rēķināta no īpašuma. Maksa par ūdeni 

netiks pārrēķināta cilvēka īslaicīgas vai ilglaicīgas prombūtnes laikā. Katrai mājai 

vajadzētu uzlikt ūdens skaitītāju. Uz nākošo novada domes sēdi tiks sagatavota 

informācija par  īres un apsaimniekošanas parādiem.  

Informāciju pieņemt zināšanai. 

 

2§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu._________________________ 

I.Ruba J.Šlivka J.Ivanova 

1.Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta 

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

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

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

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

  1.1.Piedzīt no SIA „‟LĀČU LEJA” nekustamā īpašuma nodokļa parādu, 

piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo īpašumu. 

1.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu 

izpildītājam  

1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz divām lapām. 

 

2.Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta 

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

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

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

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

  2.1.Piedzīt no K.T. deklarētā dzīvesvietas adrese: Viļānu pag., Viļānu 

novads, nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu. 



4 

 

2.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu 

izpildītājam.  

2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz divām lapām. 

 

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

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

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

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

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

  3.1.Piedzīt no P.G. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu vēršot 

uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu. 

3.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu 

izpildītājam.  

3.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums, pielikumā uz divām lapām. 

3§ 

Par pabalsta piešķiršanu ārkārtas situācijā._______________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot Viļānu novada pašvaldības sociālā dienesta lēmumu Nr.1.1.11/147 no 

14.01.2014.par pabalsta piešķiršanu ārkārtas situācijā J.H.sakarā ar ugunsgrēku, 

pamatojoties uz 2003.gada 1.janvāra „Sociālo  ,pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma”12.panta 1.d.3.p,,35.panta 2.d.un Viļānu novada pašvaldības 2013.gadas 

5.decembra apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.59 „Sociālās palīdzības 

pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”, kā arī ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, 

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

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Leopolds 

Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), pret-nav 

,atturas-1 (Arnolds Pudulis), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Sakarā ar ugunsgrēku (sadega šķūnis, pirts un malka ) piešķirt vienreizējo pabalstu 

ārkārtas situācijā EUR 800.00 (astoņi simti eiro 00 centi) J.H. dzīv.  Viļānu pagasts, 

Viļānu novads. 

 

4§ 

Par sociālās un dzīvokļu komisijas sastāvu.________________________________ 
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J.Ivanova 

Sakarā ar to, ka no sociālās dzīvokļu komisijas sastāva aizgāja SIA „Viļānu 

namsaimnieks” valdes loceklis Dainis Igaunis , bet deputāte Ārija Moisejeva  ir 

izteikusi vēlēšanos strādāt šajā komisijā, 

Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas- 1(Ārija Moisejeva- sakarā ar interešu konfliktu valsts 

amatpersonu darbībā ), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt deputāti Āriju Moisejevu sociālās un dzīvokļu komisijas sastāvā. 

 

 

5§ 

Par finansiālu atbalstu  svētā Georgija Uzvarētāja vienticībnieku draudzei 

baznīcas atjaunošanas darbos.__________________________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot Viļānu Svētā Georgija Uzvarētāja vienticībnieku (pareizticīgo) Rēzeknes 

apriņķa prāvesta virspriestera Viktora Teplova 2014.gada 13.janvāra iesniegumu ar 

lūgumu iespēju robeţās palīdzēt baznīcas atjaunošanas darbos finansiāli un ņemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Leopolds Naglis, 

Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka), pret-2 (Juris Galerijs Vidiņš, 

Inta Brence) ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt EUR 300.00 (trīs simti eiro 00 centi ) Viļānu Svētā Georgija Uzvarētāja 

vienticībnieku draudzei –baznīcas atjaunošanas darbiem ,apmaksājot par materiāliem 

piestādīto rēķinu. Naudas līdzekļi piešķirti no budţeta līdzekļiem ,neparedzētiem 

gadījumiem –kultūra. 

 

6§ 

Par tirdzniecības atļaujas pagarināšanu.________________________________ 

J.Šlivka  L.Veselova J.Ivanova 

Izskatot T. S. dzīv .Viļāni iesniegumu ar lūgumu pagarināt tirdzniecības atļaujas, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1.Pagarināt tirdzniecības atļauju SIA „TASS” Reģ. Nr. 42402002993,juridiskā adrese   

   Jersikas iela 24, Viļāni tirdzniecībai ar pārtikas produktiem, rūpniecības  

   precēm, tabakas izstrādājumiem, alkoholiskajiem dzērieniem un alu Jersikas ielā 24,  

   Viļāni. 

Darba laiks: darba dienās no 8.00-18.00; 

                    sestdienās    no 8.00-15.00; 

                    svētdiena     - brīvdiena. 

Atļauja izsniegta no 2014.gada 13.februāra. 

 

2.Pagarināt tirdzniecības atļauju SIA „TASS” Reģ. Nr. 42402002993,juridiskā adrese  

   Jersikas iela 24,Viļāni tirdzniecībai ar lopkopības graudu kombinēto barību un  

   līdzīgo graudu produkciju veikalā Brīvības ielā 7,Viļāni. 

Darba laiks: darba dienās no 9.00- 16.00; 

                    sestdienās     no 10.00-14.00; 

                    svētdiena     - brīvdiena. 

Atļauja izsniegta no 2014.gada 13.februāra. 

 

3.Pagarināt atļauju izbraukuma tirdzniecībai SIA „TASS” Reģ. Nr.    

   42402002993,juridiskā adrese Jersikas iela 24,Viļāni ,Viļānu novads autoveikalam  

   ar valsts numuru JA 6863  ar pārtikas produktiem un saimniecības precēm Viļānu  

   novada Sokolku pagasta teritorijā: 

Otrdienās, piektdienās     Murāni                                   10.00                                                                                      

                                         Jaunmurāni                            10.30 

                                         Ostroņi                                   11.00 

                                         Skudnovka                             11.30 

                                         Dilmaņi                                  13.00 

                                         Strupļi                                    13.30 

 

Pirmdienās ,ceturtdienās  Parapani                                   10.00 

                                         Meţkokti                                  10.10 

                                         Taukuļi 1                                  11.10 

                                         Taukuļi 2                                  11.20 

Atļauja izsniegta no 2014.gada 13.februāra. 

 

Novada domes priekšsēdētāja informē deputātus, ka ir saņemts iesniegums no 

V.Gordeiko ar lūgumu izvērtēt situāciju par to, ka nebūtu vēlams dot atļauju 

izbraukuma tirdzniecībai uzņēmējam Strupļu ciemā, jo viņiem oficiāli reģistrēts 

veikals. Deputāti iebilst un  saka, jo vairāk tirdzniecības vietu, kas sniedz 

pakalpojumus, jo iedzīvotājiem ir lielāka izvēle kur iepirkties. 

            7§ 

Par mērķdotācijas sadales grozījumiem novada tautas mākslas kolektīviem.____ 

M.Cakula J.Ivanova 
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Ņemot vērā mērķdotācijas piešķiršanas apjomu 2014.gada 1. ceturksnim Viļānu 

novada tautas mākslas kolektīvu darba samaksai,  

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 2014.gada 1 ceturksnim sekojoši: 

I.G1 grupas kolektīvi ,kuri sagatavo noteiktu repertuāru: 

 

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

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

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

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

                                    Kopā:    EUR 460.86 

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

piedalīšanās skatēs: 

 

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

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

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

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

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

                                     Kopā:          EUR 298.14____ 

8§ 

Par Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030. gadam 

apstiprināšanu._______________________________________________________ 

J.Ivanova  

2014.gada 29.janvārī ir saņemts Latgales plānošanas reģiona pozitīvs atzinums par 

Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030. gadam precizēto 

projektu. 

Latgales plānošanas reģiona atzinumā ir norādīts, ka Viļānu novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija 2014. – 2030. gadam ir izstrādāta saskaņā ar spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām, atspoguļo Latgales reģiona mērķi (panākt straujāku reģiona 

ekonomisko attīstību, lai celtu cilvēku ienākumus, saglabātu un vairotu Latgales 

bagātīgo potenciālu un padarītu Latgali par pievilcīgu dzīves vidi arī nākamajām 

paaudzēm), un Viļānu novada Stratēģijā noteiktie ilgtermiņa attīstības virzieni ir 

saistīti ar Latgales reģiona stratēģiskajiem virzieniem. 

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un Ministru 

kabineta 2012.gada 16. oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 70.2 punktu,  
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Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014. – 2030. gadam 

(pielikums). 

2. Publicēt Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014. – 2030. gadam un 

paziņojumu par šī dokumenta apstiprināšanu pašvaldības interneta vietnē 

www.vilani.lv.  

3. Nosūtīt lēmumu un Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2030. 

gadam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales plānošanas 

reģionam. 

4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Viļānu novada pašvaldības attīstības, 

plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča. 

Pielikumā: Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2030. gadam (1 CD). 

9§ 

Par grozījumiem Viļānu Mūzikas un mākslas skolas amatu sarakstā.__________ 

I.Brence J.Ivanova 

Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Brences 2014.gada 31.janvāra 

iesniegumu ar lūgumu papildināt Viļānu Mūzikas un mākslas skolas amatu sarakstu ar 

amata vienību –profesionālās ievirzes izglītības skolotājs  0.33 likmes - EUR 

132.80,profesijas klasifikācijas kods 2320 02,lai īstenotu sagatavošanas klases 

programmu no 01.02.2014. 

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

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ), pret-

nav ,atturas- 1(Inta Brence- sakarā ar interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Lai īstenotu sagatavošanas klases programmu no 01.02.2014. papildināt Viļānu 

Mūzikas un mākslas skolas amatu sarakstu ar amata vienību –profesionālās ievirzes 

izglītības skolotājs 0.33 likmes , profesijas klasifikācijas kods 2320 02. 

Pielikumā aprēķins sagatavošanas klasei no 01.02.2014.: 

Uzņemti 15 bērni (15 bērni x11 EUR=165 EUR) mēnesī. Nepieciešamas 7 mācību  

stundas. 

7 stundas : 21(likme) x398.4 EUR=132.8 EUR+23.29% (31.33 EUR)=164.12 EUR. 

10§ 

Par licences izsniegšanu interešu izglītības programmas īstenošanai 

„Sagatavošanas klase”.________________________________________________ 
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I.Brence J.Ivanova 

Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores Inta Brences iesniegumu un 

izglītības programmu „Sagavošanas klase“ par licences izsniegšanu interešu izglītības 

programmas īstenošanai „Sagatavošanas klase“, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Izsniegt licenci interešu izglītības programmas „Sagatavošanas klase“ īstenošanai 

Viļānu Mūzikas un mākslas skolai no 01.02.2014. 

 

11§ 

Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai. 

      I.Klimanova J.Ivanova 

1. Izskatot I.Č. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov. iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78980030908 atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

I.Č. saskaņā 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-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78980090389 zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. 

2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78980090389  atsavināšanai, 

pārdodot to par brīvu cenu. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt I.Č., 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. 

 

2. Izskatot V.P. dzīv. Viļānos iesniegumu ar zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 

78170040605 un 78170040615 atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 
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V.P. saskaņā 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-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem  78170040605, 

78170040615 zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda. 

2. Nodot zemesgabalus ar kadastra apzīmējumiem 78170040605, 78170040615 

atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt V.P. Viļāni, 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. 

 

3. Izskatot V. Ţ. dzīv. Viļānos iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170040608 atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

V.Ţ.saskaņā 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-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170040608 zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170040608 atsavināšanai, 

pārdodot to par brīvu cenu. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt V.Ţ. Viļāni, 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. 

 

4. Izskatot P. Ţ. dzīv. Viļānos iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170040621 atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 
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P.Ţ. saskaņā 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-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170040621 zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170040621 atsavināšanai, 

pārdodot to par brīvu cenu. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt P.Ţ. Viļāni, 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 P.L. dzīv. Viļānos iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78170040609 atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

P.L. saskaņā 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-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas- 1(Felicija Leščinska –sakarā ar interešu konfliktu valsts 

amatpersonu darbībā) , 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170040609 zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. 

2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170040609 atsavināšanai, 

pārdodot to par brīvu cenu. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt P.L., Viļāni, 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. 

 



12 

 

12§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Mālnieki” 

Dekšāres pagastā._____________________________________________________ 

I.Klimanova J.Ivanova  

Izskatot SIA „Ametrs”, reģ. Nr.42403021417 2014.gada 30.janvārī iesniegtu 

zemes ierīcības projektu P. M. nekustamam īpašumam Viļānu novada dome konstatē. 

Zemes ierīcības projekts nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 

78480070113 izstrādāts sadalīšanai, pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka P. 

M. iesniegumu, Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 5.decembra sēdes Nr.16 dienas 

kārtības 25.jautājuma „Par īpašuma sadali” lēmumam. 

Ar Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 5.decembra sēdes Nr.16 dienas 

kārtības 25.jautājuma „Par īpašuma sadali” lēmumu tika apmierināts P. M. 

iesniegums par zemes sadalīšanu un nolemts piekrist nekustamā īpašuma zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 78480070113 sadalei, atdalot no kopējā zemes 

gabala 10,3 ha platībā zemes vienību 5,3 ha platībā un uzdodot izstrādāt ierīcības 

projektu. 

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

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

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

pašvaldībai apstiprināšanai projektu trijos eksemplāros, no kuriem vietējā pašvaldība 

divu nedēļu laikā vienu apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu 

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

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

pašvaldībā. 

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

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

daļas saskaņošanas 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, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Apstiprināt SIA „Ametrs” izstrādāto zemes ierīcības projektu P. M. nekustamam 

īpašumam zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480070113 sadalīšanai divās 

zemes vienībās. 

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

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

veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 iesniegt 

Valsts zemes dienestam, otru nodot ierosinātājam, trešo atstāt pašvaldības arhīva 

lietās. 

4. Lēmumu nosūtīt SIA „Ametrs” un P. M. dzīv. 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 zemes gabalu piekritību pašvaldībai.__________________________________ 

      I.Klimanova J.Ivanova 

1. Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu un MK noteikumu NR.996 3.2. 

punktu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noteikt šādus pašvaldībai piekrītošos zemes gabalus, kuri turpmāk nav izmantojami 

zemes reformas pabeigšanai, kas reģistrējami uz Viļānu novada pašvaldības vārda, 

pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 3.panta, piektās daļas otro punktu: 

 

N.p.k. Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 

Zemes vieības adrese 

1. 78980030489 Viļānu pag. 

2. 78980030539 Viļānu pag. 

3. 78980100506 Viļānu pag. 

4. 78900020284 Sokolku pag. 

5. 78900030256 Sokolku pag. 

6. 78900030267 Sokolku pag. 
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7. 78900030238 Sokolku pag. 

8. 78900030137 Sokolku pag. 

9. 78900030027 Sokolku pag. 

10. 78900030138 Sokolku pag. 

11. 78900030142 Sokolku pag. 

12. 78900050123 Sokolku pag. 

13. 78900030087 Sokolku pag. 

14. 78900010152 Sokolku pag. 

 

14§ 

Par zemes iznomāšanu._________________________________________________ 

I.Klimanova J.Ivanova 

1. Izskatot I.S. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2014.gada 29.janvāra 

iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900030087 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā. 

2014.gada 29.janvārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts I.S. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900030087 2.70 ha 

platībā.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saņemti. 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.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-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78900030087 2.70 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 I. S. Sokolku  pagasts, 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. 

 

2. Izskatot V. N.dzīv. Viļānu nov., 2014.gada 9.janvāra iesniegumu par nomas 

līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170020566 ir zemes rezerves 

fondam piekritīga zeme. 

2014.gada 9.janvārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts V. N. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170020566  0.1ha 

platībā.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saņemti. 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. N. 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-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar V. N. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78170020566 0.1 ha platībā uz vienu gadu. 

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. N. Viļāni, 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. 
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3. Izskatot S. F. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2014.gada 13.janvāra 

iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980090602 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīga zeme (Viļānu novada domes 2010.gada 27.maija lēmums par 

zemes piekritību pašvaldībai). 

2014.gada 13.janvārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts S. F. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980090602 0.3ha 

platībā.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saņemti. 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. F. 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-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78980090602 0.3 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. F.Viļānu 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. 

 

4. Izskatot AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”, 

reģ.Nr.40003017051, 2014.gada 3.februāra iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, 

Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980030224 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīga zeme (Viļānu novada domes 2010.gada 27.maija lēmums par 

zemes piekritību pašvaldībai). 

2014.gada 3.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts AS „Viļānu 

selekcijas un izmēģinājumu stacija” iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 78980030224 1,8ha platībā.  
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Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saņemti. 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 AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” 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-10 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Vasīlijs Arbidāns, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), pret-nav ,atturas-3 (Inga Zunda, Alla 

Stiuka, Arnolds Pudulis), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” par 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980030224 1,8ha 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 AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”, 

Rīgas iela 44, Viļāni, 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. 

15§ 

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 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Izbeigt lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā iedalīto zemi G. V. zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 78900030145 – 5,35 ha platībā Sokolku pagastā. 

2. Ieskaitīt zemes gabalu ar kadastra Nr.78900030145 Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgajās zemēs. 

3.  

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

16§ 

Par nomas attiecību izbeigšanu.__________________________________________ 

I.Klimanova J.Ivanova 

1) Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot N. R.1, 

dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov. iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78980090593 0,30 ha platībā Viļānu pag. izmantošanas, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izbeigt nomas attiecības ar N.R. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78980090593 0,30 ha platībā; 

2. Ieskaitīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980090593 0,30 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. 

17§ 

Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu._________________________ 

I.Klimanova J.Ivanova 

1.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 05.12.2013. sēdes Nr.16, 23.jautājuma 

8.punkta lēmumu un 16.01.2014.sēdes Nr.1, 18 jautājuma 1.punkta lēmumu Viļānu 

novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija 2014.gada 

4.februārī veica nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 78980030127 nomas tiesību 

izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē:  

Nomas tiesību izsolei pieteicās A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”, reģ. 

Nr.40003017051 un A. B. 2014.gada 4.februārī uz nomas tiesību izsoli ieradās viens 

pretendents - A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” pilnvarotā persona M. 

S. 
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2014.gada 4.februāra izsolē nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 

78980030127 zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ieguva A/S „Viļānu selekcijas un 

izmēģinājumu stacija” nosolot nomas maksu 2,0% (divi procenti) gadā no zemes 

kadastrālās vērtības.  

 Deputāti  atklāti balsojot par-10 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Vasīlijs Arbidāns, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), pret-nav ,atturas-3 (Inga Zunda, Alla 

Stiuka, Arnolds Pudulis), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt 2014.gada 4.februāra nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamo 

īpašumu ar kadastra apzīmējumu 78980030127. 

  

2.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 05.12.2013. sēdes Nr.16, 23.jautājuma 

9.punkta lēmumu un 16.01.2014.sēdes Nr.1, 18 jautājuma 2.punkta lēmumu 

Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija 

2014.gada 4.februārī veica nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 78980010272 

nomas tiesību izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē:  

Nomas tiesību izsolei pieteicās A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”, reģ. 

Nr.40003017051 un z/s „Morāni”, reģ. Nr.42401006860. 2014.gada 4.februārī uz 

nomas tiesību izsoli ieradās abi pretendenti. 

2014.gada 4.februāra izsolē nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 

78980010272 zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ieguva A/S „Viļānu selekcijas un 

izmēģinājumu stacija” nosolot nomas maksu 11,0% (vienpadsmit procenti) gadā no 

zemes kadastrālās vērtības.  

 Deputāti  atklāti balsojot par-10 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Vasīlijs Arbidāns, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), pret-nav ,atturas-3 (Inga Zunda, Alla 

Stiuka, Arnolds Pudulis), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt 2014.gada 4.februāra nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamo 

īpašumu ar kadastra apzīmējumu 78980010272. 

 

  

18§ 

Par saistošo noteikumu Nr.64 „Par Viļānu novada pašvaldības pamatbudţeta  

un speciālā budţeta kopsavilkumu 2014.gadam“ izdošanu.___________________ 

L.Krupnova J.Šlivka J.Ivanova 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma 

„Par pašvaldību budţetiem“37.pantu un 38.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Izdot saistošos noteikumus Nr.64 “Par pamatbudţetu un speciālā  budţeta  

kopsavilkumu  2014.gadam“. 

Pielikumi. 

19§ 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.____________________ 

I.Brence J.Ivanova 

1.Izskatot J.R. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

J.R. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu.     

J. R. savā iesniegumā norāda, ka pašreiz ar savu nepilngadīgo meitu dzīvo pie tēva,  

dzīvojamā platība ir maza, vēlās ar meitu dzīvot atsevišķi. Dzīvojamā māja pieder 

radiniekiem. 

2013.gada 22. novembrī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālās 

palīdzības organizatore M. Stafecka un sociālā darbiniece A. Stiuka veicot J. R. 

apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā Viļānu pag., Viļānu nov., konstatēja, ka J. ar meitu 

O. dzīvo pie tēva, S. R. Dzīvojamā māja sastāv no vienas istabas un virtuves, istabā 

nodalīts stūris priekš J. un meitas . Dzīvojamā māja veca, ziemā auksta.  

Tēvs S. R. ir 2.grupas invalīds. J.R. viena audzina bērnu. 

J.R. un meitai ir noteikts trūcīgas ģimenes statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā 

dienesta 06.01.2014. izziņa Nr.17).  

Saskaņā ar VZD Kadastra reģistra datiem nekustamā īpašuma Viļānu pagasts, Viļānu 

nov. īpašnieks ir N. R.  

Sakarā ar iepriekš minēto J. R. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma 

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

Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punkta nosacījumiem, J. R. ir iesniegusi 

motivētu iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.                                       

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta, pirmās daļas 1.punktu,15.pantu,Viļānu 

novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. 

punktu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

atzīt J. R. kā divu personu ģimenes locekli, par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā 

dzīvojamās platības saņemšanai vispārējā kārtībā. 

 

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

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

                   

2. Izskatot S. L. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo sociālo 

dzīvokļu (istabu) izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

S. L. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu ar krāsns apkuri.     

Saskaņā ar Rēzeknes tiesas 2013.gada 12.decembra spriedumu tika izbeigts 

dzīvojamās telpas- Ziedu ielā ,Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr. 589, kas noslēgts 

2007.gada 6. novembrī starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un S.L., kā arī S. L. un 

nepilngadīga ģimenes locekle A. N. izlikta no dzīvokļa Ziedu ielā, Viļānos bez citas 

dzīvojamās telpas ierādīšanas. 

S. L.ģimenē ir 5 cilvēki, t.sk.3 mazgadīgie bērni, ģimenei ir noteikts trūcīgas ģimenes 

statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta 01.12.2013. izziņa Nr.107).  

Sakarā ar iepriekš minēto S. L. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma 

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

Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punkta nosacījumiem, S. L. ir iesniegusi 

motivētu iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.                                       

Saskaņā 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.  

Ņemot 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, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, 
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Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. atzīt S. L. kā piecu personu ģimenes locekli par tiesīgu saņemt palīdzību 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības 

reģistrā dzīvojamās platības saņemšanai vispārējā kārtībā; 

 

2. piedāvāt S. L. īrēt dzīvojamo telpu – dzīvokli Aļņi, Dekšāres pag., Viļānu nov. 

Dzīvojamās telpas kopējā platība -50,1m
2
, istabu skaits -3, pirmais stāvs, 

labiekārtojuma līmenis –krāsns apkure, ūdensvada un kanalizācijas nav. 

3. izslēgt S. L. no Viļānu novada pašvaldības Palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu 

risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējamu dzīvojamo telpu; 

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. C. deklarētā dzīvesvieta  Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

Saskaņā ar 2013.gada 20.decembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.17, 9§, 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu 

1.punktu, 14.panta pirmās daļas 5.punktu, ievērojot personas konkrētos dzīvokļa 

apstākļus, S.C. tika atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

un reģistrēts palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas 

izīrēšanai pirmām kārtām. 

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3.panta 1.daļas 1. 

punktu un 14. panta pirmās daļas 5. punktu pašvaldība sniedzot palīdzību var izīrēt tai 

piederošās dzīvojamās telpas maznodrošinātajam personām, kuras pēc soda izciešanas 

atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās 

pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā 

iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, šīs personas ar dzīvojamo telpu 

nodrošināmas pirmām kārtām. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 1.punktu, likuma, 14.panta pirmās daļas 5. 

punktu, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 
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Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. sniegt S. C. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu Dekšāres pag., Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 

34,50 m
2
, istabu skaits - 1, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – krāsns apkure, 

ūdensvada, kanalizācijas nav;
 
 

2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu.  Ietvert 

īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa 

pagarināšanu;  

3. līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīţa;  

4. lēmuma 2. punkta un 3.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes 

loceklim D. Igaunim. 

 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams, 

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas 

dienas. 

 

20§ 

Par īres līguma pagarinājumu.__________________________________________ 

J.Šlivka J.Ivanova 

1.Izskatot N. T., deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu ar lūgumu 

pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

N.T. lūdz pagarināt 2013.gada 18.janvārī ar SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēgto  

dzīvojamās telpas, pēc adreses Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu Nr.1093 uz nenoteiktu 

laiku sakarā ar īres līguma termiņa izbeigšanu. 

Saskaņā ar 2013.gada 17.janvāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.1, 13§, 

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, N. T. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2013.gada 18. janvārī starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un N. T. tika noslēgts 

dzīvojamās telpas, pēc adreses Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.1093 uz noteiktu 

laiku – vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt 

īres līguma termiņa pagarināšanu.  

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības 

prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiņa 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,  

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. atļaut N. T. grozīt un noslēgt dzīvojamās telpas, pēc adreses  Viļāni, Viļānu nov., 

īres līgumu Nr.1093 uz nenoteiktu laiku; 

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

stāšanās brīţa;  

3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim D. 

Igaunim. 

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

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

 

2. Izskatot E. S. dzīvojoša Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu ar lūgumu pagarināt 

dzīvojamās telpas īres līgumu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

E. S. lūdz pagarināt 2012.gada 17. decembrī ar SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēgto  

dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu Nr.1393 uz 

nenoteiktu laiku sakarā ar īres līguma termiņa izbeigšanu. 

Saskaņā 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, E. S. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2012.gada 17. decembrī  SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēdza ar E. S. dzīvojamās 

telpas, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres līgums Nr.1393 uz noteiktu laiku – vienu 

gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma 

termiņa pagarināšanu.  

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 20. janvāra lēmumu Nr.17, 10§  

dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1393 tika pagarināts uz noteiktu laiku –  līdz 

2014.gada 17. janvārim. 

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības 

prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.  
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Sakarā ar parādu esamību par īri un komunālajiem pakalpojumiem par dzīvokli 

Viļāni, Viļānu nov., pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

23.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un 

otro daļu, 13.panta pirmo daļu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. atļaut E. S. pagarināt dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļāni, Viļānu nov., īres 

līgumu Nr.1393 uz noteiktu laiku –vienu gadu;  

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

stāšanās brīţa;  

3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim D. 

Igaunim. 

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

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

 

3. Izskatot I. S. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu ar lūgumu 

pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

I.S. lūdz pagarināt 2013.gada 9.janvārī noslēgto ar SIA „Viļānu namsaimnieks”  

dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu sakarā ar īres līguma 

termiņa izbeigšanu. 

Saskaņā ar 2012.gada 15.novembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.14, 16§, 

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 I. S. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2013.gada 9. janvārī SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēdza ar I. S.īres līgumu Nr.816 

par īres tiesībām uz dzīvokli Viļānos, Viļānu nov. uz noteikto laiku –vienu gadu, 

ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa 

pagarināšanu. 

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības 

prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.  

Sakarā ar parādu esamību par īri un komunālajiem pakalpojumiem par dzīvokli  

Viļāni, Viļānu nov., pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

23.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un 

otro daļu, 13.panta pirmo daļu, 
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Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. atļaut I. S. pagarināt dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres 

līgumu Nr.816 uz vienu mēnesi;  

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

stāšanās brīţa;  

3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim D. 

Igaunim. 

 

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

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

 

4. Izskatot J. M. dzīvojoša 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 termiņa izbeigšanu. 

Saskaņā 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 līgums Nr.793/728 uz noteiktu laiku – 

vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres 

līguma termiņa 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 –  līdz 

2014.gada 14. janvārim. 

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības 

prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.  

Sakarā ar parādu esamību par īri un komunālajiem pakalpojumiem par dzīvokli 

Viļāni, Viļānu nov., pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

23.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un 

otro daļu, 13.panta pirmo daļu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 
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Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), 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- sešiem mēnešiem; 

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

stāšanās brīţa;  

3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim D. 

Igaunim. 

 

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

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

21§ 

Par dzīvojamās platības maiņu.__________________________________________ 

J.Šlivka J.Ivanova 

Izskatot A. L. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov. iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā 

pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

A. L. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – apmainīt īrēto pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu –Ornicānu c., Viļānu nov. pret citu īrējamu dzīvojamo 

telpu – 1,5 istabas dzīvokli Viļānu pilsētā.   

A. L. ir īrniece dzīvoklim Ornicānu c., Viļānu pag., Viļānu nov.  (2009.gada 1.oktobra 

īres līgums Nr.2100). Īres līgumā ir ierakstīti: īrniece A. L. meitas – T. Š.  un N. Š. 

Dzīvoklis sastāv no divām istabām, kopēja platība - 46,40 m
2
, dzīvojamā platība - 

28,7 m
2
, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – krāsns apkure, ūdensvada un 

kanalizācijas nav.  

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās 

daļas 4. punktu pašvaldība sniedz palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā 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-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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atzīt A. L. kā triju personu ģimenes locekli, par tiesīgu saņemt palīdzību īrētās 

dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu un reģistrēt A. L. Viļānu 

novada pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās platības apmaiņa 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.  

22§ 

Par  sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī.__________________________ 

D. Strupiša J.Ivanova 

1. Ir saņemts N. J. dzīv. Viļānu pagastā  iesniegums 22.01.2014., kurā viņa lūdz   

noņemt viņas ģimeni no pretendentu uz sociālo dzīvojamo platību rindas. 

Izskatot lietas materiālus, uzklausot sociālās darbinieces A.Stiukas 

informāciju, konstatēts: N. J. kopā ar meitu, kurai ir invaliditāte, bija uzņemtas 

pretendentu rindā uz sociālo dzīvojamo platību 2012.gada 19. septembrī. Šī perioda 

laikā ģimenei tika piedāvāta iespēja dzīvot sociālajā dzīvoklī, tomēr objektīvu 

apstākļu dēļ N. J. atteicās. Patreiz situācija ar dzīvojamo platību ģimenei ir 

mainījusies( uzlabojusies), tāpēc N.J.atsakās pretendēt uz sociālo dzīvojamo platību.  

Ņemot vērā augstāk minēto  un N.J. lūgumu,  

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Izslēgt N. J. dzīv. Viļānu pagastā, Viļānu novadā,  ģimeni no pretendentu uz sociālo 

dzīvojamo platību rindas.   

Šo lēmumu var pārsūdzēt Viļānu novada pašvaldības domē Kultūras laukumā 1a, 

Viļānos, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

2. Ir atbrīvojusies sociālā istaba sociālajā dzīvoklī Pretendentu rindā uz sociālo 

dzīvojamo platību ir reģistrētas 7 personas. Persona, kurai bija priekšroka, atteicās 

pretendēt uz sociālo dzīvojamo platību. Nākošā pretendentu rindā  ir V.B. 

Izskatot lietas materiālus, uzklausot sociālās darbinieces A.Stiukas 

informāciju, konstatēts: V.B.  ir trūcīga, patstāvīgas dzīves vietas nav, pamatojoties uz 

Viļānu novada domes 2009.gada 5.augusta apstiprinātā „Sociālo dzīvokļu nolikuma ” 

10.,12.punktu ,  

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 
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Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt V. B. dekl. Viļānu pagastā, sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī 

Celtnieku ielā saskaņā ar Sociālo dzīvokļu nolikumu. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Viļānu novada pašvaldības domē Kultūras laukumā 1a, 

Viļānos, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

3. Ir saņemts M. Š. dekl. Viļānos, bet faktiski dzīv. Viļānu pagastā,  iesniegums 

17.01.2014., kurā viņa lūdz   iedot viņai  sociālo dzīvojamo platību, jo patreiz dzīvo 

laukos mājā, kas pieder saimniekam. 

Izskatot lietas materiālus, uzklausot sociālā dienesta vadītājas papildus 

informāciju, konstatēts: M.Š. ir pensionāre, ir meitas ģimene, kura dzīvo savā mājā 

Viļānos. M. Š. pati ir aizgājusi no dzīvokļa Rīgas ielā dzīvot uz lauku mājām. 

Pensionāre sevi aprūpē pati.  

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības  domes 

2009.gada 5.augusta apstiprinātā „Sociālo dzīvokļu nolikuma ” 10. punktu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

atteikt M. Š. dekl. Viļānos, Viļānu novadā,  pretendēt uz sociālo dzīvojamo platību, jo 

viņa neatbilst tām personu kategorijām, kurām ir tiesības uz sociālo dzīvojamo 

platību.  

Šo lēmumu var pārsūdzēt Viļānu novada pašvaldības domē Kultūras laukumā 1a, 

Viļānos, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

23§ 

 

Par P.B. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē._______________________ 

D.Strupiša J.Ivanova 

Izskatot Viļānu novada sociālās nodaļas lēmumu Nr. 1.5.3/4 no 04.02.2014.”Par P. B.  

ievietošanu  ilgstošas sociālās aprūpes iestādē” konstatē: P. B.dzīv. Pavasara ielā, 

Viļāni, Viļānu novads savā iesniegumā lūdz viņu ievietot ilgstošas sociālās aprūpes 

iestādē –dzīvo viens, radinieku nav . Izvērtējot Sociālā dienesta rīcībā esošo 

informāciju par klientu un ar lietu saistītos apstākļus, atbilstošo aprūpi iespējams 

saņemt tikai ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.  

Pamatojoties uz konstatēto un saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma” 23. panta 1. d. 2.punktu,  
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Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.1.Ievietot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē P. B.  

      deklarētā dzīves vieta  Pavasara  ielā , Viļānos,Viļānu novadā ; 

1.2.Apmaksāt P. B. uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās  

      rehabilitācijas iestādē . 

24§ 

Par projekta „Latviskās tradīcijas pirmsskolas vecuma bērnu ikdienā” atbalstu 

un līdzfinansējumu.____________________________________________________ 

Ā.Strupiša J.Ivanova 

Sakarā ar projektu „Latviskās tradīcijas pirmsskolas vecuma bērnu ikdienā” un 

iesniegšanu Latviešu fondam, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Atbalstīt projekta pieteikuma sagatavošanu un sniegt līdzfinansējumu projektam  

   „Latviskās tradīcijas pirmsskolas vecuma bērnu ikdienā”. Kopējās projekta  

   izmaksas ir USD 1800.00 (viens tūkstotis  astoņi simti Dolāru).  

2.Apstiprināšanas gadījumā līdzfinansējums ir USD 900,-(deviņi simti Dolāri) un tas  

   tiks piešķirts  no budţeta līdzekļiem- pārējā citur neklasificētā kultūra.  

3.Pēc projekta realizēšanas novada domei sniegt atskaiti. 

25§ 

Par B. K. ievietošanu ilgstošas aprūpes iestādē.____________________________ 

D.Strupiša J.Ivanova 

1.Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.5.3/5 no 2014.gada 10.februāra: 

Konstatētais: 2. grupas invalīde B. K. deklarētā dzīvesvieta Ziedu ielā , Viļānos, bet 

faktiski sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā.Izvērtējot Sociālā dienesta rīcībā esošo 

informāciju par klienti un ar lietu saistītos apstākļus, uzklausot sociālās darbinieces I. 

Kalniņas paskaidrojumus, konstatēts: B. K.dzīvo viena, radinieku atbalsta nav, 

atbilstošo aprūpi iespējams saņemt tikai ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.  

Pamatojoties uz konstatēto un saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma” 23. panta 1. d. 2.punktu, Sociālais dienests nolēma: 

invalīdi B. K. deklarētā dzīvesvieta Ziedu ielā , Viļānos, Viļānu novadā nepieciešams 

ievietot ilgstošas aprūpes iestādē. 
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Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.1.Ievietot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē invalīdi  

      B. K. deklarētā dzīves vieta  Ziedu ielā , Viļānos, Viļānu novadā ; 

1.2.Apmaksāt B. K. uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās  

      rehabilitācijas iestādē . 

26§ 

Par pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budţeta valsts 

autoceļu fonda programmas un mērķdotācijas izlietojuma programmas 

 2014. - 2016. gadam apstiprināšanu._________________________________________ 

I.Stafecka J.Šlivka J.Ivanova  

Ņemot vērā komisijas izvērtētās prioritātes , 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās budţeta valsts 

autoceļu fonda programmu un mērķdotācijas izlietojuma programmu 2014.-

2014.gadam. 

 

Nr.p.k Izdevumu 

veids 

2014. gads 

Summa 

EURO 

2015. gads 

Summa 

EURO 

2016. gads 

Summa 

EURO 

Piezīmes 

1. 
Autoceļu un ielu 
būvprojektēšana  

 20 000   

2. 
Autoceļu un ielu 
būvniecība  

    

3. 
Autoceļu un ielu 
rekonstrukcija 

    

4. 
Autoceļu un ielu 
ikdienas 
uzturēšana 

133 258 138 357 158 357  

5. 

Autoceļu un ielu 
periodiskā 
uzturēšana 
(renovācija) 

 
 

  

6. Pārējie izdevumi 
25 170 71 71  
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Kopā 

158 428 158 428 158 428  

 

Pielikumā : programmas pielikums Nr. 1 uz 4 lapām 

27§ 

Par atbalsta sniegšanu Latgaliešu kultūras gada balvai „Boņuks 2013”.________ 

I.Strūberga J.Ivanova 

Izskatot SIA  „Austrumlatvijas koncertzāle” GORS  iesniegto 2014.gada 13.februāra 

iesniegumu ar lūgumu sniegt  finansiālu atbalstu  Latgaliešu kultūras gada balvai 

„Boņuks 2013”  EUR 200.00 apmērā un aicina uz gada balvas pasniegšanas 

ceremoniju 2014.gada 23.februārī -desmit pašvaldības pārstāvjus, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence), pret-nav ,atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 200.00(divi simti eiro 00 centi) apmērā Latgaliešu 

kultūras gada balvas „Boņuks 2013” pasniegšanas ceremonijas norises nodrošināšanai 

SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” GORS-  pārskaitot uz tās kontu no budţeta 

līdzekļiem –pārējā citur neklasificētā kultūra. 

 

 28§ 

Informācija.__________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2014. gada  13.martā   plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2014.gada 06.martā plkst 15.00. 

Sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2014.gada 05.martā 

plkst.15.00. 

Sēdi slēdza plkst.18.00 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

Parakstīja 2014.gada 20.februārī 

 

 


