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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.1                          2015.gada  22.janvārī 

 

Darba kārtībā 

1.Par Viļānu novada pašvaldības darbu 2014.gadā . 

2.Par maksas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu SIA „Viļānu namsaimnieks”. 

3.Par zemes iznomāšanu. 

4. Par īpašuma sadali. 

5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam  

    „Kalinka” Sokolku pagastā. 

6. Par nomas attiecību izbeigšanu. 

7. Par zemes statusa maiņu. 

8. Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un  

    nodošanu atsavināšanai. 

9. Par zemes iznomāšanu. 

10. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

11.Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2013. gada 10. oktobra  

    saistošajos  noteikumos Nr.55 „VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS   

     NOLIKUMS”. 

12. Par grozījumiem 2014.gada 7.augusta Viļānu novada domes lēmumā Nr.15§      

       „Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Odziņa”. 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. 

14. Par sadarbības līgumu ar SIA „ MG Latgolas Bolss”. 

15. Par izmaiņām amatu sarakstā. 

16. Par Viļānu novada pašvaldībā strādājošo amatu saraksta un mēnešalgu     

    apstiprināšanu. 

17.Par Viļānu novada pašvaldības mērķdotāciju sadali ._ 

18. Par mācību braucienu uz baletu . 

19. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu. 

20. Par nekustamā īpašuma aktualizāciju. 

21. Par pirmskolas izglītības iestādes „Bitīte” nolikuma apstiprināšanu 

22. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu. 

23. Par sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu. 

24. Par personas aprūpi mājās. 

25. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu. 

Papildus darba kārtībā. 

26.Par zemes Raiņa iela 12 – dzīvokļa Nr.31 domājamās daļas atsavināšanu. 
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27.Par nekustamā īpašuma aktualizāciju. 

28.Par līdzfinansējuma piešķiršanu dabas aizsardzības plāna izstrādei dabas  

      liegumam „Lubāna mitrājs”. 

29.Par  palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai      

      piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

30.Par Viļānu novada pašvaldības lēmuma Nr. 16§10 no 05.12.2013. grozīšanu. 

31.Par dalību Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvā  

      nodarbinātības pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. 

32.Informācija. 

Sēdi vada  

domes  priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova 

Piedalās 

deputāti: Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, 

Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, 

Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa. 

Nokavē deputāte Ilze Grolmusa . 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, juriste 

Marija Šļomina, jurists Dmitrijs Orlovs,  sabiedrisko attiecību speciāliste Margarita 

Isajeva, Dekšāres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Benislavskis , finanšu analītiķes 

vietas izpildītāja Guna Visocka, Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova, 

izpilddirektore Inga Strūbrerga un sociālā atbalsts centra „Cerība” vadītāja Solvita 

Razgale. 

Nav ieradušies deputāti:  Inga Zunda ,Andris Kozulis nezināmu iemeslu dēļ un 

deputāts Juris Galerijs Vidiľš –slimības dēļ. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00. 

Piedalās : korespondente Ilze Sondore. 

Deputāti  atklāti balso par darba kārtības jautājumiem  par-10 (Jekaterina Ivanova, 

Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, 

Inna Ruba, Leopolds Naglis, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns), pret- 1 (deputāte 

Jevdokija Šlivka iebilst pret papildus jautājumu izskatīšanu- iesaka izľemt no darba 

kārtības jautājumu Nr. 26 „Par zemes Raiľa iela 12-dzīvokļa Nr. 31 domājamās daļas 

atsavināšanu”), atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Novada domes sēdē apstiprināt  darba kārtību un papildus darba kārtībā iekļautos 

jautājumus. 

1§ 

 

Par Viļānu novada pašvaldības darbu 2014.gadā. 

I.Strūberga J.Šlivka V.Arbidāns A.Pudulis I.Grolmusa  J.Ivanova  
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Informāciju par 2014.gada novada pašvaldības darbu pieľemt zināšanai. 

Deputāte Jevdokija Šlivka iesaka sastādīt iepirkumu plānu 2015.gadam visām 

iestādēm un apstiprināt novada domes sēdē. 

Ierodas deputāte Ilze Grolmusa. 

2§ 

Par maksas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu SIA „Viļānu namsaimnieks”.___ 

J.Ivanova  

Pamatojoties uz cenu salīdzinājumu ar citu firmu piedāvātajām cenām auto pacēlājam AP-17 

un ekskavatoram  JCB 4CN nav konkurētspējīgas  - ir grozīti tarifi auto pacēlājam un 

ekskavatoram un lai uzlabotu finansiālo stāvokli ir piedāvāti jauni pakalpojuma veidi,Ľemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu  deputāti atklāti balsojot par-12( Jekaterina Ivanova, Alla 

Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze 

Grolmusa) , pret-nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

Apstiprināt autopacēlājam un ekskavatoram izcenojumu un apstiprināt jaunus 

pakalpojuma veidus. 

 

Pielikumā :maksas tarifi  ar pievienotiem pakalpojuma kalkulācijas plāniem  uz 38 

lapām. 

 

3§ 

Par zemes iznomāšanu. 

L.Kuzľecova J.Ivanova 

1. Izskatot AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”, reģistrācijas 

Nr.40003017051, dzīv. Rīgas iela 44, Viļāni, Viļānu nov., 2014.gada 9.decembra 

iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980030491 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme (2010.gada 27.maija Viļānu novada domes lēmums). 

2014.gada 9.decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts AS „Viļānu 

selekcijas un izmēģinājumu stacija” valdes locekles I. Z. iesniegums ar lūgumu 

iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980030491 1,21 ha platībā 

lauksaimniecības vajadzībām.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 

 Izvērtējot AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” valdes locekles I.Z. 

iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem 

Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 

5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 

pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

deputāti atklāti balsojot par-11( Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, 

Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, 
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Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, atturas- 1 (Alla Stiuka- 

sakarā ar interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā ). 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

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

vienību ar kadastra apzīmējumu 78980030491 1.21 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 „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. 

4§ 

Par īpašuma sadali. 

J.Ivanova 

Izskatot A. P., dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov., par nekustamā īpašuma 

„Mežalauki”, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78480030266, 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 

un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, 

Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam „Mežalauki”, kadastra 

Nr.78480030266 ar kopējo platību 26,90 ha sadalei divos īpašumos. 

1. Sadalīt īpašumu divās daļās, kur vienu daļu veido četras zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumiem 78480030266, 78480030264, 78480030265, 78480060059 un no 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78480030220 atdalīts zemes gabals 8,90 ha 

platībā (veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes platība var mainīties), bet otru daļu – 

atlikusī zemes vienības 78480030220 daļa 3,30 h platībā (veicot instrumentālo 

uzmērīšanu zemes platība var mainīties); 

2.  No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480030220 atdalītajai zemes vienībai 

noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība un lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra Nr.; 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 78480030220 noteikt zemes lietošanas mērķi 

– 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Mežalauki 1”; 
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5. Sadali veikt uz zemes īpašuma „Mežalauki” izgatavotā zemes robežu plāna 

11.06.1999. pamata M 1:10000; 

6. Zemes ierīcības projektā jāievēro noteiktie apgrūtinājumi; 

7. Zemes ierīcības projektu saskaľot ar Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāju. 

5§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Kalinka” 

Sokolku pagastā. 

J.Ivanova 

Izskatot SIA „Ametrs”, reģ. Nr.42403021417 2014.gada 19.decembrī 

iesniegtu zemes ierīcības projektu O. P. nekustamam īpašumam „Kalinka”, Viļānu 

novada dome konstatē 

Zemes ierīcības projekts nekustamam īpašumam „Kalinka” ar kadastra 

apzīmējumu 78900010078 izstrādāts sadalīšanai, pamatojoties uz nekustamā īpašuma 

„Kalinka” īpašnieces O. P. iesniegumu, Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 

7.augusta sēdes Nr.15 dienas kārtības 14.1.jautājuma „Par īpašuma sadali” lēmumu. 

Ar Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 7.augusta sēdes Nr.15 dienas 

kārtības 14.1.jautājuma „Par īpašuma sadali” lēmumu tika apmierināts O. P. 

iesniegums par zemes sadalīšanu un nolemts piekrist nekustamā īpašuma „Kalinka” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900010078 sadalei, atdalot no kopējā 

zemes gabala 9,9 ha platībā zemes vienību 4,6 ha platībā un uzdodot izstrādāt 

ierīcības projektu. 

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

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

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

pašvaldībai apstiprināšanai projektu trijos eksemplāros, no kuriem vietējā pašvaldība 

divu nedēļu laikā vienu apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu 

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

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

pašvaldībā. 

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

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

daļas saskaľošanas ar šo noteikumu 26.punktā minētajām personām un institūcijām, 

kā arī Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu, vietējā pašvaldība izdod administratīvo 

aktu par projekta apstiprināšanu un uz visām projekta grafiskās daļas izdrukām izdara 

attiecīgu spiedoga atzīmi. 

Izvērtējot SIA „Ametrs” iesniegumu, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 

19.panta otro daļu, 20.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31.punktu, Administratīvā procesa 

likuma 51.pantu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 64.panta pirmo 

daļu, 67.pantu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par-

12( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs 

Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds 

Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, atturas-nav. 
Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  
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1. Apstiprināt SIA „Ametrs” izstrādāto zemes ierīcības projektu O. P. nekustamam 

īpašumam „Kalinka” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900010078 

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 O. P. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

6§ 

Par nomas attiecību izbeigšanu 

J.Ivanova 

1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot J. 

L. dzīv. Viļānos iesniegumu ar atteikumu no zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 78170020565 936 m
2
 un 78170020567 1229 m

2 
platībā Viļānu pilsētā 

izmantošanas un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par-

12( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs 

Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds 

Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, atturas-nav, 
Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

1. Izbeigt nomas attiecības ar J. L. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

78170020565 936 m
2
 un 78170020567 1229 m

2 
platībā; 

2. Ieskaitīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78170020565 936 m
2
 un 

78170020567 1229 m
2 

platībā Viļānu novada pašvaldības iznomājamo zemju 

sarakstā. 

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

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot 

A/S „Viļānu Selekcijas un izmēģinājumu stacija”, reģ. Nr.40003017051, adrese: 

Rīgas iela 44, Viļāni valdes locekles I. Z. iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 78980040325 0,80ha 
 
platībā Viļānu pagastā izmantošanas un 

ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par-11( Jekaterina 

Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze 
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Grolmusa) , pret-nav, atturas- 1 (Alla Stiuka- sakarā ar interešu konfliktu valsts 

amatpersonu darbībā ). 
Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

1. Izbeigt nomas attiecības ar A/S „Viļānu Selekcijas un izmēģinājumu stacija”, reģ. 

Nr.40003017051 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980040325 0,80 ha
 

platībā; 

2. Ieskaitīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980040325 0,80 ha
 
platībā Viļānu 

novada pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt A/S „Viļānu Selekcijas un izmēģinājumu stacija”, reģ. 

Nr.40003017051, adrese: Rīgas iela 44, Viļāni, LV-4650.   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

7§ 

Par zemes statusa maiņu 

J.Ivanova  

Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030441 

atrodas novadgrāvis, kurš nepieciešamas pašvaldības funkciju īstenošanai un 

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

nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas otro punktu un MK noteikumu 

NR.996 3.2. punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot 

par-12( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs 

Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds 

Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, atturas-nav, 
Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

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

izmantojami zemes reformas pabeigšanai, kas reģistrējami uz Viļānu novada 

pašvaldības vārda 

N.p.k. 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Zemes vienības 

adrese 
Platība (ha) 

1. 78170030441 Viļānu pilsēta 0,13 

 

8§ 

Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai 

J.Ivanova 

1.Izskatot A/S „Viļānu Selekcijas un izmēģinājumu stacija”, reģ. Nr.40003017051, 

adrese: Rīgas iela 44, Viļāni valdes locekles I. Z. iesniegumu ar zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumiem 78980010122 – 4.2 ha, 78980010121 – 2,2ha, 78980010224 

– 6,1 ha, 78980010096 – 1,8 ha, 78980010286 – 0,45 ha, 78980010051-1,5ha, 
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78980010026 – 2,0ha, 78980010038 – 4,3 ha, 78980010105 – 2,4 ha, 78980010119 – 

1,48 ha, 78980010231 – 5,4 ha, 78980010274 – 4,2 ha, 78980010275 – 4,5 ha, 

78980010281 – 3,1 ha, 78980010283 – 1,14 ha, 78980010284 – 1,2 ha, 78980010291 

– 0,9 ha, 78980010250 – 1,1 ha, 78980030127 – 4,32 ha, 78980030163 – 4,9 ha, 

78980030349 – 0,6 ha, 78980030205 – 1,1 ha, 78980030458 – 0,43 ha, 78980030326 

– 2,2 ha, 78980030417 – 1,7 ha, 78980030448 – 3,2 ha, 78980030460 – 2,40 ha, 

78980020216 – 2,50 ha, 78980050041 – 1,87 ha, 78980050045 – 1,18 ha, 

78980050075 – 3,0 ha, 78980050145 – 3,9 ha, 78980050257 – 1,4 ha, 78980050268 – 

2,6 ha  atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

A/S „Viļānu Selekcijas un izmēģinājumu stacija”,  saskaľā ar 2002.gada 

19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 

astoto punktu ir persona, kura var ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu un ľemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu,deputāti atklāti balsojot par-11( Jekaterina Ivanova, 

Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, 

Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , 

pret-nav, atturas- 1 (Alla Stiuka- sakarā ar interešu konfliktu valsts amatpersonu 

darbībā ). 
Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

1. Ierakstīt zemesgabalus ar kadastra apzīmējumiem 78980010122, 78980010121, 

78980010224, 78980010096, 78980010286, 78980010051, 78980010026, 

78980010038, 78980010105, 78980010119, 78980010231, 78980010274, 

78980010275, 78980010281, 78980010283, 78980010284, 78980010291, 

78980010250, 78980030127, 78980030163, 78980030349, 78980030205, 

78980030458, 78980030326, 78980030417, 78980030448, 78980030460, 

78980020216, 78980050041, 78980050045, 78980050075, 78980050145, 

78980050257, 78980050268 zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalus ar kadastra apzīmējumiem 78980010122, 78980010121, 

78980010224, 78980010096, 78980010286, 78980010051, 78980010026, 

78980010038, 78980010105, 78980010119, 78980010231, 78980010274, 

78980010275, 78980010281, 78980010283, 78980010284, 78980010291, 

78980010250, 78980030127, 78980030163, 78980030349, 78980030205, 

78980030458, 78980030326, 78980030417, 78980030448, 78980030460, 

78980020216, 78980050041, 78980050045, 78980050075, 78980050145, 

78980050257, 78980050268  atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu. 

9§ 

Par zemes iznomāšanu 

J.Ivanova 

1. Izskatot AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”, reģistrācijas 

Nr.40003017051, dzīv. Rīgas iela 44, Viļāni, Viļānu nov., 2014.gada 9.decembra 

iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980050147 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme (2014.gada 2.jūlija Viļānu novada domes lēmums). 

2014.gada 9.decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts AS „Viļānu 

selekcijas un izmēģinājumu stacija” valdes locekles I. Z. iesniegums ar lūgumu 
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iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980050147 0,62 ha platībā 

lauksaimniecības vajadzībām.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 

 Izvērtējot AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” valdes locekles I. 

Z. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem 

Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 

5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 

pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,deputāti atklāti balsojot 

par-11( Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, 

Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, 

Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, atturas- 1 (Alla Stiuka- sakarā ar interešu 

konfliktu valsts amatpersonu darbībā ). 
Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

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

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980050147 0,62 ha platībā uz 

pieciem gadiem. 

5. 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. 

6. Lēmuma norakstu nosūtīt „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”, Rīgas 

iela 44, 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. 

2. Izskatot V. K. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov., 2014.gada 29.decembra 

iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480030362 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme. 

2014.gada 29.decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts V. K. 

iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480030362 – 

0.40 ha platībā lauksaimniecības produkcijas ražošanai.  

Citi pieteikumi uz dotajām zemes vienībām netika saľemti. Atbilstoši Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 

 Izvērtējot V. K. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 
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65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma 

„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu,deputāti atklāti balsojot par-12( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga 

Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, 

atturas-nav, 
Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar V. K. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78480030362 – 0,40 ha platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem. 

2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties 

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību 

(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī 

paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt V. K., Dekšāres pag., Viļānu nov.  

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

3. Izskatot M. P., dzīv. Viļānos, 2014.gada 11.decembra iesniegumu par nomas 

līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040153 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme. 

2014.gada 11.decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts M. P. 

iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040153 

dzīvojamās mājas uzturēšanai.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 

 Izvērtējot M. P. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 

65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma 

„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par-12( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga 

Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, 

atturas-nav, 
Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar M. P. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78170040153 iznomāšanu uz pieciem gadiem. 

2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties 

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību 

(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī 

paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 
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3. Lēmuma norakstu nosūtīt M. P. Viļāni. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

10§ 

Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 

J.Ivanova 

1. Izskatot S. B.dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov. iesniegumu ar dzīvokļa Viļānos 

atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

1. S.B. saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas 

likuma” 4.panta ceturtās daļas piekto punktu ir persona, kura var ierosināt nekustamās 

mantas atsavināšanu; 

2. S. B. saskaľā ar 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” 5.pantu, ierosinājumam ir pievienojis klāt 

visus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamus dokumentus; 

Dzīvokļa īpašums Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada pašvaldības 

iestādēm to funkciju nodrošināšanai un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, 

Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, atturas-nav, 
Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības 

vārda; 

2. Nodot dzīvokli Viļānos atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu; 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt S.B.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. 

11§ 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2013. gada 10. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.55 „VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”. 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli, 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

5
2
.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 

ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par-12( Jekaterina 

Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta 

Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija 

Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, atturas-nav, 
Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

Apstiprināt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2013. gada 10. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.55 „VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”. 
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Pielikumā : grozījumi uz 1 lapas. 

12§ 

Par grozījumiem 2014.gada 7.augusta Viļānu novada domes lēmumā Nr.15§ 6 

„Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Odziņa”.______________________ 

J.Ivanova 

Saskaľā ar 2014.gada 22.decembra Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales 

reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu Nr.01.6-11/14/1831 par biedrības 

„Odziľa” projekta Nr.14-01-LL23-L413101-000016 „Galda spēles atpūtai un 

zināšanām” iesnieguma apstiprināšanu, precizēto projekta izmaksu tāmi un 

pamatojoties uz 2015.gada 5.janvāra biedrības „Odziľa” vēstuli Nr.1 „Par 

līdzfinansējumu projektam” un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,deputāti atklāti 

balsojot par-12( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, 

Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, 

Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, atturas-nav, 
Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

1. Grozīt 2014.gada 7.augusta Viļānu novada domes lēmumā Nr.15; 6§ otro punktu 

šādā redakcijā:  

„2. Projekta realizācijai piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 195.57 (viens simts 

deviľdesmit pieci eiro, 57 centi) no pašvaldības budžeta līdzekļiem - pārējā citur 

neklasificētā kultūra. 

Projekta kopējās izmaksas EUR 1955.70 (viens tūkstotis deviľi simti piecdesmit pieci 

eiro, 70 centi)”. 

 

13§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.__________________________ 

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 ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, 

Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

  1.1.Piedzīt no M. R.nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziľu 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. 

2.4.Pamatojoties uz CL 34.panta 6.daļu veikt valsts nodevas nomaksu EUR 2.85(divi  

      eiro 85 centi) Valsts kasei reģ.Nr. 90000050138,Latvijas banka, konts  
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      LV71TREL1060190911300. 

 

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 ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, 

Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

  2.1.Piedzīt no J.S. U. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziľu vēršot uz 

nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu. 

2.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu 

izpildītājam.  

2.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz divām lapām. 

2.4.Pamatojoties uz CL 34.panta 6.daļu veikt valsts nodevas nomaksu EUR 2.85(divi  

      eiro 85 centi) Valsts kasei reģ.Nr. 90000050138,Latvijas banka, konts  

      LV71TREL1060190911300. 

 

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 ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, 

Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

  3.1.Piedzīt no J. G. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziľu 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. 

3.4.Pamatojoties uz CL 34.panta 6.daļu veikt valsts nodevas nomaksu EUR 2.85(divi  

      eiro 85 centi) Valsts kasei reģ.Nr. 90000050138,Latvijas banka, konts  

      LV71TREL1060190911300 

 

4.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 ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 
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deputāti atklāti balsojot par-12( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, 

Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

  4.1.Piedzīt no G. B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziľu vēršot uz 

nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu. 

4.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu 

izpildītājam.  

4.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz divām lapām. 

4.4.Pamatojoties uz CL 34.panta 6.daļu veikt valsts nodevas nomaksu EUR 2.85(divi  

      eiro 85 centi) Valsts kasei reģ.Nr. 90000050138,Latvijas banka, konts  

      LV71TREL1060190911300. 

 

 

5.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 ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, 

Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

  5.1.Piedzīt no G.T. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziľu vēršot uz 

nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu. 

5.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu 

izpildītājam.  

5.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz divām lapām. 

5.4.Pamatojoties uz CL 34.panta 6.daļu veikt valsts nodevas nomaksu EUR 2.85(divi  

      eiro 85 centi) Valsts kasei reģ.Nr. 90000050138,Latvijas banka, konts  

      LV71TREL1060190911300. 

 

6. 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 ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, 

Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  
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  6.1.Piedzīt no A. S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziľu vēršot uz 

nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu. 

6.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu 

izpildītājam.  

6.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz divām lapām. 

6.4.Pamatojoties uz CL 34.panta 6.daļu veikt valsts nodevas nomaksu EUR 2.85(divi  

      eiro 85 centi) Valsts kasei reģ.Nr. 90000050138,Latvijas banka, konts  

      LV71TREL1060190911300 

14§ 

 

Par sadarbības līgumu ar SIA „ MG Latgolas Bolss”.______________________ 

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 100.00 EUR,- mēnesī un 

ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,deputāti atklāti balsojot par-12( Jekaterina 

Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta 

Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija 

Šlivka, Ilze Grolmusa) , 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 100,00 EUR 

(viens simts eiro 00 centi) mēnesī līdz 2015.gada 31.decembrim. 

 

15§ 

Par izmaiņām Viļānu novada pašvaldības amatu vienību sarakstā.___________  

J.Šlivka D.Orlovs  J.Ivanova 

Lai uzlabotu pašvaldības funkciju izpildi, pamatojoties uz struktūrvienību 

vadītāju iesniegumiem, likumu par „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu, kas 

nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viľa vietnieka, vietējās 

pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu,deputāti atklāti balsojot par-12( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga 

Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, 

atturas-nav, 
Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

Veikt sekojošas izmaiľas Viļānu novada pašvaldības amatu vienību sarakstā: 

1. Izveidot sekojošas amata vienības 

1.1. Novada pašvaldības speciālisti (no 01.02.2015):  

Amata nosaukums Amata kods Likme Darba alga mēnesī 
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(EUR) 

Izglītības speciālists  3340 1.0 600,00 

 

1.2. Labiekārtošana (no 01.02.2015): 

Amata nosaukums Amata kods Likme Darba alga mēnesī 

(EUR) 

Traktora vadītājs  8341 05 1 440,00 

 

1.3. Viļānu vidusskola (no 24.02.2015): 

Amata nosaukums Amata kods Likme Darba alga mēnesī 

(EUR) 

Sētnieks 9613 01 1 360,00 

 

1.4. Sokolku pagasta pārvalde (no 01.02.2015): 

Amata nosaukums Amata kods Likme Darba alga mēnesī 

(EUR) 

Sētnieks 9613 01 0,25 90,00 

 

1.5. Viļānu novadpētniecības muzejs (no 01.08.2015): 

Amata nosaukums Amata kods Likme Darba alga mēnesī 

(EUR) 

Galvenais krājumu 

glabātājs 

2621 10 0,5 180,00 

Apkopēja 9112 01 0,25 90,00 

 

1.6. Dekšāru pamatskola (no 01.02.2015) : 

Amata nosaukums Amata kods Likme Darba alga mēnesī 

(EUR) 

Sētnieks 9613 01 0,25 90,00 

 

1.7. Viļānu novada Sporta skola (no 01.02.2015): 

Amata nosaukums  Amata kods Likme Darba alga mēnesī 

Apkopēja 9112 01 0,5 180,00 

Vieglatlētikas 

treneris  

3422 03 0,333 140,00 

 

2. Likvidēt sekojošo amata vienību 

2.1. Viļānu vidusskola ( no 23.02.2015.) 

Amata nosaukums Amata kods Likme Darba alga mēnesī 

(EUR) 
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Apkopēja 9112 01 1 360,00 

 

3. Palielināt amata vienību likmes 

 

3.1. Novada pašvaldības speciālisti (no 01.02.2015): 

 

Amata nosaukums Amata kods Likme Darba alga mēnesī 

(EUR) 

Elektriķis 7411 01 1 450 

Datorsistēmu un 

datortīklu 

administrators 

2522 03 1 550,00 

 

4. Noteikt komisijas locekļu darba apmaksu 

Amats Kods Likme, EUR 

Komisija lēmumu 

pieľemšanai darījumiem ar 

lauksaimniecības zemi – 5 

locekļi 

1112 42 5,00 euro/st 

 

5. Optimizējot Domes administrācijas darbu, veikts izmaiľas amatos starp 

struktūrvienībām: 

5.1. Amatu vienības „Zemes ierīcības inženieris”(2165 07) un „Nekustamā 

īpašuma speciāliste” (3142 17) pārcelt no „Attīstības, plānošanas un informācijas 

nodaļas” uz „Novada pašvaldības speciālisti”. 

 

6. Viļānu Mūzikas un mākslas skolai apvienot likmes „Profesionālās ievirzes 

izglītības skolotājs” (amata kods 2320 02, 5,96 likme, darba alga mēnesī EUR 

2544,20) un „Interešu izglītības skolotājs” (amata kods 2359 06, 0,907 likme, darba 

alga mēnesī 382,05). 

7. Amatu finansēšanai izmantot katras struktūrvienības pamatbudžeta līdzekļus 

8. Atbildīgo iestāžu vadītājiem izstrādāt un sagatavot amatu aprakstus. 

16§ 

Par Viļānu novada pašvaldībā strādājošo amatu saraksta un mēnešalgu    

apstiprināšanu._______________________________________________________ 
J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu ,Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7´ panta pirmo daļu un 

ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,deputāti atklāti balsojot par-12( Jekaterina 

Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta 

Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija 

Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, atturas-nav, 
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Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

1.Apstiprināt pašvaldības amatpersonu un darbinieku izmaiľas darba samaksā  

   pašvaldībā strādājošajiem pēc Viļānu novada pašvaldības amatpersonu un  

  darbinieku atlīdzības nolikumā 11.pantā paredzētās darba samaksas komisijas  

   izvērtējuma no 2015.gada 01.janvāra. 

 

Pielikumā: Viļānu novada pašvaldības amatu saraksts uz 01.01.2015. uz 8 lapām. 

17§ 

Par Viļānu novada pašvaldības mērķdotāciju sadali .________________________ 

J.Šlivka D,Ceipiniece 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 budžeta 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 

iestāžu pedagogu darba samaksai  ” un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, 

Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju sekojoši: 

1.1.Interešu izglītība  

Dekšāres pamatskola –EUR   302.07  (trīs simti divi  eiro  07centi)  mēnesī. 

Viļānu vidusskola –EUR  1705.74  (viens tūkstotis septiľi simti pieci eiro 74 centi)  

mēnesī. 

Mūzikas un mākslas skola – EUR 58.80  (piecdesmit astoľi eiro 80 centi) mēnesī. 

Skolotājiem alga  

N.p.k Pedagoga amata nosaukums Pedagoģiskā darba stāžs 

mazāks par 5 no 5 līdz 

10 

lielāks 

par 10 

1. Izglītības metodiķis 405 413 420 

2. Pedagogs 405 413 420 

1.2.  5.-6.gadniekiem  

Viļānu pirmsskolas izglītības iestāde- EUR   2461.92 (divi tūkstoši četri simti 

sešdesmit viens eiro 92 centi) mēnesī. 

Radopoles pirmsskolas izglītības iestāde – EUR  2430.16    ( divi tūkstoši četri simti 

trīsdesmit eiro 16 centi) mēnesī. 

Dekšāres pirmsskolas grupa- EUR  482.00  (četri simti astoľdesmit divi eiro 00 centi) 

mēnesī. 

1.3.Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm 

Viļānu vidusskola –EUR 43338.32 (četrdesmit trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit astoľi 

eiro 32 centi) mēnesī. 
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Dekšāres pamatskola –EUR 8973.40 (astoľi tūkstoši deviľi simti septiľdesmit trīs 

eiro 40 centi) mēnesī. 

Skolotājiem alga  

N.p.k Pedagoga amata nosaukums Pedagoģiskā darba stāžs 

mazāks par 5 no 5 līdz 

10 

lielāks 

par 10 

1. Izglītības metodiķis 405 413 420 

2. Pedagogs 405 413 420 

 

1.4.Dekšāru pamatskola 

Skolas direktore -EUR 860.00 (astoľi simti sešdesmit eiro 00 centi) mēnesī. 

Direktora vietnieks –EUR 655.00 (seši simti piecdesmit pieci eiro 00 centi) mēnesī, 

bet 05.slodzes EUR 327.50 (trīs simti divdesmit septiľi eiro 50 centi). 

Skolotājiem alga  

N.p.k. Pedagoga amata 

nosaukums 

Pedagoga darba stāžs 

no 5 līdz 10 lielāks par 10 

1. Pedagogs 432.00 447.00 

    

1.5.Viļānu vidusskola 

Skolas direktors –EUR 1000.00 (viens tūkstotis eiro 00 centi) mēnesī. 

Direktora vietnieks –EUR 843.00 (astoľi simti četrdesmit trīs  eiro 00 centi) mēnesī. 

Skolotājiem alga  

N.p.k. Pedagoga amata 

nosaukums 

Pedagoga darba stāžs 

no 5 līdz 10 lielāks par 10 

1. Pedagogs 432.00 447.00 

    

 

1.6.Maltas speciālā internātskola  

Saskaľā ar 2009.gada 22.decembra MK noteikumiem Nr.1616 -17.punktu par divien 

bērniem ,kas mācās Maltas speciālajā internātskolā pārskaitīt EUR 3133.10 (tai skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas). 

18§ 

Par mācību braucienu uz baletu ._________________________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot mūzikas skolotājas L.Stramkales 2015.gada 14.janvāra iesniegumu ar lūgumu 

piešķirt transportu Viļānu vidusskolas korim un rast iespēju apmaksāt biļetes  uz 

baletu , 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, 

Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  
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      Piešķirt autobusu mācību ekskursijai 17 skolēniem un diviem skolotājiem Viļānu 

vidusskolas kora dalībniekiem uz Rīgu uz baletu”Gulbju ezers” 2015.gada 11.februārī  

un apmaksāt biļetes par summu EUR 109.00 (viens simts deviľi eiro 00 centi)  no 

Viļānu vidusskolas budžeta. 

19§ 

Par atsavināto īpašumu.________________________________________________ 

I.Zepa J.Šlivka  L.Veselova L.Kuzľecova J.Ivanova 

Pamatojoties uz 2014.gada 30.jūnija izsoles rezultātiem un 2014.gada 02.jūlija Viļānu 

novada pašvaldības sēdes protokols Nr.13 lēmums Nr.27 lēmumu „Par nekustamā 

īpašuma „Dilmaľu pamatskolas” ar kadastra Nr. 7890 004 0218 izsoles rezultātu 

apstiprināšanu”- pircējs iegādājas zemesgabalu 2.27 ha platībā, nedzīvojamo ēku 

1267.8 m2 platībā , kā arī inženierkomunikāciju  un labiekārtojumu uz kura atrodas 

arī apstādījumi (SIA „Dzieti” slēdziens no 04.12.2013.), 

deputāti atklāti balsojot par-9( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, 

Leopolds Naglis) , pret- 1(Jevdokijs Šlivka),  atturas-2 (Inta Brence, Ilze Grolmusa) 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

  Sakarā ar to, ka tika atsavināts nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 7890 004 0218 

uz kura atrodas apstādījumi par kopējo  vērtību EUR 2973.80 no uzskaites konta 

„Pārējie bioloģiskie aktīvi”  PĀRVIETOT  uz grāmatvedības uzskaites kontu 

„Krājumi un ilgtermiľa ieguldījumi atsvināšanai”. 

20§ 

Par nekustamā īpašuma aktualizāciju.____________________________________  

J.Ivanova 

Sakarā ar aktualizācijas datiem uz 31.10.2014 starp Viļānu novada pašvaldību 

un Valsts zemes dienestu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti 

balsojot par-12( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, 

Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, 

Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, atturas-nav, 
Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

1) ľemt grāmatvedības uzskaitē mežu Solovji 1.9 ha par kopējo summu 

EUR 82.58 ( astoņdesmit divi eiro 58 centi ). Pamats Austrumlatgales 

virsmežniecības izziņa par mežaudzes vērtību 2015.gadā. 

 

21§ 

Par pirmskolas izglītības iestādes „Bitīte” nolikuma apstiprināšanu.__________ 

J.Ivanova  

Viļānu pagasta pirmskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītāja Ā. Strupiša ir 

iesniegusi izskatīšanai projektu (iesniegums 18.12.2014.) Viļānu pagasta pirmskolas 

izglītības iestādes „Bitīte” nolikumu  izskatīšanai un apstiprināšanai un ľemot vērā 
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Sociālās, izglītības un kultūras  jautājumu komitejas ieteikumu,deputāti atklāti 

balsojot par-12( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, 

Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, 

Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

Apstiprināt Viļānu pagasta pirmskolas izglītības iestādes „Bitīte” nolikumu. 

Pielikumā: Viļānu pagasta pirmskolas izglītības iestādes „Bitīte” nolikums uz 10 lpp. 

22§ 

Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.______________________________ 

J.Ivanova 

Sociālais dienests 23.12.2014. ir pieľēmis lēmumu Nr. 4.1/49/ 9 par sociālās 

dzīvojamās platības piešķiršanu. 

Sociālajā dienestā  ir saľemts B. K. dekl. Viļānos, Viļānu novadā, iesniegums 

02.12.2014.  ar lūgumu piešķirt istabu sociālajā dzīvoklī . 

Izskatot lietas materiālus, uzklausot sociālās darbinieces paskaidrojumus un 

viedokli, konstatēts: B.K. ir  pensionāre, dzīvo viena, deklarētajā dzīves vietā faktiski 

nedzīvo, tur dzīvojošās personas ir B. K. pilnīgi svešas. Viľa brīvprātīgi aizgāja no 

pansionāta, kur bija ievietota pēc pašas lūguma, jo nevēlējās ievērot iekšējās kārtības 

noteikumus. Līdz ar to persona palika bez dzīvojamās platības. Sociālā dienesta 

vadītāja informē, ka šobrīd ir brīva istaba sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā, pirmajā 

stāvā, tur varētu izmitināt B.K. 

Ľemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Viļānu novada domes 2013.gada 

5.decembra apstiprinātā „Sociālo dzīvokļu nolikuma ” 10.1. , 12.un 14. punktu, 

Sociālā dienesta 23.12.2014.  lēmumu Nr. 4.1/49/ 9 par sociālās dzīvojamās platības 

piešķiršanu un ľemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

ieteikumu,deputāti atklāti balsojot par-12( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga 

Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, 

atturas-nav, 
Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

piešķirt B. K. dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā -saskaľā   ar Sociālo 

dzīvokļu nolikumu. 

 

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

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

23§ 

Par sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.____________  

J.Ivanova  

Sociālais dienests 12.01.2015. ir pieľēmis lēmumu Nr. 4.1/1 par sociālās dzīvojamās 

telpas īres līguma termiľa pagarināšanu.  
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       Ir saľemts iesniegums 08.01.2015. no V. B. dekl. Viļānos, ar lūgumu pagarināt 

īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā. 

 Izskatot lietas materiālus, konstatēts: V.B. ir beidzies  īres līgums par sociālo 

dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī. Persona ir bezdarbniece, ir TĢS, saľem 

pašvaldībā GMI pabalstu. Var secināt, ka V.B. nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo 

dzīvojamo platību.  

Ľemot vērā konstatēto, pamatojoties uz Viļānu novada domes 2009.gada 5.augusta 

apstiprināto „Sociālo dzīvokļu nolikuma ” 13., 16.4, 17. punktu ,Sociālā dienesta 

12.01.2015. lēmumu Nr. 4.1/1 par sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiľa 

pagarināšanu Sociālais dienests 12.01.2015. lēmumu Nr. 4.1/1 par sociālās 

dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu un ľemot vērā Sociālās, izglītības 

un kultūras   jautājumu komitejas ieteikumu,deputāti atklāti balsojot par-12( Jekaterina 

Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta 

Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija 

Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, atturas-nav, 
Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

pagarināt V. B. īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību, sociālajā dzīvoklī uz  3 

mēnešiem. 

 

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

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

24§ 

Par personas aprūpi mājās.____________________________________________ 

J.Ivanova 

Sociālais dienests 16.12.2014. ir pieľēmis lēmumu Nr. 1.5.3/48/35 par personas 

aprūpi mājās. 

Izskatot Sociālajā dienestā S. A. dzīv. Sokolku pag., iesniegumu 12.12.2014. ar 

lūgumu piešķirt aprūpi mājās, tika konstatēts, ka  S.A. ir pensionāre, dzīvo kopā ar 

bijušo vedeklu, kura strādā. A. ir guloša, nepieciešama palīdzība vairākas reizes dienā, 

kuru V. A.aizľemtības dēļ nevar nodrošināt. 

Izvērtējot ar lietu saistītos materiālus, uzklausot sociālās darbinieces informāciju un 

paskaidrojumus, sastādīto personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem 

novērtēšanas karti, saskaľā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 

23.panta 3.d., pamatojoties uz Viļānu novada domes 2013.gada 5.decembra 
apstiprinātajiem saistošiem noteikumiem Nr.58 ”Par aprūpes mājās darba 
organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Viļānu novadā” un ľemot vērā 

Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, 

Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, atturas-nav, 
Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

 Izveidot vienu aprūpētāja amata vienību. 
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 Piešķirt S. A. dzīv. Sokolku pag., 4 . līmeľa aprūpi mājās, 

 

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

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

25§ 

Par  dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.___________________  

J.Ivanova  

1. Izskatot J. B. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma  termiľa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības 

dome konstatē: 

J. B. lūdz pagarināt 2012.gada 1.novembra ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

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

nenoteiktu laiku sakarā ar īres līguma termiľa izbeigšanu. 

Saskaľā ar 2012.gada 18.oktobra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.12, 24§, 

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

1.punktu un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu „Par dzīvojamās telpas 

izīrēšanu” 5.5. punktu, J. B. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2012.gada 1. novembrī starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un J. B. tika 

noslēgts dzīvojamās telpas - Viļānos, Viļānu nov., īres līgums Nr. Nr.673/9700  uz 

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

tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu.  

Pamatojoties uz SIA „VIĻĀNU SILTUMS” 2014.gada 10.decembra izziľu parāds par  

siltumenerģijas piegādi  sastāda  - 149,35 EUR, ar īrnieci J.B. ir noslēgta vienošanās 

par parāda nomaksu pa daļām.  

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

prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu.  

Ľemot vērā to, ka par dzīvojamo telpu Viļānos, Viļānu nov. par siltumenerģijas 

piegādi uzkrājies parāds, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

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

otro daļu un ľemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

ieteikumu deputāti atklāti balsojot par-12( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga 

Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, 

atturas-nav, 
Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

1. atļaut J. B. pagarināt dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres 

līgumu Nr.673/9700 uz noteiktu laiku – līdz 2015.gada 30.jūnijam;   

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

stāšanās brīža;  

3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes loceklei 

Ā. Moisejevai. 
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams, Atbrīvošanas 

aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas. 

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

dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

S.G. lūdz pagarināt 2013.gada 9.decembra ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

noslēgto dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu Nr.659 uz 

nenoteiktu laiku sakarā ar īres līguma termiľa izbeigšanu. 

Saskaľā ar 2013.gada 5.decemra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.16, 33§, 

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

1.punktu un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu „Par dzīvojamās telpas 

izīrēšanu” 5.5. punktu, S. G. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2013.gada 9. decembrī starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un S. G. tika 

noslēgts dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres līgums Nr.659 uz 

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

tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu.  

Pamatojoties uz SIA „VIĻĀNU SILTUMS” 2015.gada 6.janvāra izziľu parāds par  

siltumenerģijas piegādi sastāda  - 33,42 EUR.   

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

prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu.  

Ľemot vērā to, ka par dzīvojamo telpu Viļānos, Viļānu nov. par siltumenerģijas 

piegādi uzkrājies parāds, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

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

otro daļu un ľemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par-12( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga 

Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, 

atturas-nav, 
Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

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

līgumu Nr.659 uz noteiktu laiku –vienu gadu;   

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

stāšanās brīža;  

3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes loceklei 

Ā. Moisejevai. 

 

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

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

3. Izskatot N. K. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par  

dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 
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N. K. lūdz pagarināt 2014.gada 17. janvārī ar SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēgto  

dzīvojamās telpas - Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu Nr.1225/254 uz nenoteiktu laiku 

sakarā ar īres līguma termiľa izbeigšanu. 

Saskaľā ar 2013.gada 20.decembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.17,  

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

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2014.gada 17. janvārī starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un N. K. tika noslēgts 

dzīvojamās telpas - Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.1225/254 uz noteiktu laiku – 

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

līguma termiľa pagarināšanu.  

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

prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu.  

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

dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu un ľemot vērā 

Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu,deputāti atklāti balsojot 

par-12( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs 

Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds 

Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, atturas-nav, 
Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

1. atļaut N.K. noslēgt dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu 

Nr.1225/254 uz nenoteiktu laiku;  

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

stāšanās brīža;  

3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei Ā. 

Moisejevai. 

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

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

dienas. 

26§ 

Par zemes Raiņa iela 12 – dzīvokļa Nr.31 domājamās daļas atsavināšanu.______ 

J.Šlivka I.Grolmusa J.Ivanova  

2014.gada 08.maijā domes sēdē tika pieľemts lēmums Nr.10 par dzīvokļa Raiľa ielā 

12 – dzīvoklis Nr.31, Viļānos, ierakstīšanu uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai, bet netika pieľemts lēmums zemes domājamās daļas 6991/200323 

atsavināšanu. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  
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Atsavināt zemes gabala ar kadastra Nr.78170040344 domājamo daļu 0.0118 ha par 

summu EUR 117.53 (viens simts septiľpadsmit eiro 53 centi). 

Par lēmuma projektu sākas debates un deputāti uzskata ,ka jautājums nav sagatavots . 

Deputāti atklāti balsojot par-5( Jekaterina Ivanova, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  

Inna Ruba, Leopolds Naglis)  , pret- 7 (Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Ilze 

Valeniece,Ilze Grolmusa, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), atturas-

nav, Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

Lēmuma projekts nav ieguvis balsu vairākumu un lēmums netiek pieņemts. 

 

27§ 

Par nekustamā īpašuma aktualizāciju.____________________________________  

I.Zepa I.Grolmusa J.Šlivka J.Ivanova 

Sakarā ar aktualizācijas datiem uz 01.11.2014 starp Viļānu novada pašvaldību un 

Valsts zemes dienestu un pamatojoties uz 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 

2.punktu, deputāti atklāti balsojot par-11( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga 

Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa) , pret-nav, atturas-nav, 

deputāte Jevdokija Šlivka balsošanā nepiedalās. 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

1) izslēgt no grāmatvedības uzskaites dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas par 

kopējo summu EUR 68346,23 ( sešdesmit astoņi tūkstoši trīs simti četrdesmit 

seši eiro 23 centi ). Tabula pielikumā Nr.1 uz 1 lpp. 

 

Deputāti atklāti balsojot par -7( Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, 

Vasīlijs Arbidāns, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis) , pret- 1(Jevdokija 

Šļivka) , atturas- 4(Alla Stiuka, Ilze Grolmusa ,Inta Brence , Ilze Valeniece), 

Viļānu novada pašvaldība nolemj:  

 

2) ľemt grāmatvedības uzskaitē nedzīvojamās ēkas par kopējo summu EUR 180.00( 

viens simts astoņdesmit eiro 00 centi). Tabula pielikumā Nr.2 uz 1 lpp. 

28§ 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dabas aizsardzības plāna izstrādei dabas 

liegumam „Lubāna mitrājs”.____________________________________________ 

L.Kuzľecova J.Ivanova 
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Latvijas dabas fonds gatavo projekta pieteikumu par dabas aizsardzības plāna izstrādi 

dabas liegumam „Lubāna mitrājs” iesniegšanai Latvijas vides aizsardzības fonda 

izsludinātajā projektu konkursā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un 

saglabāšana” aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un 

apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai”, kur 

pieteikšanās termiľš ir 2015.gada 29.janvāris. Plāna izstrādei un saskaľošanai 

paredzēti divi gadi, konkursa nosacījumi paredz, ka projekta īstenošanai 

nepieciešamas piesaistīt 15 % līdzfinansējuma. Viļānu novada pašvaldības 

līdzfinansējums ir EUR 350.00 apmērā. Projekta budžets tiek plānots EUR 115 000 

apmērā. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

un 2009.gada 10.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.135 „Dabas lieguma 

„Lubānas mitrājs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, 

Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa) , pret-nav, atturas-nav, deputāte 

Jevdokija Šlivka balsošanā nepiedalās. 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

Piekrist projekta pieteikuma par dabas aizsardzības plāna izstrādi dabas liegumam 

„Lubāna mitrājs” iesniegšanai Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu 

konkursā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” un 

piešķirt Viļānu novada pašvaldībai noteikto līdzfinansējuma apjomu EUR 350.00 (trīs 

simti piecdesmit eiro 00 centi)  . 

29§ 

Par  palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai     

piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā._____________________________________ 

J.Šlivka J.Ivanova 

Izskatot D. J. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

Saskaľā ar 2014.gada 18.decembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.23,  

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

1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 4.4. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa 
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apstākļus, D. J. tika atzīts par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

un reģistrēts palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saľemšanai pirmām kārtām. 

Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2015.gada 6.janvārī D.J. tika piedāvāts īrēt 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās 

telpas kopējā platība - 40,00 m
2
, istabu skaits - 2, otrais stāvs, labiekārtojuma līmenis 

– centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze. (2015.gada 8. janvāra Viļānu novada 

pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas paziľojums Nr.1.3.8/43).  

2015.gada 16.janvārī tika saľemta D. J. 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.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.4. punktu, deputāti atklāti balsojot 

par-10(Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta 

Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka, Inna Ruba, Leopolds 

Naglis) , pret-nav, atturas-2 (Jekaterina Ivanova, Ilze Grolmusa),  

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

1. sniegt D.J. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā 

platība - 40,00 m
2
, istabu skaits - 2, otrais stāvs, labiekārtojuma līmenis – 

centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze;
 
 

 

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

īres līgumā, kā ģimenes locekli, sievu T.J. Ietvert īres līgumā nosacījumu, kas paredz 

īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu;   

 

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

stāšanās brīža;  

4. lēmuma 2.  punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei Ā. 

Moisejevai. 

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

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

dienas. 

30§ 

Par Viļānu novada pašvaldības lēmuma Nr. 16§10 no 05.12.2013. grozīšanu.  

I.Piziča J.Šlivka I.Grolmusa J.Ivanova  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.daļu un uzklausot attīstības, 

plānošanas un informācijas nodaļas vadītājas Ivetas Pizičas ziľojumu par esošo 

situāciju un par to, ka 2013.gada 05.decembrī tika pieľemts lēmums „Par naudas 

līdzekļu piešķiršanu kultūras nama skatuves ierīkošanai”, kurš ir jāgroza un jāprecizē. 
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Deputāti atklāti balsojot par-12( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, 

Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa) , pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

Grozīt 2013.gada 05.decembra lēmumu Nr. 16§10 no 05.12.2013. „Par  naudas 

līdzekļu piešķiršanu kultūras nama skatuves ierīkošanai” un izteikt sekojošā redakcijā: 

„1. Veikt Viļānu kultūras nama skatuves aprīkošanu; 

 

2. Pasākuma īstenošanai piešķirt finansējumu līdz EUR 63548.00 (sešdesmit trīs 

tūkstoši pieci simti četrdesmit astoľi eiro, 00 centi); 

 

3.Lēmuma izpildei ieplānot finansējumu 2015.gada budžetā”. 

 

31§ 

Par dalību Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvā nodarbinātības 

pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.____________________________ 

I.Piziča J.Šlivka I.Grolmusa V.Arbidāns J.Ivanova 

Izskatot Nodarbinātības valsts aģentūras 21.01.2015. vēstuli Nr.34.1-7/19 „Par aktīvā 

nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 2015.gadā”, 

uzklausot attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītājas Ivetas Pizičas 

ziľojumu par esošo situāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

2.daļu un 10.daļu un ľemot vērā Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā aktīvā 

nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” mērķi: bezdarbnieku 

darba iemaľu iegūšana un uzturēšana pašvaldību izveidotajās darba vietās (bez nolūka 

gūt peļľu), veicot algotus pagaidu sabiedriskos darbus (turpmāk – Pagaidu darbi), kas 

rada sociālu labumu sabiedrībai, deputāti atklāti balsojot par-12( Jekaterina Ivanova, 

Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Ilze 

Grolmusa) , pret-nav, atturas-nav, 
Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj:  

 

1. Piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvā nodarbinātības 

pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”; 

 

2. Slēgt līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāli par aktīvā 

nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu; 

 

3. Pasākuma ietvaros izveidot darbavietas atbilstoši Nodarbinātības valsts aģentūras 

Rēzeknes filiāles apstiprināto rezultatīvo rādītāju sadalījumu pasākuma „Algotie 

pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” īstenošanai;  

 

4. Ieplānot nepieciešamo līdzfinansējumu pasākuma īstenošanai no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem. 

 

32§ 
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Informācija.__________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2015. gada 19.februārī plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2015.gada 12.februārī plkst 15.00. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2015.gada  11.februārī  

plkst.15.00. 

 

Sēdi slēdza plkst. 17.00 

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

 

Parakstīja 2015.gada 29.janvārī 

 

 

 

 

 

 


