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LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Viļānu novadā

Nr.1

2014.gada 16.janvārī

DARBA KĀRTĪBĀ.
Par dāvinājuma pieľemšanu.
Par sadarbību ar Latgales reģionālo televīziju.
Par sadarbības līgumu ar SIA „ MG Latgolas Bolss”.
Par Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 16.janvāra saistošo noteikumu
Nr.63„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību „Viļānu Mūzikas un mākslas
skolā” izdošanu.
5. Par sadarbības līgumu.
6. Par Viļānu novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna 2013.-2020.gadam
apstiprināšanu.
7. Par naudas līdzekļu piešķiršanu senioru atpūtas vakara pasākuma rīkošanai.
8. Par ieejas biļešu cenu apstiprināšanu.
9. Par maksas pakalpojumu izcenojumu Viļānu novadpētniecības muzejā.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
11. Par aizľēmuma ľemšanu būvniecības pabeigšanai „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā”.
12. Par meţaudzes ľemšanu uzskaitē.
13. Par meţaudzes izslēgšanu no uzskaites.
14. Par Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030. gadam
precizētā projekta nosūtīšanu Latgales plānošanas reģionam.
15. Par zemes iznomāšanu.
16. Par īpašuma sadali.
17. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
18. Par nomas tiesību izsoļu rīkošanu.
19. Par deputātu J.Šlivkas un J.G.Vidiľa iesnieguma izskatīšanu.
20.Par zemes iznomāšanu.
21.Par Viļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dilmaľu pamatskola”
izsoli.
22.Par nomas līguma pagarināšanu Viļānu invalīdu biedrībai .
23.Par nekustamā īpašuma aktualizāciju.
24.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
25.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – īrētās dzīvojamās
1.
2.
3.
4.
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telpas apmaiľā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.
26.Par dāvinājuma pieľemšanu.
27.Par Viļānu novadpētniecības muzeja dokumentācijas izkatīšanu.
28.Par Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu
risināšanā īrētās dzīvojamās telpas apmaiľā pret citu īrējamu dzīvojamo
telpu vispārējā kārtībā uz 2014.gada 15.janvāri apstiprināšanu.
29.Par Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu
risināšanā sociālo dzīvokļu (istabu) izīrēšanā pirmām kārtām uz 2014.gada
15. janvāri
apstiprināšanu.
30.Par Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu
risināšanā sociālo dzīvokļu (istabu) izīrēšanā vispārējā kārtībā uz 2014.gada
15. janvāri apstiprināšanu.
31.Par Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu
risināšanā dzīvojamo telpu izīrēšanā vispārējā kārtībā uz 2014.gada 15.
janvāri apstiprināšanu.
32.Par Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu
risināšanā dzīvojamo telpu izīrēšanā pirmām kārtām uz 2014.gada 15.
janvāri apstiprināšanu.
Papildus darba kārtībā.
33.Par nekustamā īpašuma aktualizāciju.
34.Par Viļānu novada pašvaldības domes lēmuma Nr. 12§19 „Par mērķdotāciju
sadali „precizēšanu.
35.Informācija.
Sēdi vada
domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova
Piedalās
deputāti: Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Juris Galerijs Vidiľš, Ārija
Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Alla Stiuka.
Nav ieradušies deputāti – Leopolds Naglis- slimības dēļ; Ilze Grolmusakomandējumā.
Pašvaldības administrācijas darbinieki:izpilddirektore Inga Strūberga, zemes ierīcības
inţeniere Lidija Semjonova, nekustamā īpašuma speciāliste Irina Klimanova, galvenā
grāmatvede Irēna Stafecka, Dekšāres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Benislavskis ,
sabiedrisko attiecību speciāliste Sigita Āboliľa, Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja
Lūcija Veselova un sociālās nodaļas vadītāja Daila Strupiša.
Korespondente Ilze Sondore.
Protokolē:
sekretāre Anna Strode.
Sēdi sāk plkst.15.00.
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Novada pašvaldības priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova informē par papildus diviem
jautājumiem , kas iekļaujami darba kārtībā un deputāti piekrīt.
1§
Par dāvinājuma pieľemšanu .___________________________________________
I.Stafecka J.Ivanova
Sakarā ar to, ka Rēzeknes novada pašvaldība dāvināja grāmatas Dekšāru, Radopoles
,Sokolku un Viļānu pilsētas bibliotēkām-8( astoľas) gab., pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pieľemt dāvinājumu 8 ( astoľas) grāmatas par kopējo summu Ls 36.31 EUR
51,66 (piecdesmit viens eiro 66 centi) no Rēzeknes novada pašvaldības .
2. Nodot grāmatas novada bibliotēkām.
2§
Par sadarbību ar Latgales reģionālo televīziju.____________________________
J.Ivanova
Izskatot Latgales reģionālās televīzijas sadarbības piedāvājumu Viļānu novada domei
2014.gadam un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
4.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:




Pieľemt Latgales reģionālās televīzijas sadarbības piedāvājumu 2014.gadam ar
finansējumu EUR 198,00 (viens simts deviľdesmit astoľi eiro 00 centi )mēnesī,
izpildīt sekojošus darba uzdevumus:
veikt stāstu un raidījumu filmēšanu un demonstrēšanu darba dienās, ievērojot
nozīmīgumu ar atkārtojumiem latviešu un krievu valodā;
izvietot pašvaldības un tās iestāţu nekomerciāla satura informāciju TV ēterā.
Noslēgt sadarbības līgumu ar Latgales reģionālo televīziju līdz 2014.gada
31.decembrim.
3§
Par sadarbības līgumu ar SIA „ MG Latgolas Bolss”.______________________
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J.Ivanova
Izskatot SIA „MG Latgolas Bolss” iesniegto vēstuli ar lūgumu noslēgt sadarbības
līgumu ,kurā apľemas izgatavot un atskaľot Latgales Radio ēterā raidījumu „Viļānu
novada ziľas” , pakalpojuma izmaksas 114.00 EUR,- mēnesī un ľemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Noslēgt sadarbības līgumu ar SIA „MG Latgolas Bolss” par Latgales Radio ēterā
raidījumu „Viļānu novada ziľas” un veikt apmaksu par pakalpojumu 114,00 EUR
(viens simts četrpadsmit eiro 00 centi) mēnesī līdz 2014.gada 31.decembrim.
4§
Par Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 16.janvāra saistošo noteikumu
Nr.63„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Viļānu „Mūzikas un mākslas
skolā” izdošanu._______________________________________________________
I.Brence J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un ľemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ) ,pretnav ,atturas-1 (Inta Brence –sakarā ar interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā).
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Izdot Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 16.janvāra saistošos noteikumus Nr.63
„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību „Viļānu Mūzikas un mākslas skolā”.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 3 lapām.
5§
Par sadarbības līgumu._________________________________________________
J.Ivanova
Lai nodrošinātu pašvaldībām iespēju izmantot Valsts informācijas sistēmu savienotāju
normatīvajos aktos noteikto funkciju nodrošināšanai valsts reģionālās attīstības
aģentūra sagatavojusi sadarbības līgumu „Par Valsts informācijas sistēmu savienotāju
izmantošanu un datu sniegšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” ”
41.panta pirmās daļas 4.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
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Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Noslēgt sadarbības līgumu „Par Valsts informācijas sistēmu savienotāju izmantošanu
un datu sniegšanu” ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru no 2014.gada 16.janvāra .
6§
Par Viļānu novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna 2013.-2020.gadam
apstiprināšanu.
J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldība 2013. gada 17. janvārī Domes sēdē ( Lēmums Nr. 24.)
pieľēma lēmumu pilnvarot domes priekšsēdētāju A.Puduli parakstīt Pilsētu mēru
paktu.
Viļānu novada pašvaldība iesaistoties Pilsētas mēra pakta kustībā nolēma izstrādāt
Viļānu novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānu 2013.-2020.gadam un piedalīties
projekta „SEAP PLUS – Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāni – vienota Eiropa enerģijas
apsaimniekošanā” aktivitātēs.
Viļānu novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānā 2013.-2020.gadam ir iestrādātas
rīcības CO2 emisiju samazināšanai.
Izskatot Viļānu novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānu 2013.-2020.gadam,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Viļānu novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānu 2013.-2020.gadam saskaľā ar pielikumu .
7§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu senioru atpūtas vakara pasākuma rīkošanai.___
I.Strūberga J.Ivanova
Sakarā ar senioru atpūtas pasākumu , ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt naudas līdzekļus EUR 170,-(viens simts septiľdesmit eiro 00 centi ) senioru
atpūtas vakara pasākuma rīkošanai , kas notiks 2014.gada 19.janvārī.

8§
Par ieejas biļešu cenu apstiprināšanu.____________________________________
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L.Veselova J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 3 daļu un Euro ieviešanas
kārtības likuma 31.panta trešo daļu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Apstiprināt Viļānu kultūras nama ieejas biļešu cenas no 2014.gada 15.janvāra :
Iepriekšējās biļešu cenas latos
Jaunās biļešu cenas eiro
0.50 LVL
1.00 EUR
1.00 LVL un 1.50 LVL
2.00 EUR
2.00 LVL
3.00 EUR
2.Apstiprināt Sokolku pagasta kultūras nama ieejas biļešu cenu no 2014.gada
15.janvāra:
0.50 EUR
9§
Par maksas pakalpojumu izcenojumu Viļānu novadpētniecības muzejā._______
M.Skangale J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 3 daļu un Eiro ieviešanas
kārtības likuma 31.panta trešo daļu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Viļānu novadpētniecības muzeja maksas pakalpojumu izcenojumus:
 Ekskursijas novadīšana pa Viļānu kultūrvēsturiskajiem objektiem- 10.00
EUR;
 Ieejas maksa Viļānu novadpētniecības muzejā
- bērniem ,skolēniem ,studentiem- 0.20 EUR;
- pieaugušajiem -0.40 EUR.
Viļānu novada bērniem , izglītojošo iestāţu audzēkľiem (PII, skolas) ieeja Viļānu
novadpētniecības muzejā un ekskursijas novadīšana pa Viļānu novada
kultūrvēsturiskajiem objektiem ir bezmaksas.

10§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
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I.Ruba J.Ivanova
1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK
noteikumiem Nr.1486, „Kārtība, kādā budţeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
100.punktu un izvērtējot nekustamā īpašuma nodokļu parādnieku datus (dati uz
2014.gada 7.janvāri), Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
 J.B.(miris 28.04.2002.) par zemes vienību ar kadastra Nr.78480060068 ir nekustamā
īpašuma nodokļu parāds 562.09 EUR apmērā (t.sk. soda nauda 271.66 EUR).
 Saskaľā ar 2011.gada 22.decembra Viļānu novada domes sēdes Nr.17 dienas kārtības
6.jautājuma 6.punkta lēmumu zemes vienība ar kadastra Nr.78480060068 ir iznomāta
A.T.neuzliekot viľam nosacījumu apmaksāt iepriekšēja zemes lietotāja parādu.
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Dzēst J.B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes vienību ar kadastra
Nr.78480060068 562.09 EUR apmērā.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK
noteikumiem Nr.1486, „Kārtība, kādā budţeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
100.punktu un izvērtējot nekustamā īpašuma nodokļu parādnieku datus (dati uz
2014.gada 7.janvāri), Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
 K.J. (miris 11.03.2000.) par zemes vienību ar kadastra Nr.78980030273 ir nekustamā
īpašuma nodokļu parāds 25.41 EUR apmērā (t.sk. soda nauda 9.19 EUR);
 Saskaľā ar 2011.gada 4.augusta Viļānu novada domes sēdes Nr.11 dienas kārtības
9.jautājuma 4.punkta lēmumu zemes vienība ar kadastra Nr.78980030273 ir iznomāta
B. O. neuzliekot viľai nosacījumu apmaksāt iepriekšēja zemes lietotāja parādu.
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Dzēst K.J. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes vienību ar kadastra
Nr.78980030273 25.41 EUR apmērā.
3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK
noteikumiem Nr.1486, „Kārtība, kādā budţeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
100.punktu un izvērtējot nekustamā īpašuma nodokļu parādnieku datus (dati uz
2014.gada 7.janvāri), Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
 I.L. (miris 30.07.2003.) par zemes vienību ar kadastra Nr.78480050168 ir nekustamā
īpašuma nodokļu parāds 464.62 EUR apmērā (t.sk. soda nauda 247.05 EUR);
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Saskaľā ar 2011.gada 22.decembra Viļānu novada domes sēdes Nr.17 dienas kārtības
6.jautājuma 3.punkta lēmumu zemes vienība ar kadastra Nr.78480050168 ir iznomāta
A.I. neuzliekot viľam nosacījumu apmaksāt iepriekšēja zemes lietotāja parādu.
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Dzēst I. L. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes vienību ar kadastra
Nr.78480050168 464.62 EUR apmērā.

4. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK
noteikumiem Nr.1486, „Kārtība, kādā budţeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
100.punktu un izvērtējot nekustamā īpašuma nodokļu parādnieku datus (dati uz
2014.gada 7.janvāri), Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
 A. O.(mirusi 01.02.2008.) par zemes vienību ar kadastra Nr.78480060224 ir
nekustamā īpašuma nodokļu parāds 267.18 EUR apmērā (t.sk. soda nauda 152.50
EUR);
 Zemes vienība ar kadastra Nr.78480060224 0,1ha platībā nav nevienam iznomāta
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Dzēst A. O. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes vienību ar kadastra
Nr.78480060224 267.18 EUR apmērā.
5. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK
noteikumiem Nr.1486, „Kārtība, kādā budţeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
100.punktu un izvērtējot nekustamā īpašuma nodokļu parādnieku datus (dati uz
2014.gada 7.janvāri), Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
 A.Ţ. (mirusi 31.03.2003.) par zemes vienību ar kadastra Nr.78480060408 ir
nekustamā īpašuma nodokļu parāds 534.69 EUR apmērā (t.sk. soda nauda 264.64
EUR);
 Saskaľā ar 2011.gada 22.decembra Viļānu novada domes sēdes Nr.17 dienas kārtības
6.jautājuma 7.punkta lēmumu zemes vienība ar kadastra Nr.78480060408 ir iznomāta
Ilmai Slišānei, neuzliekot viľai nosacījumu apmaksāt iepriekšēja zemes lietotāja
parādu.
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
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Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Dzēst A.Ţ. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes vienību ar kadastra
Nr.78480060408 534.69 EUR apmērā.
6. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK
noteikumiem Nr.1486, „Kārtība, kādā budţeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
100.punktu un izvērtējot nekustamā īpašuma nodokļu parādnieku datus (dati uz
2014.gada 7.janvāri), Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
 A. Š. (mirusi 21.10.2012.) par zemes vienību ar kadastra Nr.78980030116 ir
nekustamā īpašuma nodokļu parāds 200.56 EUR apmērā (t.sk. soda nauda 87.90
EUR);
 Zemes vienība ar kadastra Nr.78980030116 2,0ha platībā nav nevienam iznomāta
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Dzēst A Š. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes vienību ar kadastra
Nr.78980030116 200.56 EUR apmērā.
7. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK
noteikumiem Nr.1486, „Kārtība, kādā budţeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
100.punktu un izvērtējot nekustamā īpašuma nodokļu parādnieku datus (dati uz
2014.gada 7.janvāri), Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
 J.R. (miris 05.01.2003.) par zemes vienību ar kadastra Nr.78480060162 ir nekustamā
īpašuma nodokļu parāds 135.50 EUR apmērā (t.sk. soda nauda 73.86 EUR);
 Saskaľā ar 2011.gada 13.oktobra Viļānu novada domes sēdes Nr.14 dienas kārtības
5.jautājuma 3.punkta lēmumu zemes vienība ar kadastra Nr.78480060162 ir iznomāta
I.B. neuzliekot viľai nosacījumu apmaksāt iepriekšējā zemes lietotāja parādu.
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Dzēst J.R. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes vienību ar kadastra
Nr.78480060162 135.50 EUR apmērā.
8. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK
noteikumiem Nr.1486, „Kārtība, kādā budţeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
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100.punktu un izvērtējot nekustamā īpašuma nodokļu parādnieku datus (dati uz
2014.gada 7.janvāri), Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Sazonijam Andronovam, p.k.140938-11424 (miris 18.04.2006.) par zemes vienību ar
kadastra Nr.78980100390 ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds 62.54 EUR apmērā
(t.sk. soda nauda 28.25 EUR);
Zemes vienība ar kadastra Nr.78980100390 0,85ha platībā nav nevienam iznomāta
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Dzēst S.A. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes vienību ar kadastra
Nr.78980100390 62.54 EUR apmērā.

9. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK
noteikumiem Nr.1486, „Kārtība, kādā budţeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
100.punktu un izvērtējot nekustamā īpašuma nodokļu parādnieku datus (dati uz
2014.gada 7.janvāri)
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Dzēst kļūdaini aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli sekojošām personām:











J.C. kad.Nr.78480010049-76.46 EUR(T.sk.soda nauda30.95 EUR)
A.S. kad.Nr.78170030401-21.60 EUR(t.sk.soda nauda 3.38 EUR)
T.T. kad.78980090208-8.11EUR(t.sk.soda nauda 1.00EUR)
A.Z. kad.Nr.78980090179-10.24 EUR(t.sk.soda nauda 3.13 EUR)
A.M. kad.Nr.78980090247-16.40 EUR(t.sk.soda nauda5.98 EUR)
A. S. kad.Nr.78480030713-36.52EUR(t.sk.soda nauda 18.26 EUR)
B.G. kad.Nr.78480050085-3.01 EUR(t.sk.soda nauda 1.16 EUR)
P.S. kad.Nr.78170030127-19.31 EUR(t.sk.soda nauda 5.08 EUR)
Z.D. kad.Nr.78900040112-17.11 EUR(t.sk.soda nauda 8.96 EUR)
SIA ENTOĽI reg.Nr.42402003448 kad.Nr.78170020731-16.83 EUR (t.sk.soda
nauda 2.61 EUR).

10. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK
noteikumiem Nr.1486, „Kārtība, kādā budţeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
100.punktu un izvērtējot nekustamā īpašuma nodokļu parādnieku datus (dati uz
2014.gada 7.janvāri),
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
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Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu sakarā ar atzinumu par maksātnespēju:
 M.K. kad.Nr.78980040274-86.91 EUR(t.sk. soda nauda 23.20 EUR) Maksātnespējas
process no 19.09.2011.
 SIA „VILKO” reģ.Nr.42403002346 kad.Nr.7817 504 0403-182.35 EUR (t.sk. soda
nauda 27.91 EUR) likvidēts 26.10.2005.
11§
Par aizľēmuma ľemšanu būvniecības pabeigšanai „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā”.______________
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-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ľemt aizľēmumu Valsts kasē EUR 285 533 ( divi simti astoľdesmit pieci tūkstoši
pieci simti trīsdesmit trīs eiro) apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi
būvniecībai „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
Viļānu vidusskolā” būvniecības pabeigšanai.
2. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Viļānu novada pašvaldības budţeta līdzekļiem.
3. Noteikt sekojošus aizľēmuma ľemšanas noteikumus: atmaksas termiľš 15 gadi,
sākot pamatsummas atmaksu ar 2014.gada jūniju un ļaujot līgumslēdzējiem brīvi
vienoties par kredīta atmaksas grafiku.
4. Lūgt atļauju Pašvaldības aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei aizľēmuma saľemšanai.
12§

Par meţaudzes ľemšanu uzskaitē.____________________________
I.Stafecka J.Ivanova
Pamatojoties uz MK Noteikumu Nr. 585. „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un
organizāciju” 48. p. ,
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Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Ľemt grāmatvedības uzskaitē
Zemes īpašuma nosaukums,
adrese
Mukuļu muiţa, Viļānu

sekojošu meţaudzi
Kadastra
Platība (ha)
apzīmējums
78980050049
0.9

pagasts, Viļānu novads

Kopā

0.9

Meţaudzes vērtība
(EUR/LVL)
563.40 EUR/ 395.96
LVL
563.40EUR/395.96
LVL

Kopā ľemt grāmatvedības uzskaitē 0.9 ha meţaudzes par kopējo vērtību 563.40 EUR
( 395.96 LVL)
Pamats: Austrumlatgales virsmeţniecības izziľa par meţa zemes kadastrālās vērtības
noteikšanu un meţaudzes vērtību 2013. gadā 1 lpp .
13§
Par meţaudzes izslēgšanu no uzskaites.__________________________________
I.Stafecka J.Ivanova
Sakarā ar to, ka meţaudze „Kalna liepas”, platība 0.9 ha, meţaudzes vērtība LVL
173.54 / 246.93 EUR, kadastra Nr. 78480050168, adrese Dekšāres pagasts, Viļānu
novads tika iegrāmatota dubultā,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Izslēgt no grāmatvedības uzskaites
1. meţaudzi
Zemes īpašuma nosaukums, Kadastra
adrese
apzīmējums
Kalna liepas, Dekšāres 78480050168
pagasts, Viļānu novads

Platība (ha)
0.9

Meţaudzes
vērtība(EUR/LVL)
246.93 EUR / 173.54
LVL

2. samazināt pārējās rezerves par LVL 173.54 / 246.93 EUR ( sakarā ar meţaudzes
Kalna liepas”, platība 0.9 ha, kadastra Nr. 78480050168, adrese Dekšāres pagasts,
Viļānu novads izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
14§

13

Par Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030. gadam
precizētā projekta nosūtīšanu Latgales plānošanas reģionam._________________
J.Ivanova
Saskaľā ar Viļānu novada domes 2013.gada 7.novembra (protokols Nr.13, § 36)
lēmumu, laika posmā no 2013.gada 11.novembra līdz 2013.gada 11.decembrim ir
veikta Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030. gadam projekta
publiskā apspriešana. Atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu
Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 69.
punktam, stratēģijas projektu ir jāsūta attiecīgajam plānošanas reģionam, kas četru
nedēļu laikā sniegs atzinumu par tā atbilstību normatīvo aktu prasībām,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Apstiprināt Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam
precizēto projektu.
2.Stratēģijas precizēto projektu nosūtīt Latgales plānošanas reģionam.
3.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Viļānu novada pašvaldības attīstības,
plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča.
Pielikumā: Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030. gadam
precizētais projekts (1 CD).
15§
Par zemes iznomāšanu.
L.Semjonova J.Ivanova
1. Izskatot K.S.dzīv. Galēnu pag., Riebiľu nov., 2013.gada 9.decembra
iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980040379 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada pašvaldības 2010.gada 27.maija lēmums
par zemes piekritību pašvaldībai).
2013.gada 9.decembrī
Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts K.S.
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980040379
0.03 ha platībā.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saľemti. Atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas
līgums.
Izvērtējot K.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,
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Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar K.S. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980040379 0.03 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 K.S. Galēnu pagasts, Riebiľu 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 G. M.dzīv. Babītes pag., Babītes nov. 2013.gada 28.decembra
iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030258 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu pilsētas domes 2008.gada 10.decembra lēmums
par zemes piekritību pašvaldībai).
2013.gada 8.novembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts G. M.
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030258
daļu 400 m2 platībā.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saľemti. Atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas
līgums.
Izvērtējot G.M. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

15

1. Noslēgt nomas līgumu ar G. M. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170030258 daļu 400 m2 platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu
iznomāšanas kārtību (apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības
domes sēdē Nr.3§31), kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt
nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas
noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt G.M. Babītes pag., Babītes nov., LV-2107.
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 īpašuma sadali.
L.Semjonova J.Ivanova
Izskatot I.J. dzīv. Stopiľu nov., par nekustamā īpašuma „Čiekuri 1”, Sokolku pag.,
Viļānu nov., kadastra Nr.78900010109, sadalīšanu un pamatojoties uz 03.10.2006.
Zemes ierīcības likuma” 8.panta (1)d., 3p. un 12.04.2011. MK „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumiem” Nr.288, konstatēts, ka zemes īpašuma sadalei ir
nepieciešama zemes ierīcības projekta izstrāde,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

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

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam „Čiekuri 1”, kadastra
Nr.78900010109 ar kopējo platību 5.08 ha sadalei divos īpašumos:
No zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900010109 atdalīt 2.58 ha (veicot
instrumentālo uzmērīšanu zemes platība var mainīties);
Atdalītai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme, kur galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra Nr.;
Atdalītai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Meţkungs”;
Sadali veikt uz zemes īpašuma „Čiekuri 1” izgatavotā zemes robeţu plāna
12.08.2008. pamata M 1:2000;
Zemes ierīcības projektā jāievēro noteiktie apgrūtinājumi;
Zemes ierīcības projektu saskaľot ar Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāju.
17§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.___________________________________
I.Klimanova J.Ivanova
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1. Saskaľā ar VZD Latgales reģionālās nodaļas 14.12.2013. vēstuli Nr.10-03/307125-1/1
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, 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 Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.1.Izbeigt lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā iedalīto zemi I.G. zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78980040214 – 0.3 ha platībā un
78980040215 – 0.9 ha platībā Viļānu pagastā.
1.2.Ieskaitīt zemes gabalus ar kadastra Nr.78980040214 un 78980040215 Viļānu
novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs.
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 „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 Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
2.1.Izbeigt lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā iedalīto zemi V.V. zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 78980030234 – 0,20 ha platībā Viļānu pagastā.
2.2.Ieskaitīt zemes gabalu ar kadastra Nr.78980030234 Viļānu novada pašvaldībai
piekritīgajās zemēs.
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 „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
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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 Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
3.1.Izbeigt lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā iedalīto zemi V. K. Zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 78980060268 – 2.0 ha platībā Viļānu pagastā.
3.2.Aicināt V.K. izmantot nomas pirmtiesības un noslēgt nomas līgumu par zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 78980060268.
3.3.Lēmuma norakstu nosūtīt V.K. Viļāni, Viļānu novads, LV - 4650.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
18§

Par nomas tiesību izsoļu rīkošanu.
I.Klimanova J.Ivanova
1. Pamatojoties uz Viļānu novada domes 05.12.2013. sēdes Nr.16, 23.jautājuma 8.
punkta lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un
zemes komisija sadarbībā ar pašvaldības juristu izstrādāja zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78980030127 nomas tiesību izsoles noteikumus
Deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Andris
Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence) ,pret-nav
,atturas- 1(Inga Zunda-saskaľā ar interešu konfliktu Valsts amatpersonu darbībā ) ,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980030127 nomas tiesību izsoles
rezultātus.
Pielikumā:
Nomas tiesību izsoles dalībnieku reģistrācijas lapa uz 1lpp;
Izsoles gaitas protokols uz 1lpp.
2. Pamatojoties uz Viļānu novada domes 05.12.2013. sēdes Nr.16, 23.jautājuma 9.
punkta lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un
zemes komisija sadarbībā ar pašvaldības juristu izstrādāja zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78980010272 nomas tiesību izsoles noteikumus
Deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Andris
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Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence) ,pret-nav,
atturas- 1(Inga Zunda-saskaľā ar interešu konfliktu Valsts amatpersonu darbībā ) ,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Apstiprināt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980010272 nomas
tiesību izsoles rezultātus.
Pielikumā:
Nomas tiesību izsoles dalībnieku reģistrācijas lapa uz 1lpp;
Izsoles gaitas protokols uz 1lpp.
19§
Par deputātu J.Šlivkas un J.Vidiľa iesnieguma izskatīšanu._________________
J.Šlivka J.Ivanova
Deputāte J.Šlivka skaidro deputātiem, ka sakarā ar jaunajiem likuma grozījumiem
iepirkuma komisijai ir liela atbildība ,bet uz iepirkumu speciālisti tas neattiecasvajadzētu viľu ielikt komisijā, lai atbildība būtu vienāda.
Novada domes priekšsēdētāja iebilst un saka, ka viľa dara savu darbu un divas
samaksas par vienu darbu nevar būt .Par darbu ārpus darba laika tiks samaksāts.
Finanšu komitejas lēmuma projekts: Iekļaut iepirkumu speciālisti Lindu Grandāni
iepirkumu komisijas sastāvā bez papildus apmaksas.
Deputāti atklāti balsojot par-5 ( Juris Galerijs Vidiľš, Andris Kozulis, Jevdokija
Šlivka ,Inta Brence, Inga Zunda) ,pret-6 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Ārija
Moisejeva , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Ilze Valeniece ), atturas- 2(Alla
Stiuka, Felicija Leščinska),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Iepirkuma soeciālisti Lindu Grandāni neiekļaut iepirkumu komisijas sastāvā.
20§
Par zemes iznomāšanu.
I.Klimanova J.Ivanova
1. Izskatot A. I. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov. 2013.gada 11.decembra
iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480030140 un 78480030414 ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme.
2013.gada 11.decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A.I.
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480030140
(0,8ha) un 78480030414 (0,6ha).
Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saľemti. Atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas
līgums.
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Izvērtējot A.I. 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 Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Noslēgt nomas līgumu ar A.I. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
78480030140 un 78480030414 platībā uz pieciem gadiem.
2.Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību (apstiprināts
09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī paredzot
pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz
citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3.Lēmuma norakstu nosūtīt A.I. 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.
21§
Par Viļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dilmaņu pamatskola”
izsoli.
I.Klimanova J.Ivanova
Saskaľā ar LR “Publisko personu mantas atsavināšanas likuma” nosacījumiem, ľemot
vērā Viļānu novada domes 2013.gada 5.decembra sēdes Nr.16 dienas kārtības
19.jautājuma lēmumu un veicot īpašuma „Dilmaľu pamatskola” novērtēšanu,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Dilmaľu pamatskola” nosacīto cenu EUR
7200,00 (septiľi tūkstoši divi simti eiro un 00 centi) apmērā.
2.
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Dilmaľu pamatskola” izsoles noteikumus.
1.

Pielikumā: „Dilmaľu pamatskolas” izsoles noteikumi uz 3 lapām.
22§
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Par nomas līguma pagarināšanu Viļānu invalīdu biedrībai ._________________
J.Šlivka J.G.Vidiľš J.Ivanova
Izskatot Viļānu invalīdu biedrības 2014.gada 09.janvāra iesniegumu ar lūgumu
pagarināt telpu nomas līgumu ,kurš noslēgts 2010.gada 10.februārī ,nekustamajam
īpašumam
pēc
adreses
Celtnieku
iela
8-33,Viļāni
līdz
2025.gada
31.decembrim.Līguma pagarināšana nepieciešama 2013.gada oktobrī iesniegtā
projekta „Viļānu invalīdu biedrības virtuves labiekārtošana invalīdu praktisko
kulinārijas un konditorijas iemaľu ieguve” īstenošanai. Projektu finansē Lauku
Atbalsta dienests.
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Pagarināt telpu nomas līgumu Viļānu invalīdu biedrībai ,kurš noslēgts 2010.gada
10.februārī, nekustamajam īpašumam pēc adreses Celtnieku iela 8-33,Viļāni līdz
2025.gada 31.decembrim.
2.Nomas līgumā paredzēt apmaksu par ūdeni un kanalizāciju.
23§
Par nekustamā īpašuma aktualizāciju._______________________________________
I.Stafecka J.Ivanova
Sakarā ar aktualizācijas datiem uz 31.10.2013 starp Viļānu novada pašvaldību un
Valsts zemes dienestu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1) Izslēgt no bilances 0.0984 ha zemes par kopējo summu LVL 45.00
(četrdesmit pieci lati 00 santīmi ). Tabula Nr.1
Tabula Nr.1
1.Izslēgt no bilances sekojošus zemes gabalus:
Nekustamā

Kadastra

Kadastrālā

Platība

īpašuma

Numurs

vērtība

( ha )

nosaukums
Tevenānu iela 26A,

Piezīmes

( LVL )
78170020258

45.00

0.0984

Izslēgt kļūdaini iegrāmatotu
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Viļāni

zemes gabalu

Kopā:

45.00

0.0984

2) ņemt grāmatvedības uzskaitē 4.46 ha zemes par kopējo summu LVL 1100.00 (
viens tūkstotis simtu desmit lati 00 santīmi ). Tabula Nr.2
Tabula Nr.2
2.Ņemt uzskaitē sekojošus zemes gabalus
Nekustamais

Kadastra

Kadastrālā

Platība (

īpašums bez

Numurs

vērtība

ha )

Piezīmes

nosaukuma
Sokolki

78900020284

589.00

3.00

Sokolki

78900030256

196.00

0.56

Sokolki

78900030267

315.00

0.90

1100.00

4.46

Kopā:

24§
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanā.______________________________________________
J.Šlivka J.Ivanova
1.Izskatot J.S. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
J.S. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu.
J. S. savā iesniegumā norāda, ka pašreiz kopā ar savu nepilngadīgo dēlu un civilvīru
dzīvo civilvīra mātei M.B. piederošajā dzīvoklī Jaunviļānos, Viļānu pag., Viļānu nov.
Dzīvojamā platība ir maza, vēlās dzīvot ar savu ģimeni atsevišķi.
2013.gada 29. novembrī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālās
palīdzības organizatore M. Stafecka un sociālā darbiniece A. Stiuka veicot J. S.
apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā Viļānu pag., Viļānu nov., konstatēja, ka J. dēls un
civilvīrs dzīvo kopā ar civilvīra māti M.B. Dzīvoklis sastāv no divām istabām (viena
ir caurstaigājama), starp istabām ir arka, nav pat durvju, kuras būtu iespējams aizvērt.
Dzīvoklis divām ģimenēm ir par mazu.
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Saskaľā ar VZD Kadastra reģistra datiem dzīvokļa Jaunviļānu c., Viļānu pag., Viļānu
nov. nomnieks ir M. B.Sakarā ar iepriekš minēto J. S. lūgums par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā ir atbalstāms, jo saskaľā ar Viļānu novada
pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punkta
nosacījumiem, J. S. ir iesniegusi motivētu iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt
ar dzīvojamo telpu.
Saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās
daļas 1. punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var
izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta, pirmās daļas 1.punktu,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 Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt J. S. kā divu personu ģimenes locekli, par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā
dzīvojamās platības saľemšanai vispārējā kārtībā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
2. Izskatot N. S.deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
N.S. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu.
N. S. pašreiz kopā ar meitu K. īrē dzīvojamo platību no citas personas Viļānu pilsētā (
dzīvojamās telpas īres līgums no 2013.gada 3.jūnijā).
N. S. ne īpašumā, ne arī tiesiskajā valdījumā nav dzīvošanai derīgas dzīvojamās
platības.
Sakarā ar iepriekš minēto N. S. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma
risināšanā ir atbalstāms, jo saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu
Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punkta nosacījumiem, viľa ir iesniegusi
motivētu iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.
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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.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta, pirmās daļas 1.punktu, Viļānu novada
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt N.S. kā divu personu ģimenes locekli, par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā
dzīvojamās platības saľemšanai vispārējā kārtībā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
3. Izskatot S. C. deklarētā dzīvesvieta Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
S. C. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo brīvo dzīvojamo telpu.
S. C. savā iesniegumā norāda, ka pēc savas deklarētās dzīvesvietas Sokolku pagasts,
Viļānu novads, viľa nedzīvo, jo dzīvojamā māja nav derīga dzīvošanai un nepieder
viľai. Agrāk dzīvoja kopā ar civilvīru D. S.pie viľa mātes A. S.Viļānos. Sakarā ar to,
ka civilvīrs bieţi lieto alkoholu, nestrādā, rada nelabvēlīgus dzīves apstākļus, S. C.
pašreiz kopā ar meitu J. dzīvo atsevišķi un īrē dzīvokli no privātpersonas Viļānu
pilsētā.
S.C. un meitai J. S. ir noteikts trūcīgās ģimenes statuss (02.12.2013. Viļānu novada
pašvaldības Sociālā dienesta izziľa Nr.108).
Saskaľā ar VZD Kadastra reģistra datiem nekustamā īpašuma Sokolku pagasts,
Viļānu nov. tiesiskais valdītājs ir A.V.
Sakarā ar iepriekš minēto S.C.lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma
risināšanā ir atbalstāms, jo saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu
Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punkta nosacījumiem, viľa ir iesniegusi
motivētu iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.
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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.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta, pirmās daļas 1.punktu, Viļānu novada
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt S. C. kā divu personu ģimenes locekli, par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā
dzīvojamās platības saľemšanai vispārējā kārtībā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
4. Izskatot A. O. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Saskaľā ar 2012.gada15. novembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.14, 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” 5.5. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa
apstākļus, A. O.tika atzīts par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
un reģistrēts palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas
izīrēšanai vispārējā kārtībā.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2013.gada 24.septembrī A. O. tika piedāvāts
īrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – Raiľa ielā Viļāni, Viļānu nov.
2013. gada 17.oktobrī tika saľemta A. O.atbilde - piekrišana īrēt dzīvojamo telpuRaiľa ielā ,Viļānos, Viļānu nov.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 1.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5.
panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, Viļānu novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
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Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. sniegt A.O. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Raiľa ielā Viļāni,, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā
platība - 45,15 m2, istabu skaits - 2, otrais stāvs, labiekārtojuma līmenis –
centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija.
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu. Ietvert īres
līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa
pagarināšanu;
3. līguma noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīţa;
4. lēmuma 2. punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim D.
Igaunim.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
5. Izskatot Ţ. C. deklarētā dzīvesvieta Sokolku pag. Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Saskaľā ar 2013.gada 30. maija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.7, 16§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
1.punktu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.4. punktu, ievērojot personas
(ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, Ţ.C.tika atzīta par tiesīgu saľemt palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu
risināšanā dzīvojamās telpas izīrēšanai 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 6.
punktu, „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” 4.4. punktu,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
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Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. sniegt Ţ.C. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Sokolku pag., Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība 31,30 m2, istabu skaits - 1, trešais stāvs, labiekārtojuma līmenis – krāsns apkure,
ūdensvads, kanalizācija;
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu. Ietvert
īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa
pagarināšanu;
3. līguma noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās 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.
6. Izskatot F. B.deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Saskaľā ar 2013.gada 5. decembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.16, 36§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
1.punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, F. B. tika atzīts
par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēts palīdzības
reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā.
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,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. sniegt F. B. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Aļľi, Dekšāres pag., Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā
platība - 32,6 m2, istabu skaits - 1, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – krāsns
apkure, ūdensvads, kanalizācija;
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu. Ietvert īres
līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa
pagarināšanu;
3. līguma noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīţa;
4. lēmuma 2. punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim D.
Igaunim.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
7. Izskatot J.T. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Saskaľā ar 2013.gada 7. februāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.3, 10§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 5.augusta saistošiem noteikumiem
„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos
dzīvokļa apstākļus, J. T.tika atzīts par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā un reģistrēts palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās
telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2013.gada 13.novembrī J. T. tika piedāvāts
īrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu –Brīvības ielā 27A-44, Viļānos, Viļānu
nov.
2013.gada 13. decembrī tika saľemta J. 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” 5.5. punktu,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. sniegt J.T. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 29,68
m2, istabu skaits - 1, ceturtais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālapkure,
ūdensvads, kanalizācija;
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu. Ietvert
īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa
pagarināšanu;
3. līguma noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās 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.
25§

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – īrētās dzīvojamās
telpas apmaiľā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu._________________________
J.Šlivka J.Ivanova
Izskatot S.P. 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:
S. P. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – apmainīt īrēto pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu –Mehanizatoru ielā - Viļānos, pret citu īrējamu dzīvojamo
telpu – 2 istabas dzīvokli Latgales ielā, Viļānos.
S. P.ir īrniece dzīvoklim Mehanizatoru ielā,Viļānos. (2008.gada 18.februāra īres
līgums Nr.1129). Īres līgumā ir ierakstīti: īrniece S. P. meitas: O.K. un A. P. Dzīvoklis
sastāv no 2 istabām, kopēja platība - 38,60 m2, dzīvojamā platība - 23,6 m2, trešais
stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija .
Saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās
daļas 4. punktu pašvaldība sniedz palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiľā pret citu
īrējamu dzīvojamo telpu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 1.
daļas 4.punktu, 24.pantu,
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Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt S. P. kā triju personu ģimenes locekli, par tiesīgu saľemt palīdzību īrētās
dzīvojamās telpas apmaiľā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu un reģistrēt S. P. Viļānu
novada pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās platības apmaiľa pret citu
īrējamu dzīvojamo telpu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
26§
Par dāvinājuma pieľemšanu .__________________________________________
J.Šlivka I.Valeniece Ā.Moisejava I.Brence J.G.Vidiľš A.Pudulis J.Ivanova
Izskatot A. F. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par dāvinājumu
Viļānu novada pašvaldībai viľai piederošo dzīvokļa īpašumu Viļānos un
konstatē:
A.F. savā iesniegumā norāda, ka vēlas uzdāvināt Viļānu novada pašvaldībai sev
piederošo dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Latgales ielā Viļānos, ar nosacījumu, ka
pretī saľem īres tiesības uz pašvaldībai tiesiskā valdījumā esošo dzīvokli, kas atrodas
Rēzeknes ielā, Viļānos. Nosakot, kā īres līgums tiek noslēgts uz laiku līdz viľas nāves
brīdim, un ka pašvaldībai nebūs tiesību šo īres līgumu no savas puses lauzt.
Saskaľā ar VZD Kadastra reģistra datiem nekustamā īpašuma Latgales iela ,Viļāni,
Viļānu nov. īpašniece ir A. F. Deputāti iebilst ,jo dāvinājums ir tiesisks darījums, ar
kuru kāds aiz devības piešķir otram bez atlīdzības kādu mantisku vērtību.
Izglītības ,kultūras un sociālo lietu komitejas lēmuma projekts:
Viļānu novada pašvaldībai pieľemt dāvinājumu no A. F. -viľai piederošo dzīvokļa
īpašumu Latgales ielā , Viļānos, Viļānu nov.
ar nosacījumu ka pretī izīrēs
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – dzīvokli, kas atrodas Rēzeknes ielā, Viļānos,
Viļānu nov.
Deputāti atklāti balsojot par-1(Jevdokija Šlivka) ,pret-6 (Jekaterina Ivanova, Daiga
Ceipiniece, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Ilze Valeniece),
atturas-6 (Alla Stiuka, Juris Galerijs Vidiľš, Inga Zunda, Andris Kozulis, Felicija
Leščinska, Inta Brence),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Nepieľemt dāvinājumu no A. F., jo dāvinājums ir tiesisks darījums, ar kuru kāds aiz
devības piešķir otram bez atlīdzības kādu mantisku vērtību.
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27§

Par Viļānu novadpētniecības muzeja dokumentācijas izkatīšanu.____________
J.Šlivka J.G.Vidiľš J.Ivanova
Izskatot Viļānu novadpētniecības muzeja vadītajas M.Skangales iesniegto
dokumentāciju un ľemot vērā izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas
ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt:
 Viļānu novadpētniecības muzeja Nolikumu.
 Noteikumi par Viļānus novadpētniecības muzeja krājuma veidošanas,
papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtību.
 Viļānu novadpētniecības muzeja komunikācijas politika 2014.-2018. gadam.
 Viļānu novadpētniecības muzeja pētniecības darba politika 2014.- 2018.
gadam.
 Viļānu novadpētniecības muzeja krājuma politika 2014. – 2018. gadam.
 Viļānu novadpētniecības muzeja vidējā termiľa darbības stratēģija 2014. –
2018. gadam.
 Viļānu novadpētniecības muzeja krājuma komisijas Nolikumu.
28§
Par Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu
jautājumu
risināšanā īrētās dzīvojamās telpas apmaiľā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu
vispārējā kārtībā uz 2014.gada16.janvāri apstiprināšanu.____________________
J.Šlivka J.Ivanova
Izskatot Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistru dzīvokļu jautājumu risināšanāīrētās dzīvojamās telpas apmaiľā pret citu īrējamo telpu vispārējā kārtībā un ľemot
vērā izglītības ,kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
APSRIPRINĀT VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBAS
REĢISTRU DZĪVOKĻU JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ ĪRĒTĀS
DZĪVOJAMĀS TELPAS APMAIĽĀ PRET CITU ĪRĒJAMU DZĪVOJAMO
TELPU VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBĀ
uz 2014.gada 16. janvāri
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Kārtas
numurs

1.

2.

3.

Vārds, uzvārds

Reģistrācijas
datums

09.06.2011.

1-ist. dzīvoklis
Brīvības ielā - x,
Viļānos ar malkas
apkuri, bez
ērtībām, 2.stāvā
pret lielāku
dzīvojamo platību

07.07.2011.

2-ist. dzīvoklis
Brīvības ielā -x,
Viļānos ar ērtībām,
4.stāvā pret 2-ist.
vai 1,5-ist.
dzīvokli ar ērtībām
1. stāvā Viļānu
pilsētā

A. B.

T. S.

A. O.

19.01.2012.

04.04.2012.
4.

S. L.

Ļ. S.
5.

6.

30.05.2013.

J.K.

Piezīmes

12.09.2013.

2-ist. dzīvoklis bez
ērtībām Ornicānu
c., Viļānu pag. pret
dzīvokli ar ērtībām
Viļānu pilsētā
1-ist. dzīvoklis
Ziedu ielā -x,
Viļānos ar ērtībām
1. stāvā pret
lielāku dzīvojamo
platību Viļānu
pilsētā
3-ist. dzīvoklis
Nākotnes ielā -x,
Viļānos ar ērtībām,
3.stāvā pret 1,5ist.vai 2-ist.
dzīvokli ar krāsns
apkuri Viļānu
pilsētā
1-ist. kopējā
dzīvoklī Kultūras
laukumā -x,
Viļānos ar krāsns
apkuri, ūdensvadu
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un kanalizāciju,
1.stāvā pret sociālo
dzīvokli (istabu) ar
ērtībām

7.

8.

O. M.

S. P.

05.12.2013.

1-ist. dzīvoklis
Ziedu ielā -x,
Viļānos ar
ērtībām,1.stāvā
pret 2-ist. dzīvokli
ar ērtībām Viļānu
pilsētā

16.01.2014.

1,5-ist. dzīvoklis
Mehanizatoru ielā
-x, Viļānos ar
ērtībām 3. stāvā
pret lielāku
dzīvojamo platību
Viļānu pilsētā

29§
Par Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu
risināšanā sociālo dzīvokļu (istabu) izīrēšanā pirmām kārtām uz 2014.gada 16.
janvāri apstiprināšanu._________________________________________________
J.Šlivka J.Ivanova
Izskatot Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā
sociālo dzīvokļu izīrēšanā pirmām kārtām un ľemot vērā izglītības ,kultūras un
sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
APSTIPRINĀT VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBAS REĢISTRS
DZĪVOKĻU JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ SOCIĀLO DZĪVOKĻU (ISTABU)
IZĪRĒŠANĀ PIRMĀM KĀRTĀM uz 2014. gada 16. janvāri
Kārtas
numurs

Vārds, uzvārds

Reģistrācijas
datums

1.

N. J.

19.09.2012.
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30§
Par Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu
jautājumu
risināšanā sociālo dzīvokļu (istabu) izīrēšanā vispārējā kārtībā uz 2014.gada 16.
janvāri apstiprināšanu._________________________________________________
J.Šlivka J.Ivanova
Izskatot Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā
sociālo dzīvokļu izīrēšanā vispārējā kārtībā un ľemot vērā izglītības ,kultūras un
sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
APSTIPRINĀT VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBAS REĢISTRS
DZĪVOKĻU JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ SOCIĀLO DZĪVOKĻU (ISTABU)
IZĪRĒŠANĀ VISRĀRĒJĀ KĀRTĪBĀ uz 2014. gada 16. janvāri
Kārtas
numurs

Vārds, uzvārds

Reģistrācijas
datums

1.

V. B.

22.05.2012.

2.

S. B.

07.02.2013.

3.

A. O.

04.04.2013.

4.

P. V.

30.05.2013.

5.

V.J.

16.08.2013.

6.

J. R.

07.11.2013.
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31§
Par Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu
jautājumu
risināšanā dzīvojamo telpu izīrēšanā vispārējā kārtībā uz 2014.gada 16. janvāri
apstiprināšanu._______________________________________________________
J.Šlivka J.Ivanova
Izskatot Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā
dzīvojamo telpu izīrēšanā vispārējā kārtībā un ľemot vērā izglītības ,kultūras un
sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
APSTIPRINĀT VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBAS REĢISTRS
DZĪVOKĻU JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ DZĪVOJAMO TELPU IZĪRĒŠANĀ
VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBĀ uz 2014. gada 16. janvāri
Kārtas
numurs

Vārds, uzvārds

Reģistrācijas
datums

1.

S. R.

18.10.2012.

2.

V. D.

04.04.2013.

3.

A.P.

4.

L. G.

26.07.2012.
Pamatojoties. uz
likuma ”Par
palīdzību
dzīvokļa
jautājumu
risināšanā”
18.p.3.d.
pārreģistrēts
11.04.2013.

30.05.2013.
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5.

L.Č.

30.05.2013.
.

6.

M.K.

30.05.2013.

7.

N. G.

30.05.2013.

8.

A. S.

30.05.2013.

9.

A. S.

30.05.2013.

10.

A.S.

18.07.2013.

11.

V. K.

16.08.2013.

12.

I.S.

12.09.2013.

13.

V. O.

10.10.2013.

14.

Ļ. S.

10.10.2013.
.

15.

J. K.

07.11.2013.

16.

I. B.

05.12.2013.

17.

T.Š.

05.12.2013.

32§
Par Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu
jautājumu
risināšanā dzīvojamo telpu izīrēšanā pirmām kārtām uz 2014.gada 16 janvāri
apstiprināšanu._______________________________________________________
J.Šlivka J.Ivanova
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Izskatot Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā
dzīvojamo telpu izīrēšanā pirmām kārtām un ľemot vērā izglītības ,kultūras un
sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
APSTIPRINĀT VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBAS REĢISTRS
DZĪVOKĻU JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ DZĪVOJAMO TELPU IZĪRĒŠANĀ
PIRMĀM KĀRTĀM uz 2014. gada 16. janvāri
Kārtas
Vārds, uzvārds
Reģistrācijas
numurs
datums
1.

S.C.

20.12.2013.

33§
Par nekustamā īpašuma aktualizāciju.__________________________________
I.Klimanova I.Stafecka J.Šlivka J.Ivanova
Sakarā ar aktualizācijas datiem uz 31.10.2013 starp Viļānu novada pašvaldību
un Valsts zemes dienestu,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1) Ľemt grāmatvedības uzskaitē nedzīvojamās ēkas un būves par kopējo
summu LVL 3114.00 ( trīs tūkstoši viens simts četrpadsmit lati 00 santīmi ).
Tabula Pielikumā Nr. 1 uz 1 lpp.

Pielikums Nr.1
Ņemt uzskaitē sekojošus nekustamos īpašumus
Sakarā ar aktualizācijas datiem uz 31.10.2013 starp Viļānu novada
pašvaldību un Valsts zemes dienestu.
Nedzīvojamās ēkas un būves
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Kadastrālā Pamatojums
vērtība
(LVL)

Īpašuma nosaukums

Kadastra Nr.

Kūts‘’Madžuļi’’,Dekšāres
pag.

K78480050502002 107.00

Pašvaldībai
piekritīgā ēka

Ateja‘’Madžuļi’’,Dekšāres
pag.

K78480050502003 1.00

Pašvaldībai
piekritīgā ēka

Inventāra
noliktava,,Nākotnes iela 4,
Dekšāres

K78480060426003 438.00

Pašvaldībai
piekritīgā ēka

Garāža’’komunikācijas’’,

K78900030103004 2377.00

Pašvaldībai
piekritīgā ēka

K78980030413002 191.00

Pašvaldībai
piekritīgā ēka

Strupļi,Sokolku pag.
Kūts’’Kalumi’’,Poči,
Viļānu pag.

Kopā:

3114.00

34§
Par Viļānu novada pašvaldības domes lēmuma Nr. 12§19 „Par mērķdotāciju
sadali „precizēšanu.____________________________________________________
J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu un MK
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1616” Kārtība, kādā aprēķina un sadala
valsts budţeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāţu pedagogu darba samaksai ”un ľemot vērā mērķdotāciju sadales komisijas
lēmumu par mērķdotācijas sadali mācību iestādēm ,
Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta
Brence) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Precizēt Viļānu novada pašvaldības domes sēdes Nr. 12 §19 lēmuma „Par
mērķdotāciju sadali” no 10.10.2013. un izteikt sekojošā redakcijā:
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„2.Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju sekojoši:
2.1.Interešu izglītība
Dekšāres pamatskola –EUR 316.33 (trīs simti sešpadsmit eiro 33 centi) mēnesī
Viļānu vidusskola –EUR 1784.97 (viens tūkstotis septiľi simti astoľdesmit četri eiro
97 centi) mēnesī.
2.2. 5.-6.gadniekiem
Viļānu pirmsskolas izglītības iestāde- EUR 1997.31 (viens tūkstotis deviľi simti
deviľdesmit septiľi eiro 31 santīms) mēnesī.
Radopoles pirmsskolas izglītības iestāde – EUR 1381.90 (viens tūkstotis trīs simti
astoľdesmit viens eiro 90 centi) mēnesī.
Dekšāres pirmsskolas grupa- EUR 418.83 (četri simti astoľpadsmit eiro 83 centi)
mēnesī.
2.3.Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm
Viļānu vidusskola –EUR 43066.08 (četrdesmit trīs tūkstoši sešdesmit seši eiro 08
centi) mēnesī.
Dekšāres pamatskola –EUR 8404.91 (astoľi tūkstoši četri simti četri eiro 91 centi)
mēnesī.”
35§
INFORMĀCIJA.______________________________________________________
Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2014. gada 13.februārī plkst.15.00.
Finanšu komitejas sēde notiks 2014.gada 06.februārī plkst 15.00.
Sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2014.gada 05.februārī
plkst.15.00.
Sēdi slēdza plkst.18.00
Sēdi vadīja

Jekaterina Ivanova

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Parakstīja 2014.gada 23.janvārī
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