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LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Viļānu novadā

Nr.6

2016.gada 19.maijā

Darba kārtībā
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Gaigalnieki” Sokolku pagastā.
4. Par valsts nekustamo īpašumu pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
5. Par grozījumiem 2014.gada 07.augusta Viļānu novada pašvaldības domes lēmumā Nr.15 23§ „Par samaksas pieprasīšanu par sniegto ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu audžuģimenē”.
6. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
7. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
8. Par zemes iznomāšanu.
9. Par nomas līguma pagarināšanu.
10. Par zemes reformas pabeigšanu Viļānu novada lauku apvidū.
11. Par neapbūvēto zemju un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējuma
apstiprināšanu.
12. Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu
atsavināšanai.
13. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
14. Par naudas līdzekļu piešķiršanu absolventiem.
15. Par Viļānu novada izglītības iestāžu izglītojamo apbalvošanu.
16. Par izmaiņām amatu sarakstā.
17. Par izmaiņām Viļānu novada pašvaldības komisiju sastāvos.
18. Par projekta „Vasals, Vinnej Pūk!” apstiprināšanu.
19. Par projekta „Nāc, stājies blakus un spēlējam” apstiprināšanu.
20. Par projekta „Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” apstiprināšanu.
21. Par servitūta nodibināšanu.
22. Par naudas līdzekļu piešķiršanu mākslinieciskās jaunrades vasaras nometne
“5 dienas Viļānu muižā”_dalībnieku ēdināšanai.
23. Par naudas līdzekļu piešķiršanu PII “Bitīte”.
24. Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.84 „Sociālie
pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” izdošanu.
25. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
26. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.
27. Par personas iekļaušanu dzīvojamās telpas īres līgumā.
28. Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu.
29. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās
telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.
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30. Par sociālās dzīvojamās platības atbrīvošanu.
31. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
Papildus darba kārtībā.
32. Par inventarizācijas rezultātiem Sokolku pagasta pārvaldes bibliotēkā.
33. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Viļānu Mūzikas un mākslas skolas
atbalsta biedrību.
34. Par lēmuma grozīšanu.
35. Par projekta „Dabas draugu radošās pētniecības centra "Dadzis" izveidošana
Viļānu novadā” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu.
36. Par Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas atvaļinājumu.
37. Informācija.
Sēdi vada
domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova.
Piedalās
deputāti: Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba, Inga
Zunda, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,
Ilze Grolmusa .
Nav ieradies deputāts: Andris Kozulis –nezināmu iemeslu dēļ.
Nav ieradušies deputāti: Alla Stiuka un Naglis Leopolds - slimības dēļ.
Nav ieradušies deputāti: Ilze Valeniece un Daiga Ceipiniece-komandējumā.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: juriste Marija Šļomina, zemes ierīcības inženiere
Lidija Kuzņecova, sabiedrisko attiecību speciāliste Margarita Isajeva , galvenā
grāmatvede Irēna Stafecka, projektu vadītāja Līga Sarkane ,jurists Dmitrijs Orlovs,
sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Zoja
Žugunova un izglītības un kultūras speciāliste Ilga Morozova.
Korepondente Ilze Sondore.
Protokolē:
sekretāre Anna Strode
Sēdi sāk plkst.15.00.
Deputāti atklāti balso par darba kārtību un papildus iekļaujamiem jautājumiem par10(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis, Juris Galerijs Vidiņš, Inta
Brence, Inna Ruba ,Inga Zunda, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns),
pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt darba kārtību un iekļaut darba kārtībā papildus jautājumus.
1§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu._______________________________
J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 1.daļas 3.punktu,
Viļānu novada pašvaldība veic Viļānu novada pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu
normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmos nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma
naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Saskaņā ar šā panta pirmās daļas 3.punktu, valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo
nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas dzēš šādā gadījumā - fiziskajai
personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
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Viļānu novada pašvaldības nodokļu administrators konstatē, ka zemāk minētās
personas – nodokļu maksātāji – ir miruši, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” nav publicēts
sludinājums par šo personu atstātā mantojuma atklāšanos un līdz ar to Viļānu novada
pašvaldība kā kreditors nav pieteicis savu pretenziju uz šo personu atstāto mantojumu.
Minētājām personām nav reģistrēti nekustamie īpašumi Latvijas Republikā, nav reģistrēti
transporta līdzekļi CSDD, personas nav individuālo uzņēmumu, zemnieku vai zvejnieka
saimniecību īpašnieki, šīs personas nav reģistrētas Komercreģistrā kā individuālie komersanti.
Ņemot vērā minēto, nodokļu administrators secina, ka nav lietderīgi pašvaldībai kā
kreditoram lūgt notāram izsludināt šo personu mantojuma atklāšanos Notariāta likuma 293. 294.panta kārtībā. Tiek secināts, ka fizisko personu parādus no mantiniekiem piedzīt nav
iespējams, tie ir objektīvi neatgūstami un dzēšami.
Kā arī Administratīvā procesa likuma 360.panta ceturtā daļa, paredz, ka
administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā trīs gadi.
Savukārt likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.1 daļa nosaka, ka nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja
piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu, Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā
informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Ņemot vērā iepriekš norādīto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 3.punktu, šī panta trešo un ceturto daļu, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 360.panta ceturto daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti
atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence,
Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze
Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Dzēst zemes nodokļu parādu un nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar tiem saistīto
nokavējuma naudu sekojošām personām:
Nr.
Vārds
p.k. Uzvārds
Nekustamā īpašuma
Personas
Kadastra
nodokļa
Ziņas
kods
Nr.
parāds uz 09.05.2016.
1.

J. R.

78480030288 59.85 EUR (t.sk.
kavējuma nauda 24.40)
(zeme bija nomā)

2.

J. J.

78480030407 67.90 EUR (t.sk.
kavējuma nauda 25.44)
(zeme bija nomā)

3.

A. K.

78980060188 62.03EUR (t.sk.
kavējuma nauda 25.50)
(zeme bija nomā)

4.

J. K.

78980050076 196.23 EUR (t.sk.
kavējuma nauda 93.80)
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Miris
(25.08.2011.lēmums par
zemes piekritību
pašvaldībai )pašlaik zemi
iznomā A.N.

Miris (25.08.2011.lēmums
par zemes piekritību
pašvaldībai )pašlaik zemi
iznomā RECRO-N SIA

Miris (25.09.2014.lēmums
par zemes piekritību
pašvaldībai )
(1.3000ha.brīvā zeme)
Miris(25.09.2014.lēmums
par zemes piekritību
pašvaldībai )pašlaik zemi

4
5.

A.Š.

78480030291 11.05 EUR (t.sk.
kavējuma nauda 1.43)

6.

M.K.

78980040366 30.32 EUR (t.sk.
kavējuma nauda 14.37)
(zeme bija nomā)

7.

8.

9.

T. P.

D.P.

J.G.

78170030279 39.82 EUR (t.sk.

78170040344

kavējuma nauda
11.16)(dzīvoklis
Ugunsdzēsēju iela 8-1)
22.85EUR(t.sk.kavējuma
nauda 8.65)(dzīvoklis
Raiņa iela12-37)

78985040020 7.55EUR(t.sk.kavejuma
nauda 0.61)(dzīvoklis
Kalna 14-13)

iznomā Viļānu SIS.
Miris (25.08.2011.lēmums
par zemes piekritību
pašvaldībai)(0.2500ha.brīvā
zeme)

Mirusi
(27.05.2010.lēmums par
zemes piekritību
pašvaldībai )pašlaik zemi
iznomā J. K., I.T.

Mirusi
(īres līgums no 2011.g.)
Mirusi
(īres līgums)

Miris
(īres līgums)

Kopā:497.60EUR.

2. Gadījumos, kad, šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļu
parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis, atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto
dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
3. Publicēt Viļānu novada mājas lapā - www.vilani.lv internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.
4. Lēmuma 1. un 2.punkta izpildi nodot Grāmatvedības un finanšu nodaļai.
5. Lēmuma 3.punkta izpildi uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam.
2§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.________________________________
J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 1.daļas 3.punktu,
Viļānu novada pašvaldība veic Viļānu novada pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu
normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka
nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājiem - ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos
paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to
paredz Komerclikums, iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums. Saskaņā ar likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļu, pašvaldību budžetā ieskaitāmos nekustamā
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra
lēmumiem, kas publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (lēmums par juridisko personu
izslēgšanu no Uzņēmuma reģistra sakarā ar to likvidāciju), zemāk minēto juridisko personu
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nodokļu parādi dzēšami likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkta
un šā panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 7.punktu, šā panta trešo un ceturto daļu un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka,
Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs
Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļu pamatparādu un kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu
sekojošām juridiskām personām:

1.

GS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI SIA, Reģ. Nr.40003673961, kad.Nr.78480030775 405.92EUR (t.sk. kavējuma nauda-186.20). Likvidēts 14.07.2015. ( Latvijas Vēstnesis,
Publikācijas Nr.: KMR00086301217057, Izdarīts ieraksts: 14.07.2015.)
2. LATVIJAS ĪPAŠUMI SIA, Reģ. Nr. 40003693188, kad.Nr.78980050052 -13.27EUR

(t.sk. kavējuma nauda4.87). Likvidēts 23.11.2015. ( Latvijas Vēstnesis, Publikācijas Nr.:
KMR0009018922020, Izdarīts ieraksts: 23.11.2015.)

3. 3. APSĪTES ZS, Reģ. Nr. 46801005443, kad.Nr.78175020602 - 410.47EUR (t.sk.

kavējuma nauda147.12). Likvidēts 03.02.2016. ( Latvijas Vēstnesis, Publikācijas Nr.:
KMR00092228315466,

Izdarīts ieraksts: 03.02.2016.)

2. Publicēt Viļānu novada mājas lapā - www.vilani.lv internetā informāciju par nodokļu
parādu dzēšanu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.
3. Lēmuma 1.punkta izpildi nodot Grāmatvedības un finanšu nodaļai.
4. Lēmuma 2.punkta izpildi uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam.
3§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Gaigalnieki”
Sokolku pagastā._____________________________________________________________
J.Ivanova
Izskatot SIA „ABC Construction”, reģ. Nr.40003765683 2016.gada 20.aprīļa iesniegtu zemes
ierīcības projektu SIA „Kokvalde” nekustamam īpašumam „Eglītes” ar kadastra
Nr.78900020007, Viļānu novada dome konstatē
Zemes ierīcības projekts nekustamam īpašumam „Gaigalnieki” ar kadastra apzīmējumu
78900020007 izstrādāts sadalīšanai, pamatojoties uz nekustamā īpašuma „Gaigalnieki”
īpašnieka SIA „Kokvalde” valdes locekļa U. P. iesniegumu, Viļānu novada pašvaldības
2015.gada 24.septembra sēdes Nr.12 dienas kārtības 19.jautājuma „Par īpašuma sadali”
lēmumu.
Ar Viļānu novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra sēdes Nr.12 dienas kārtības
19.jautājuma „Par īpašuma sadali” lēmumu tika apmierināts īpašnieka SIA „Kokvalde” valdes
locekļa U.P. iesniegums par zemes sadalīšanu un nolemts piekrist nekustamā īpašuma
„Gaigalnieki”, kad.Nr.78900020007, sadalot to divos īpašumos. (1.īpašums – no zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 78900020007 atdalīts zemes gabals 8,30 ha platībā; 2.īpašums
–zemes gabala ar kadastra Nr.78900020007 atlikusī daļa 12,60 ha platībā) un uzdodot
izstrādāt ierīcības projektu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.panta, zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā
pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
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Saskaņā ar Ministra kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 9.8punktu, 30.punktu, pēc projekta grafiskās daļas saskaņošanas
ar šo noteikumu 26.punktā minētajām personām un institūcijām, kā arī Valsts zemes dienesta
reģionālo nodaļu, vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu un
uz visām projekta grafiskās daļas izdrukām izdara attiecīgu spiedoga atzīmi.
Izvērtējot SIA „ABC Construction” iesniegumu, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
19.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 ņemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija
Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska,
Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt SIA „ABC Construction” izstrādāto zemes ierīcības projektu SIA „Kokvalde”
nekustamam īpašumam „Eglītes” ar kadastra Nr.78900020007 sadalīšanai divās zemes
vienībās.
2. Uz projekta grafiskās daļas izdrukas izdarīt attiecīgu spiedoga atzīmi.
3. Lēmumu nosūtīt SIA „ABC Construction” un SIA „Kokvalde”.
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 valsts nekustamo īpašumu pārņemšanu pašvaldības īpašumā.___________________
J.Ivanova
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu
21. pantu Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” piedāvā pārņemt Viļānu novada
pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu neprivatizētās daļas:
1. dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.2 un Nr.3 „Ciematnieki”, Viļānu pagastā, un nekustamā
īpašuma pārvaldīšanas tiesības;
2. dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.10, Nr.11
un Nr.12 “Dzīvojamā māja 1A”, Jaunviļānos, Viļānu pagastā, un nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas tiesības;
3. dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.2, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7 un Nr.8 „Dzīvojamā māja 3”,
Jaunviļānos,, Viļānu pagastā, un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tiesības;
4. dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.2, Nr.3 un Nr.4 “Dzīvojamā māja 6”, Jaunviļānos, Viļānu
pagastā, un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tiesības;
5. dzīvokļu īpašumus Nr.3 un Nr.4 “Dzīvojamā māja 10”, Jaunviļānos, Viļānu pagastā;
6. dzīvokļu īpašumus Nr.8, Nr.18, Nr.28 un Nr.31 “Dzīvojamā māja 12”, Jaunviļānos,
Viļānu pagastā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.punktu, “Par valsts un
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 21. punktu un Ministru kabineta
2002. gada 30. jūlija noteikumu Nr.324 “Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas
nodošanu pašvaldību īpašumā” 2. un 3. punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balso par- 9 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta
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Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Ilze
Grolmusa), pret- 1(Inga Zunda), atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atteikties pārņemt Valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” piedāvātos nekustamos
īpašumus.
1. Par pieņemto lēmumu rakstiski informēt Valsts akciju sabiedrību “Privatizācijas aģentūra”.
5§

Par grozījumiem 2014.gada 07.augusta Viļānu novada pašvaldības domes lēmumā Nr.15
23§ „Par samaksas pieprasīšanu par sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
audžuģimenē”.
J.Ivanova
Ņemot vērā izmaiņas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā, saskaņā ar 2015.gada
24.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba
algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 18.marta noteikumiem Nr. 142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” un 2013.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.37
„Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” un ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds
Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns,
Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Papildināt 2014.gada 07.augusta Viļānu novada pašvaldības domes lēmuma Nr.15 23§
„Par samaksas pieprasīšanu par sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē” lemjošās daļas ar sekojošiem punktiem:
„3. Ikmēneša pieprasītās samaksas apmērs var mainīties, mainoties valstī noteiktās
minimālās mēnešalgas apmēram vai/un mainoties bērna vecumam.”
„4. Lēmuma izpilde tiek pārtraukta, ja: bērns ir sasniedzis pilngadību vai bērns tiek
nodots adopcijai vai atgriezts ģimenē pie vecāka.”
„5. Lēmuma izpildi nodot Grāmatvedības un finanšu nodaļai.”
2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai veikt pārrēķinu pieprasītās samaksas apmērā.
6§
Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
J.Ivanova
1. Izskatot I. V. dzīv. Viļānos iesniegumu ar dzīvokļa Nākotnes ielā, Viļānos atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada domes konstatēja:
1. I. V. saskaņā 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. I.V. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojusi klāt visus iesnieguma izskatīšanai
nepieciešamos dokumentus (19.10.2004. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1469/411;
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SIA „Viļānu namsaimnieks” 20.04.2016. izziņa Nr.118; SIA „Viļānu siltums”
20.04.2016. izziņa);
3. Dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā, Viļānos platība ir 38,7 m2 un tas ir 3870/15555 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040529001 un 3870/15555
domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040529. Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu apmērs var tikt precizēts.
Dzīvokļa īpašums Nākotnes ielā, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada pašvaldības
iestādēm to funkciju nodrošināšanai un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti
atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence,
Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze
Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nākotnes ielā, Viļānos, 38,70 m2 platībā, kas sastāv no 3870/15555 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 78170040529001 un
3870/15555 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040529.
Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu apmērs var tikt precizēts.
2. Nodot dzīvokļa īpašumu Nākotnes ielā, Viļānos, 38,70 m2 platībā, kas sastāv no
3870/15555 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
78170040529001 un 3870/15555 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040529 (veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo
daļu apmērs var tikt precizēts) atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu;
3. Lēmuma norakstu nosūtīt I. V. 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.
7§
Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
J.Ivanova
1. Pamatojoties uz 2016.gada 25.februāra Viļānu novada domes sēdes Nr.2 dienas kārtības
2.3.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un
nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā , Viļāni, Viļānu nov.,
kadastra numurs 78179000850 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot SIA „VCG ekspertu
grupa” ekspertus
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaņā ar SIA „VCG ekspertu grupa” 2016.gada 21.aprīļa slēdzienu par nekustamā īpašuma
– dzīvokļa Brīvības ielā, Viļānos - tirgus vērtība ir EUR 2000,00 (divi tūkstoši eiro un 00
centi) un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina
Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš,
Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:




noteikt dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā, Viļānos, kadastra numurs 78179000850, kura
platība ir 40,7m2 un kurš sastāv no 407/17222 domājamām daļām no dzīvojamās
mājas ar kadastra Nr.78170040316001 un 407/17222 domājamām daļām no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040316, nosacīto cenu – EUR 2000,00 (divi
tūkstoši eiro un 00 centi)
Piedāvāt D.J. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu;
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Lēmuma norakstu nosūtīt D. J.- Viļāni.

2. Pamatojoties uz 2016.gada 28.janvāra Viļānu novada domes sēdes Nr.1 dienas kārtības
16.1.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un
nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā , Viļāni, Viļānu nov.,
kadastra numurs 78179000849 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot SIA „VCG ekspertu
grupa” ekspertus
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaņā ar SIA „VCG ekspertu grupa” 2016.gada 27.aprīļa slēdzienu par nekustamā īpašuma
– dzīvokļa Brīvības ielā, Viļānos - tirgus vērtība ir EUR 2000,00 (divi tūkstoši eiro un 00
centi) un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina
Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš,
Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:





noteikt dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā, Viļānos, kadastra numurs 78179000849, kura
platība ir 50,5 m2 un kurš sastāv no 482/15842 domājamām daļām no dzīvojamās
mājas ar kadastra Nr.78170040343001, nosacīto cenu – EUR 2000,00 (divi tūkstoši
eiro un 00 centi)
Piedāvāt T. S. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu;
Lēmuma norakstu nosūtīt T. S.- Viļāni.

3. Pamatojoties uz 2016.gada 24.marta Viļānu novada domes sēdes Nr.3 dienas kārtības
12.1.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un
nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov.,
kadastra numurs 78179000829 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot SIA „VCG ekspertu
grupa” ekspertus
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaņā ar SIA „VCG ekspertu grupa” 2016.gada 27.aprīļa slēdzienu par nekustamā īpašuma
– dzīvokļa Celtnieku ielā, Viļānos - tirgus vērtība ir EUR 3000,00 (trīs tūkstoši eiro un 00
centi) un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina
Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš,
Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:





noteikt dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā, Viļānos, kadastra numurs 78179000829, kura
platība ir 60,2 m2 un kurš sastāv no 568/15705 domājamām daļām no dzīvojamās
mājas ar kadastra Nr.78170040406001, nosacīto cenu – EUR 3000,00 (trīs tūkstoši
eiro un 00 centi)
Piedāvāt V.K. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu;
Lēmuma norakstu nosūtīt V. K.- Viļāni.
8§

Par zemes iznomāšanu.
J.Ivanova
1. Izskatot J. Č. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2016.gada 20.aprīļa iesniegumu par nomas
līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900030094 ir Viļānu novada pašvaldībai
piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra Sokolku pagasta padomes lēmums par zemes
piekritību pašvaldībai).
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2016.gada 20.aprīlī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts J. Č. iesniegums ar lūgumu
iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094 daļu 0,03 ha platībā esošā
mazdārziņa uzturēšanai. Uz 2016.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra Nr.78900030094
kadastrālā vērtība ir EUR 9798, zemes gabala lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz zemes gabala atrodas mazdārziņš.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saņemti. Atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot J.Č. 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
ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova,
Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija
Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar J. Č. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 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 J. Č. Sokolku pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas
alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot Ļ. S. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., 2016.gada 5.maija iesniegumu par nomas līguma
noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980060101 ir Viļānu novada pašvaldībai
piekritīgā zeme (2011.gada 3.februāra Viļānu novada domes lēmums par zemes piekritību
pašvaldībai).
2016.gada 5.maijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts Ļ. S. iesniegums ar lūgumu
iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980060101 0,06 ha platībā esošā
mazdārziņa uzturēšanai. Uz 2016.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra Nr.78980060101
kadastrālā vērtība ir EUR 216, zemes gabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju
apbūve, uz zemes gabala atrodas mazdārziņš.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saņemti. Atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot Ļ. S. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas
1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un
ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova,
Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija
Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Noslēgt nomas līgumu ar Ļ. S.par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980060101 0,06 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 Ļ. S.- Viļāni, Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas
alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot A. L. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., 2016.gada 21.aprīļa iesniegumu par nomas līguma
noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170050522 Ceriņu ielā ,, Viļānos ir Viļānu
novada pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 10.decembra Viļānu pilsētas domes lēmums
par zemes piekritību pašvaldībai).
2016.gada 21.aprīlī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A. L. iesniegums ar
lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040522 daļu 0,12 ha platībā
esošā mazdārziņa uzturēšanai. Uz 2016.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra
Nr.78170040522 kadastrālā vērtība ir EUR 2139, zemes gabala lietošanas mērķis – pagaidu
atļautā zemes izmantošanas sakņu dārziem, uz zemes gabala atrodas mazdārziņš.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saņemti. Atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot A. L. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas
1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un
ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova,
Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija
Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar A. L. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170040522 daļu 0,12 ha platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī
paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt A. L.-, Viļāni, Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas
alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot A. K. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., 2016.gada 20.aprīļa iesniegumu par nomas līguma
noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
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Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170020540 Kaupres ielā, Viļānos ir Viļānu
novada pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 10.decembra Viļānu pilsētas domes lēmums
par zemes piekritību pašvaldībai).
2016.gada 20.aprīlī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A. K. iesniegums ar
lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170020540 daļu 660 m2 platībā
esošā mazdārziņa uzturēšanai. Uz 2016.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra
Nr.78170020540 kadastrālā vērtība ir EUR 187, zemes gabala lietošanas mērķis – zeme uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz zemes gabala atrodas mazdārziņš
un siltumnīca.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saņemti. Atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot A. K. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas
1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un
ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova,
Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija
Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar A. K. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170020540 daļu 660 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 A. K.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.
9§
Par nomas līguma pagarināšanu.
J.Ivanova
1.Izskatot A. B. dzīv.Sokolku pag., Viļānu nov. 2016.gada 13.aprīļa iesniegumu par nomas
līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē:
2015.gada 23.martā Viļānu novada pašvaldība un A.B. noslēdza lauku apvidus zemes
nomas līgumu Nr.14 par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78980010075 0,30 ha
platībā, 78980030514 0,50 ha platībā, 78980010029 0,9511 ha platībā, 78980010135 0,76 ha
platībā un 78980010165 1,0 ha platībā. Zemes vienības ir pašvaldībai piekritīgā zeme.
2015.gada 18.maijā Viļānu novada pašvaldība un A. B. noslēdza lauku apvidus zemes
nomas līgumu Nr.23 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980010058 1,80 ha platībā.
Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme.
2016.gada 13.aprīlī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A. B. iesniegums ar
lūgumu pagarināt nomas līgumus Nr.14un Nr.23, sakarā ar to, ka viņš vēlas pieteikt nomātās
platības bioloģiskās lauksaimniecības programmai, kurai minimālais nepieciešamai nomas
laiks ir 5 gadi. Pamatojoties uz nomas līgumu Nr.14 un Nr.23 2.2 punktu līguma termiņš var
tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka vienošanās pamata.
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Uz 2016.gada 9.maiju A. B. Viļānu novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa un
nomas maksas parādu nav.
Izvērtējot A. B. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas
1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un
ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova,
Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija
Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar A. B. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
78980010075 0,30 ha platībā, 78980030514 0,50 ha platībā, 78980010029 0,9511 ha
platībā, 78980010135 0,76 ha platībā un 78980010165 1,0 ha, 78980010058 1,80 ha
platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī
paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt A.B. Sokolku pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2.Izskatot B. S. dzīv., Dekšāres pag., Viļānu nov., 2016.gada 3.maija iesniegumu par nomas
līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē:
2011.gada 1.novembrī Viļānu novada pašvaldība un B. S. noslēdza lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.D-2011/10 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480030907
3,70 ha platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2011.gada 25.augusta Viļānu
novada domes sēdes lēmums).
2016.gada 3.maijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts B. S. iesniegums ar lūgumu
pagarināt nomas līgumus Nr.D-2011/10. Pamatojoties uz nomas līguma Nr.D-2011/10 2.2
punktu līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka vienošanās pamata.
Uz 2016.gada 9.maiju B. S. Viļānu novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa un
nomas maksas parādu nav.
Izvērtējot B. S. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas
1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un
ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova,
Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija
Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar B.S. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78480030907 3,70 ha platībā uz pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
13

14
(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 B. S.- Dekšāres pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10§
Par zemes reformas pabeigšanu Viļānu novada lauku apvidū.
J.Ivanova
Izskatot Valsts Zemes dienesta sagatavoto pārskatu par zemēm Viļānu novada lauku apvidū
(Dekšāres pagastā, Sokolku pagastā, Viļānu pagastā) uz 2016.gada 28.aprīli, Viļānu novada
dome konstatē:
Pārskatā norādītās zemes vienības, zemes vienību platības un personas, kuras īpašuma tiesības nav
nostiprinājušas zemesgrāmatā, bet kurām ir atjaunotas īpašuma tiesības, kuras noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banku”, zemes
vienības un to platības, uz kurām īpašuma tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts un pašvaldības vārda, līdzvērtīgās zemes kompensācijas un rezerves zemes
fondā ieskaitītās, kā arī zemes reformas laikā neizmantotās zemes vienības un to platības, tai skaitā
informācija par publiskajiem ūdeņiem. Ņemot vērā zemes vienības piederības statusu, informācija
Pārskatā sadalīta septiņās sadaļās:
1. Zemes vienības ar statusu „Zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par īpašuma
tiesību atjaunošanu”- sadaļā iekļautas 269 zemes vienības ar statusu „zeme, par kuru pieņemti
zemes komisijas atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu”.
2. Zemes vienības ar statusu „Nekustamā īpašuma tiesiskais valdījums”- sadaļā iekļautas 76
zemes vienības ar statusu „Nekustamā īpašuma tiesiskais valdījums”.
3. Zemes vienības ar statusu „Pašvaldībai piekritīgā zeme”- sadaļā iekļautas 1281 zemes vienības
ar statusu „Pašvaldībai piekritīgā zeme”.

4. Zemes vienības ar statusu „Valstij piekritīgā zeme”- sadaļā iekļauta 34 zemes vienības ar statusu „Valstij piekritīgā zeme”.

5. Zemes vienības ar statusu „Publiskie ūdeņi”- sadaļā nav iekļauta neviena zemes vienība ar statusu „Publiskie ūdeņi”.
6. Zemes vienības ar statusu „Zeme zemes reformas pabeigšanai”- sadaļā iekļautas 45 zemes
vienības ar statusu „Zeme zemes reformas pabeigšanai”.

7. Zemes vienības ar statusu „Rezerves zemes fonds”- sadaļā iekļautas 12 zemes vienības ar statusu „Rezerves zemes fonds”.
Saskaņā ar pārskatā sniegto informāciju Viļānu novada lauku apvidus teritorijā visām zemesgrāmatā
neierakstītajām zemes vienībām ir noteikts to piederības vai piekritības statuss un tas atbilst
pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 4.panta ceturto daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso

par- 10 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris
Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Atzīt, ka Viļānu novada lauku apvidus teritorijā (Dekšāres pagastā, Sokolku pagastā, Viļānu pagastā) ir pabeigts zemes reformas process.
2. Lūgt Valsts zemes dienestu sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par zemes
reformas pabeigšanu Viļānu novada lauku apvidus teritorijā (Dekšāres pagastā, Sokolku pagastā,
Viļānu pagastā).

11§
Par neapbūvēto zemju un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējuma
apstiprināšanu.______________________________________________________________
J.Ivanova
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 13.panta trešās daļas 1.punktu vietējās pašvaldības
atbilstoši savai kompetencei nodrošina zemes pārraudzību savā administratīvajā teritorijā.
Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 14.panta otrajai, trešajai un piektajai daļai, vietējā
pašvaldība izstrādā un ar domes lēmumu apstiprina tās īpašumā un valdījumā esošās
neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu. Neapbūvētās
zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumā ietver: 1) zemes pašreizējās
izmantošanas vērtējumu; 2) zemes turpmākās izmantošanas iespēju vērtējumu, ievērojot
teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto teritorijas izmantošanu; 3) vērtējumu par
investīcijām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu iespējami labāku zemes izmantošanas veidu;
4) vērtējumu par iespējām zemi izmantot, nodot nomā vai atsavināt; 5) prognozētos
ienākumus no zemes izmantošanas un atskaitījumus pašvaldības vai valsts budžetā par
kapitāla izmantošanu; 6) citu informāciju par attiecīgās zemes izmantošanu.
Tiešās pārvaldes iestāde, publiskas personas kapitālsabiedrība vai vietējā pašvaldība, lemjot
vietējās pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās neapbūvētās zemes vai degradētās
teritorijas turpmāko izmantošanu, ņem vērā attiecīgo izvērtējumu. Vietējā pašvaldība ņem
vērā tiešās pārvaldes iestādes, publiskas personas kapitālsabiedrības vai vietējās pašvaldības
izstrādāto izvērtējumu, sagatavojot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.
Viļānu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās
teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējums izstrādāts pēc stāvokļa uz 2016.gada 1.maiju.
Izstrādājot izvērtējumu pavisam izvērtētas 1170 pašvaldībai piekritīgās (īpašumā un
valdījumā esošās zemes) zemes vienības ar kopējo platību 1700,3517 ha:
1) no tām iznomātas - 937 zemes vienības 1304,2196 ha platībā;
2) no tām neiznomātas - 303 zemes vienības 396,1321 ha platībā .
Zemes vienību skaits

Platība (ha)

Ūdeņu teritorijas

29

105,4859

Kapsētu teritorijas

30

21,9011

Zaļās zonas un rekreācijas nozīmes objekti

33

47,8759

Derīgo izrakteņu teritorijas

2

5,91

Mežu un purvu teritorijas (dominējošā platība)

89

241,5964

Mazdārziņu teritorijas

270

21,3906

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (dominē- 691
jošā platība)

1208,7486

Degradētās teritorijas

48,3132

26

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma”Par pašvaldībām’21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zemes pārvaldības likuma 13.panta trešo daļu, 14.panta otro, trešo un piekto daļu un

ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova,
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Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija
Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Viļānu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo neapbūvēto zemju un degradēto
teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējumu.
12§

Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu
atsavināšanai.
J.Ivanova
1.Izskatot B.S. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov., iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78480030907 3,70 ha platībā atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
B. S. ar 2011.gada 25.augusta Viļānu novada domes lēmumu Nr.12.11. ir izbeigtas zemes
lietošanas tiesības, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu un zeme ir ieskaitīta pašvaldībai
piekritīgajā zemē. Par doto zemes gabalu 2011.gada 1.novembrī ir noslēgts nomas līgumu D2011/10, noteikta nomas maksa 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Uz 2016.gada
1.janvāri zemes gabala 78480030907 3,70 ha platībā kadastrālā vērtība ir EUR 2775. Zemes
lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Saskaņā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas likuma” 4.panta
4. daļas 8. punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas
zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī
persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts nomas līgums, B. S.
ir persona, kura var ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka,
Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs
Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78480030907 zemesgrāmatā uz Viļānu
novada pašvaldības vārda;
2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78480030907 atsavināšanai, pārdodot to par
brīvu cenu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas
alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2.Izskatot A. F. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900050126 3,31 ha platībā atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
A.F. ar 2006.gada 14.jūnija Sokolku pagasta padomes sēdes Nr.6 lēmumu piešķirts lietošanā
zemes gabals ar kadastra Nr.78900050126. Ar 2008.gada 29.aprīļa Viļānu novada domes
lēmumu Nr.10.2. ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu un zeme
ir ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajā zemē. Par doto zemes gabalu 2007.gada 30.novembrī ir
noslēgts nomas līgumu Nr.26, noteikta nomas maksa 0,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības. Uz 2016.gada 1.janvāri zemes gabala 78900050126 3,31 ha platībā kadastrālā
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vērtība ir EUR 311. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība.
Saskaņā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas likuma” 4.panta
4. daļas 8. punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas
zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī
persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts nomas līgums, A. F.
ir persona, kura var ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka,
Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs
Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78900050126 zemesgrāmatā uz Viļānu
novada pašvaldības vārda;
2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78900050126 atsavināšanai, pārdodot to par
brīvu cenu.
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 I. D. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170020805 1899 m2 platībā atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
I. D.saskaņā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas likuma”
4.panta 4. daļas 3. punktu, ir persona, kura var ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu.
Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170020805 atrodas I. D. dzīvojamā māja un
palīgēkas un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10
(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris
Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170020805 zemesgrāmatā uz Viļānu
novada pašvaldības vārda;
2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170020805 atsavināšanai, pārdodot to par
brīvu cenu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas
alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13§
Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
J.Ivanova
1.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 21.04.2016. sēdes Nr.5, 9.jautājuma 6.punkta
lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija
2016.gada 29.aprīlī veica nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980050185 6,28 ha
platībā nomas tiesību izsoli.
Viļānu novada pašvaldība konstatē:
Nomas tiesību izsolei pieteicās L. J.„Eko burkāns”, A/S „Viļānu Selekcijas un izmēģinājumu
stacija”, un L. Z. 2016.gada 29.aprīlī uz nomas tiesību izsoli ieradās četri pretendenti – L. J.,
17

18
SIA „Eko burkāns” valdes loceklis A.V., A/S „Viļānu Selekcijas un izmēģinājumu stacija”
pilnvarotā persona M. S. un L. Z.
2016.gada 29.aprīļa izsolē nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980050185 6,28
ha platībā zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ieguva L. J.nosolot nomas maksu 21,0%
(divdesmit viens procents) gadā no zemes kadastrālās vērtības un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 9 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka,
Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs
Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas- 1(Inga Zunda –sakarā ar interešu
konfliktu valsts amatpersonu darbībā),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt 2016.gada 29.aprīļa nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamā īpašumu ar
kadastra apzīmējumu 78980050185 6,28 ha platībā nomas tiesībām.
2.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 21.04.2016. sēdes Nr.5, 9.jautājuma 7.punkta
lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija
2016.gada 29.aprīlī veica nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980040127 2,20 ha
platībā nomas tiesību izsoli.
Viļānu novada pašvaldība konstatē:
Nomas tiesību izsolei pieteicās P. L., L. J., „Viļānu Selekcijas un izmēģinājumu stacija”, un
I.Z. 2016.gada 29.aprīlī uz nomas tiesību izsoli ieradās divi pretendenti – L.J.un A/S „Viļānu
Selekcijas un izmēģinājumu stacija” pilnvarotā persona M. S.
2016.gada 29.aprīļa izsolē nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980040127 2,20
ha platībā zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ieguva A/S „Viļānu Selekcijas un izmēģinājumu
stacija” pilnvarotā persona M.S. nosolot nomas maksu 33,0% (trīsdesmit trīs procenti) gadā
no zemes kadastrālās vērtības un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti
balso par- 9 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba
,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pretnav, atturas- 1(Inga Zunda –sakarā ar interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt 2016.gada 29.aprīļa nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamā īpašumu ar
kadastra apzīmējumu 78980040127 2,20 ha platībā nomas tiesībām.
3.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 21.04.2016. sēdes Nr.5, 9.jautājuma 9.punkta
lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija
2016.gada 29.aprīlī veica nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78480030700 1,60 ha
platībā nomas tiesību izsoli.
Viļānu novada pašvaldība konstatē:
Nomas tiesību izsolei pieteicās A. I., SIA „RECRO-N”, un I. Z. 2016.gada 29.aprīlī uz nomas
tiesību izsoli ieradās trīs pretendenti – A. I. un SIA „RECRO-N”” pilnvarotā persona A.N.un
I. Z.
2016.gada 29.aprīļa izsolē nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78480030700 1,60
ha platībā zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ieguva A. I. nosolot nomas maksu 5,5% (pieci
komats pieci procenti) gadā no zemes kadastrālās vērtības un ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds
Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns,
Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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Apstiprināt 2016.gada 29.aprīļa nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamā īpašumu ar
kadastra apzīmējumu 78480030700 1,60 ha platībā nomas tiesībām.
4.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 21.04.2016. sēdes Nr.5, 9.jautājuma 8.punkta
lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija
2016.gada 29.aprīlī veica nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78480030433 1,90 ha
platībā nomas tiesību izsoli.
Viļānu novada pašvaldība konstatē:
Nomas tiesību izsolei pieteicās I.S., A. I.„RECRO-N”, un I.Z. 2016.gada 29.aprīlī uz nomas
tiesību izsoli ieradās trīs pretendenti – A. I., un SIA „RECRO-N”” pilnvarotā persona A. N.
un I. Z.
2016.gada 29.aprīļa izsolē nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78480030433 1,90
ha platībā zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ieguva A. I. nosolot nomas maksu 8,0% (astoņi
procenti) gadā no zemes kadastrālās vērtības un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta
Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,
Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt 2016.gada 29.aprīļa nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamā īpašumu ar
kadastra apzīmējumu 78480030433 1,90 ha platībā nomas tiesībām.
14§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu absolventiem.___________________________________
J.Ivanova
Sakarā ar 2015./2016.māc. gada beigām deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova,
Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija
Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:


1.Piešķirt naudas līdzekļus 9.klašu un 12.klašu absolventiem:
grāmatu un puķu iegādei, katram skolēnam EUR 7.00 (septiņi eiro 00 centi) vērtībā, kas
mācās Viļānu vidusskolā un Dekšāru pamatskolā;
 dāvanu karti EUR 14.00 (četrpadsmit eiro 00 centi) apmērā no grāmatu veikala par
teicamām sekmēm, kas mācās Viļānu vidusskolā un Dekšāru pamatskolā un ir
deklarēti Viļānu novadā;
 dāvanu karti EUR 10.00 (desmit eiro 00 centi) apmērā no grāmatu veikala par labām
un teicamām sekmēm, kas mācās Viļānu vidusskolā un Dekšāru pamatskolā un ir
deklarēti Viļānu novadā;
 par aktīvu līdzdalību sporta pasākumos, aizstāvot skolas godu novadu sacensībās EUR
14.00 (četrpadsmit eiro 00 centi) vērtībā dāvanu karti, kas mācās Viļānu vidusskolā un
Dekšāru pamatskolā un ir deklarēti Viļānu novadā.
Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra.
2.Piešķirt naudas līdzekļus skolēniem - „Gada skolēns”:
 dāvanu karti EUR 7.00 (septiņi eiro 00 centi) apmērā no grāmatu veikala, kas mācās
Viļānu vidusskolā vai Dekšāru pamatskolā.
Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra.
3.Piešķirt naudas līdzekļus skolēniem - „Gada sportists”:
 dāvanu karti EUR 7.00 (septiņi eiro 00 centi) apmērā no grāmatu veikala par sporta
aktivitātēm, kas mācās Viļānu vidusskolā vai Dekšāru pamatskolā.
Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra.
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4. Piešķirt naudas līdzekļus–„Gada klase”:
 “Gada klase ” EUR 14.00 (četrpadsmit eiro 00 centi) apmērā .
Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra.
5.Piešķirt naudas līdzekļus Viļānu Mūzikas un mākslas skolas absolventiem:
 grāmatu un puķu iegādei, katram audzēknim EUR 7.00 (septiņi eiro 00 centi) vērtībā,
kas mācās Viļānu Mūzikas un mākslas skolā.
 dāvanu karti EUR 14.00 (četrpadsmit eiro 00 centi) apmērā no grāmatu veikala par
teicamām sekmēm, kas mācās Viļānu Mūzikas un mākslas skolā un ir deklarēti
Viļānu novadā.
 dāvanu karti EUR 10.00 (desmit eiro 00 centi) apmērā no grāmatu veikala par labām
un teicamām sekmēm, kas mācās Viļānu Mūzikas un mākslas skolā un ir deklarēti
Viļānu novadā
Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra.
15§
Par Viļānu novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamo apbalvošanu.________
J.Ivanova
Lai veicinātu Viļānu novada vispārizglītojošo skolēnu kvalitatīvu izaugsmi, apgūstot ārpus
mācību programmas padziļinātu saturu konkrētos mācību priekšmetos, ievērojot Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 27.apakšpunktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta
pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds
Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns,
Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apbalvot skolēnus:
1.Par godalgotu vietu Rēzeknes novadu apvienotajās olimpiādēs:
1.vieta – EUR 15.00 (piecpadsmit eiro 00 centi);
2.vieta – EUR 12.00 (divpadsmit eiro 00 centi);
3.vieta - EUR 8.00 (astoņi eiro 00 centi).
2.Par godalgotu vietu Latgales reģiona olimpiādēs:
1.vieta - EUR 23.00 (divdesmit trīs eiro 00 centi);
2.vieta – EUR 15.00 (piecpadsmit eiro 00 centi) ;
3.vieta – EUR 12.00 (divpadsmit eiro 00 centi).
3.Par godalgotu vietu valsts olimpiādēs:
1.vieta - EUR 30.00 (trīsdesmit eiro 00 centi);
2.vieta - EUR 25.00 (divdesmit pieci eiro 00 centi );
3.vieta – EUR 23.00 (divdesmit trīs eiro 00 centi).
4. Valsts mērogā olimpiādēs atzinību guvušajiem – EUR 15.00 (piecpadsmit eiro 00
centi);
Latgales reģionā atzinību guvušajiem –EUR 10.00 (desmit eiro 00 centi).
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5.Lai veicinātu Viļānu novada skolēnu kvalitatīvu izaugsmi, apgūstot ārpusstundām
profesionālās ievirzes skolas apbalvot:
1. Viļānu sporta skolas audzēkņus par sasniegumiem Latvijas čempionātā U-20 grupā
vieglatlētikā:
a) O. B. – 30 EUR
b) A. T. – 15 EUR.
2. Viļānu sporta skolas futbola komandu (10 dalībnieki) par 3.vietu Latvijas reģionu
finālsacensībās telpu futbolā U-14 grupā – 100,- EUR kopā.*(10X10)
6.Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņus:
a) Par godalgotu vietu Latgales reģiona konkursos:
1.vieta - EUR 23.00 (divdesmit trīs eiro 00 centi);
2.vieta – EUR 15.00 (piecpadsmit eiro 00 centi) ;
3.vieta – EUR 12.00 (divpadsmit eiro 00 centi).
b) Par godalgotu vietu valsts mēroga konkursos:
1.vieta - EUR 30.00 (trīsdesmit eiro 00 centi);
2.vieta - EUR 25.00 (divdesmit pieci eiro 00 centi );
3.vieta – EUR 23.00 (divdesmit trīs eiro 00 centi).
Valsts mērogā konkursos atzinību guvušajiem – EUR 15.00 (piecpadsmit eiro 00
centi);
Latgales reģionā konkursos guvušajiem –EUR 10.00 (desmit eiro 00 centi)
Naudas līdzekļi no budžeta līdzekļiem- izglītības papildus pakalpojumi.
7. Par Valsts mēroga laureātu sagatavošanu apbalvot pedagogus ar naudas balvu 50 EUR
apmērā, pirms nodokļu nomaksas..
Naudas līdzekļi no budžeta līdzekļiem- izglītības papildus pakalpojumi.
16§

Par izmaiņām amatu sarakstā._____________________________________
J.Ivanova
Sakarā ar to, ka starp Viļānu novada pašvaldību un Nacionālo veselības dienestu pamatojoties
uz MK noteikumu Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 33.
Pielikuma noteikto, no apakšprogrammas 33.01. Ārstniecība” tika noslēgta vienošanās Nr.62539-2016 “Par finanšu līdzekļi piešķiršanu valsts un pašvaldību ārstniecības iestāžu
nodarbināto darba samaksas pieauguma nodrošināšanai”, kas paredz finanšu līdzekļu
piešķiršanu ārstniecības iestāžu nodarbinātajiem ( finansējums piešķirts Sokolku pagasta
feldšeru – vecmāšu punktam, kopā atalgojumam un VSAOI EUR 304.00 ( trīs simti četri euro
00 centi). Pamatojoties uz noslēgto vienošanos un likumu “’Par pašvaldībām” 21.panta
13.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10
(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris
Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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Veikt izmaiņas pašvaldības 2016. gada amatu sarakstā, izdarot grozījumus sekojošā pozīcijā:
Amata nosaukums

Profesijas
kods

Slodze

Feldšeru punkta
vadītāja

2240 01

0.75

Vidējais
atalgojums
2015.gadā
EUR
265.74

Atalgojums
pēc
grozījumiem
EURO
286.24

17§
Par izmaiņām Viļānu novada pašvaldības komisiju sastāvos._______________________
Ziņo jurists D.Orlovs
1.Viļānu novada pašvaldībā 2016. gada 10. maijā tika saņemts Marijas Šļominas iesniegums,
ar kuru tiek lūgts ievēlēt Mariju Šļominu Iepirkumu komisijas un Privatizācijas, pašvaldības
īpašuma un zemes komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu un sakarā ar
komisiju locekles Irinas Klimanovas prombūtnes laiku, kā arī ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds
Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns,
Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ievēlēt par Viļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas un Privatizācijas, pašvaldības
īpašuma un zemes komisijas locekli Mariju Šļominu no 19.05.2016., uz komisiju locekles
Irinas Klimanovas prombūtnes laiku.
2.Viļānu novada pašvaldībā 2016. gada 12. maijā tika saņemts Lidijas Kuzņecovas
iesniegums, ar kuru tiek lūgts ievēlēt Lidiju Kuzņecovu saimniecisko lietu komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu un sakarā ar
komisiju locekles Irinas Klimanovas prombūtnes laiku, kā arī ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds
Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns,
Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ievēlēt par Viļānu novada pašvaldības saimniecisko lietu komisijas locekli Lidiju
Kuzņecovu no 19.05.2016., uz komisijas locekles Irinas Klimanovas prombūtnes laiku.
18§
Par projekta „Vasals, Vinnej Pūk!” apstiprināšanu._______________________________
J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkts izskatot Viļānu Mūzikas
un mākslas skolas atbalsta biedrības projekta „Animācijas filma latgaliešu valodā „Vasals,
Vinnej Pūk!”” pieteikumu, projekta tāmi:
Nr.
p.k.

1
1.1

Izdevumu pozīcija

Projekta
kopējās
izmaksas
EUR

Personāla izmaksas:
Darba alga:

22

Pašfinansējums
EUR

Viļānu
novada
pašvaldības
finansējums
EUR

No
programmas
pieprasītais
finansējums
EUR

23
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2

2.
2.1
2.2

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

Meistarklases animācijā vadīšana
Meistarklases klases mākslā
vadīšana
Latgaliešu runas darbnīcas vadīšana
Mūzikas darbnīcas vadītājs
Koncertmeistars
Publicitātes organizētājs/iekārtotājs
Darba alga kopā:
Soc.nodoklis 23.59 %
Kopā:
Administratīvās izmaksas:
Sakaru izdevumi
Transports Rīga –Viļāni – Rīga 3
reizes
Kopā:
Materiālu iegāde:
Papīrs A4 paka /500 loksnes/ 2 gab
Papīrs A3 5 gab
Krāsainie flomāsteri (kompl.18
krāsas) 20 gab
Melnie flomāsteri 30 gab
Pasteļa krītiņi 10 gab
Dzēšgumijas 5 gab
DVD matrica 10 gab
Publicitāte – plakāti 10 gab
Publicitāte - krāsains papīrsdiplomi 100 gab
Fotografijas 15 gab
Kopā:
Pakalpojumi:
Animācijas kadru datorapstrāde
Video filmēšana
Filmas ieskaņošana
Filmas tehniskā montāža
Kopā:
Pavisam kopā:
(t. sk. visi nodokļi)

210.00
112.00
60.00
30.00
12.00
60.00
484.00
115.00
599.00

210.00
112.00
60.00
30.00
12.00
60.00
442.00
105.00
547.00

42.00
10.00
52.00

15.00
105.00

15.00

120.00

15.00

105.00
105.00

8.60
9.25
42.10

8.60
9.25
42.10

34.50
42.20
0.30
11.50
21.00
52.00

34.50
42.20
0.30
11.50
21.00
52.00

11.55
233.00

11.55
233.00

375.00
75.00
300.00
240.00
990.00
1942.00

375.00

67.00

375.00
375.00

75.00
300.00
240.00
615.00
1500.00

ņemot vērā to, ka projekts ir guvis Latgales reģiona attīstības aģentūras Valsts kultūrkapitāla
fonda mērķprogrammas „Latvijas Valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2016”
finansiālo atbalstu, kā arī ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par10 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris
Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Akceptēt Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijas Valsts mežu atbalstītā
Latgales kultūras programma 2016 ” konkursā atbalstīto Viļānu Mūzikas un mākslas skolas
atbalsta biedrības projektu „Animācijas filma latgaliešu valodā „Vasals, Vinnej Pūk!”” ar
projekta kopējo budžetu EUR 1942.00 (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit divi eiro 00
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centi), tai skaitā programmas finansējumu EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti eiro 00
centi), pašfinansējumu EUR 67.00 (sešdesmit septiņi eiro 00 centi);
2. Piešķirt projekta īstenošanai pašvaldības līdzfinansējumu EUR 375,00 (trīs simti
septiņdesmit pieci eiro 00centi) aktivitātes „Animācijas kadru datorapstrāde” īstenošanai;
3. Garantēt projektam nepieciešamā finansējuma apjomu ar pašvaldības budžetu no
līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra.
19§
Par projekta „Nāc, stājies blakus un spēlējam” apstiprināšanu._____________________
J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkts, izskatot projekta „Nāc,
stājies blakus un spēlējam” pieteikumu, projekta tāmi:
Nr.
p.k.
1
1.1
1.2
2.
2.1
3.
3.1
4.
4.1.
4.2.

Izdevumu pozīcija

Personāla izmaksas:
Darba alga meistardarbnīcu vadītājiem
Soc.nodoklis 23.59 %
Kopā:
Administratīvās izmaksas:
Kancelejas izdevumi
Kopā:
Inventāra iegāde
Bubina iegāde
Kopā:
Pakalpojumi
Meistardarbnīcas „Stabuļu izgatavošana un
spēle” norises organizēšana
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana
Kopā:
Pavisam kopā (t. sk. visi nodokļi):

Projekta
kopējās
izmaksas

Pašvaldības
līdzfinansējums

No programmas
pieprasītais
finansējums

640.00
150.98
790.98

134.40
31.70
166.10

505.60
119.28
624.88

80.00
80.00

16.80
16.80

63.20
63.20

70.00
70.00

14.70
14.70

55.30
55.30

200.00

42.00

158.00

120.00
320.00
1260.98

21.38
63.38
260.98

98.62
256.62
1000.00

ņemot vērā to, ka projekts ir guvis Latgales reģiona attīstības aģentūras Valsts kultūrkapitāla
fonda mērķprogrammas „Latvijas Valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2016”
finansiālo atbalstu , kā arī ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par10 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris
Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijas Valsts mežu atbalstītā
Latgales kultūras programma 2016 ” konkursā atbalstīto projektu „Nāc, stājies blakus un
spēlējam”;
2. Apstiprināt projekta budžetu EUR 1260.98 (viens tūkstotis divi simti sešdesmit eiro, 98
centi) t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu EUR 260,98 (divi simti sešdesmit eiro, 98 centi) no
kopējām izmaksām;
3. Garantēt projektam nepieciešamā finansējuma apjomu ar pašvaldības budžetu no
līdzekļiem kultūra - Viļānu kultūras nams.
20§
Par projekta „Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”
apstiprināšanu.______________________________________________________________
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J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas, 4.punkts, izskatot projekta
„Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana mūzikas
programmās” pieteikumu, projekta tāmi:

Nr. EKK
p.k. kods
1. 5232

EKK
nosaukums
Saimnieciskie
pamatlīdzekļi

Izdevumu pozīcija

Projekta
realizācijai
nepieciešamie
līdzekļi EUR

Menzel CL202 ½ 958,00
čells čehols, lociņš
(2 gab)

Kopā:

958,00

Pašvaldības
VKKF
līdzfinansējums finansējums
EUR
EUR

58,00

58,00

900,00

900,00

un ņemot vērā to, ka projekts ir guvis Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālo atbalstu, kā arī
ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova,
Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija
Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursa projekta pieteikumu „Viļānu
Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana mūzikas programmās”;
2. Apstiprināt projekta budžetu EUR 958.00 (deviņi simti piecdesmit astoņi eiro, 00 centi)
t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu EUR 58,00 (piecdesmit astoņi eiro, 00 centi) no kopējām
izmaksām;
3. Garantēt projektam nepieciešamā finansējuma apjomu ar pašvaldības budžetu no
līdzekļiem Izglītība – interešu un profesionālās ievirzes izglītība – Viļānu mūzikas un mākslas
skola.
21§
Par servitūta nodobināšanu.___________________________________________________
J.Ivanova
Izskatot SIA „Ametrs” iesniegumu par ceļu servitūta dibināšanu, Viļānu novada dome
konstatē:
2016.gada 25.februāra Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.2 tika izskatīts jautājums
Nr.9 „Par īpašuma sadali”, kurā tika nolemts atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustā
īpašuma „Mazā Peismala”, Deksāres pagastā ar kadastra Nr.78480050071 ar kopējo platību
9,10 ha sadalei divos īpašumos.
Veicot īpašuma sadalei nepieciešamos darbus tika konstatēts, ka nav nodrošināts piekļuves
ceļš uz zemes gabala ar kadastra Nr.78480050071 esošajai dzīvojamajai mājai un palīgēkām.
Lai nodrošinātu piekļuvi ir nepieciešamas nodibināt ceļa servitūta uz Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra Nr.78480050531 (2011.gada 25.augusta
Viļānu novada pašvaldības domes sēdes lēmums „Par zemes piekritību pašvaldībai”).
Pamatojoties uz LR Civilllikuma 1231.pantu servitūtu var nodibināt ar likumu, ar tiesas
spriedumu, ar līgumu vai testamentu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas Civilllikuma 1231.pantu
un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova,
Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija
Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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Piekrist ceļa servitūta nodibināšanai uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra
Nr.78480050531.
22§

Par naudas līdzekļu piešķiršanu mākslinieciskās jaunrades vasaras nometne “5 dienas
Viļānu muižā”_dalībnieku ēdināšanai.__________________________________________
J.Ivanova
Lai veicinātu skolēnu vasaras nometņu darbību Viļānu novadā pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti
atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence,
Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze
Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Segt mākslinieciskās jaunrades vasaras nometnes “5 dienas Viļānu muižā” 50 dalībnieku
ēdināšanu no 13.06.-17.06.2016 dienā 1.50 EUR ( kopā 375.00 EUR) .
Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
23§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu PII “Bitīte”._____________________________________
J.Ivanova
Izskatot pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”vadītājas Ārijas Strupišas 2016.gada 11.maija
iesniegumu ar lūgumu piešķirt naudas līdzekļus piepūšamo atrakciju nomai pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds
Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns,
Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atbalstīt Starpnovadu pirmsskolas izglītības iestāžu (Viļānu novads, Rēzeknes novads,
Riebiņu novads) sporta pasākumu, kas veltīts Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai,
piepūšamo atrakciju nomu 24.05.2016. 65,- EUR apmērā. Naudas līdzekļus piešķirt no
budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
24§

Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.84 „Sociālie pakalpojumi un to
piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” izdošanu.___________________________________
J.Ivanova
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu un
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un ņemot vērā sociālās, izglītības
un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija
Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska,
Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izdod Viļānu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.84 „Sociālie pakalpojumi
un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”;
2. Apstiprināt saistošo noteikumu paskaidrojumu rakstu;
3. Nosūtīt saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai.
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Pielikumā :
1. Saistošie noteikumi Nr.84 uz astoņām lapām;
2. Saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts uz vienas lapas.

25§
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanā._____________________________________________________
J.Ivanova
1. Izskatot S. B. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā,
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
S. B. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo
dzīvojamo.
S. B. savā iesniegumā norāda, ka viņa ar savu ģimeni (4 bērniem) ir deklarēta un dzīvo Viļānu
pag., Viļānu nov. Dzīvojamā māja pieder mātei un māsai. Māte strādā ārzemēs, bet māsa,
kopā ar savu vīru, vēlas tuvākajā laikā dzīvojamai mājai veikt kapitalo remontu, tāpēc lūdz
atbrīvot māju.
S. B. ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā
dienesta 08.03.2016. izziņa Nr.2.3.7/74).
Saskaņā ar Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas ziņojumu nekustamā īpašuma Viļānu
pag., Viļānu nov. īpašnieki ir S. B. māte J. S. un pusmāsa I. S.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās daļas 1.
punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var izīrēt tai piederošās
dzīvojamās telpas.
Izvērtējot un pārbaudot lietas faktiskos apstākļos, tiek secināts, ka S. B. lūgums par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā ir atbalstāms, jo saskaņā ar Viļānu novada
pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.1. punkta
nosacījumiem, pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu vispārējā kārtībā personai, kurai ir trīs vai
vairāki nepilngadīgie bērni.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 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” 5.1. punktu un ņemot vērā
sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina
Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš,
Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atzīt S.B. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un
reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saņemšanai vispārējā kārtībā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
2. Izskatot T.P. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā,
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
T. P. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu.
T. P. iesniegumā norāda, ka deklarētā dzīvesvieta ir Viļānu pag., Viļānu nov. bet pēc
deklarētās dzīvesvietas viņa nedzīvo. T. strādā pašvaldībā. Pēc darba laika beigām uz māju
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nevar nokļūt, jo nav transporta, tāpēc īrē dzīvokli Viļānu pilsētā. Mājā, kurā ir deklarēta T.
dzīvo vectēvs.
Saskaņā ar Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas ziņojumu nekustamā īpašuma Viļānu pag.,
Viļānu nov. īpašniece ir T. P. māte V.P.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem T. P. tika
uzaicināta uz 2016.gada 26.aprīļa Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi papildus viedokļa
izteikšanai un uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidrojumus un pieradījumus
nav iesniegusi.
Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus, T. P. lūgums par palīdzības sniegšanu
dzīvokļa jautājuma risināšanā ir noraidāms, jo pamatojoties uz likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā ”13 panta. un 14.panta un Viļānu novada pašvaldības Saistošo
noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. punkta un 5.punkta nosacījumiem, T. P.
neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir tiesīgas saņemt iepriekš minēto palīdzības
veidu. Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta pieņemšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta trešo daļu,
7.panta piektās daļas 3.punktu, 13.pantu, 14.pantu, Administratīvā procesa likuma 62. pantu,
65. pantu, 66.pantu un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par
dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. punktu, 5. punktu un ņemot vērā sociālās, izglītības un
kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 9 (Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis ,
Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Ilze Grolmusa), pret- 1(Jekaterina ivanova), atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atteikt atzīt T.P.par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas
izīrēšanā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
26§
Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.__________________________
J.Ivanova
1. Izskatot N.Z. deklarētā dzīvesvieta Mehanizatoru ielā,Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu
par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
N. Z. lūdz pagarināt 2015.gada 17.aprīlī ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” noslēgto
dzīvojamās telpas, kas atrodas Mehanizatoru ielā 15-5, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu,
sakarā ar īres līguma termiņa izbeigšanu.
Saskaņā ar 2015.gada 15.aprīļa Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.5, pamatojoties uz
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 14. panta pirmās daļas 3.punktu un
14.panta ceturto daļu, N. Z. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2015.gada 17. septembrī starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un N. Z. tika noslēgts
dzīvojamās telpas – Mehanizatoru iela , Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr. 1224 uz noteiktu
laiku – vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres
līguma termiņa pagarināšanu.
Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības prasīt
dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un
otro daļu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti
balso par- 10 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba
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,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut N. Z. pagarināt 2015.gada 17. aprīlī ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”
noslēgto dzīvojamās telpas - Mehanizatoru ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu Nr.1224 uz
nenoteiktu laiku;
2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiņu- 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.

-

2. Izskatot A. C. deklarētā dzīvesvieta Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par
dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
A. C.a lūdz pagarināt 2011.gada 22. martā ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” noslēgto
dzīvojamās telpas, kas atrodas Cektnieku ielā , Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu, sakarā ar
īres līguma termiņa izbeigšanu.
Saskaņā ar 2011.gada 17.marta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.5, 29§, pamatojoties
uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. panta 1.punktu un Viļānu
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu
A. C. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā.
2011.gada 22. martā starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un A. C. tika noslēgts īres
līgums Nr.642 par īres tiesībām uz dzīvokli Celtnieku ielā , Viļānos, Viļānu nov. uz noteiktu
laiku - vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres
līguma termiņa pagarināšanu.
Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības lēmumiem dzīvojamās telpas īres līgums Nr.642
tika pagarināts:
2013.gada 17. janvāra lēmums Nr.1 - uz noteiktu laiku - līdz 2013.gada 30.septembrim;
2015.gada 22.oktobra lēmums Nr.13- uz noteiktu laiku - sešiem mēnešiem.
Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības prasīt
dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.
Ņemot vērā to, ka dzīvoklim Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov. par siltumenerģijas piegādes
pakalpojumiem ir izveidojies parāds, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 23.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un
otro daļu, 13.panta pirmo daļu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds
Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns,
Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut A. C.pagarināt 2011.gada 22. martā ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”
noslēgto dzīvojamās telpas – Celtnieku ielā , Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu Nr.642 uz
noteiktu laiku – vienu gadu;
2. īres līguma Nr.642 grozījumu veikšanai noteikt termiņu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
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3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes loceklei Ā.
Moisejevai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
27§
Par personas iemitināšanu dzīvoklī un ierakstīšanu dzīvojamās telpas īres
līgumā.____________________________________________________________________
J.Ivanova
Izskatot L.V. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar lūgumu iemitināt
dzīvoklī un ierakstīt dzīvojamās telpas īres līgumā meitu I.V. mazmeitu T. V. deklarētā
dzīvesvieta Jersikas ielā, Viļāni, Viļānu nov., un I.V. iesniegumu ar lūgumu iemitināt viņu un
meitu T. V. dzīvoklī Jersikas ielā, Viļānos, kā arī iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā,
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
L. V. lūdz atļaut iemitināt viņas īrētajā dzīvojamajā telpā Jersikas ielā, Viļānos, Viļānu nov.
un iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā meitu I.V. un mazmeitu T. V. deklarētā dzīvesvieta
Jersikas ielā, Viļāni, Viļānu nov.
I. V. lūdz atļaut iemitināt viņu un meitu T. V. dzīvoklī Jersikas ielā, Viļānos, Viļānu nov. pie
mātes L. V. kā arī iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā.
Pamatojoties uz 1985.gada 25. aprīļa noslēgto dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 377/959 ar
SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” L. V. lietošana nodots dzīvoklis Jersikas ielā, Viļāni,
Viļānu nov.
Īres līgumā ierakstīti: īrniece L. V., meita V. O. Citu dzīvoklī deklarēto, ne arī iekļauto īres
līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu nav.
V. O. piekrīt tam, ka dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.377/959 tiks iemitināti I.V. un T. V.,
kā arī viņi tiks ierakstīti īres līgumā.
I. V. un T. V. no 2005.gada 6.janvāra deklarēta dzīvesvieta ir Jersikas ielā, Viļāni, Viļānu
nov.
I. V. ģimenes stāvoklis – neprecējusies.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 14.1 pantā noteiktajam I. V. tika lūgts sniegt savu
viedokli un argumentus, kas būs ņemti vērā, pieņemot lēmumu par iemitināšanu dzīvoklī un
ierakstīšanu dzīvojamās telpas īres līgumā.
I.V. piedalījās 2016.gada 26.aprīlī Sociālās un dzīvokļu komisijas sēdē un uzturēja
iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidrojot, ka viņa ar meitu kopš 2005.gada ir
deklarēti Jersikas ielā citā mājā, Viļāni, Viļānu nov., bet faktiski pēc deklarētās dzīvesvietas
nedzīvo. Īpašniece pieprasīja atbrīvot māju, jo dzīvojamā māja tiks pārdota. Pašreiz viņi dzīvo
pie mātes L. V. Jersikas ielā , Viļānos.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta pirmo daļu īrniekam ir tiesības
iemitināt viņa īrētajā dzīvojamā telpā savu laulāto, vecākus (adoptētājus), darbnespējīgos
brāļus un māsas un pilngadīgos bērnus, kuriem nav savas ģimenes, ja tam piekrituši visi
attiecīgajā dzīvojamā telpā dzīvojošie īrnieka pilngadīgie ģimenes locekļi un ja iepriekš par to
rakstveidā informēts izīrētājs.
Izvērtējot lietas faktiskos apstākļus, tika konstatēts, ka L. V. meita I. V. un nepilngadīgā
mazmeita T. V. faktiski jau ir iemitināti viņas īrētajā dzīvojamā telpā – Jersikas ielā, Viļāni,
Viļānu nov. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta trešo daļu, L. V. meita I. V.
un mazmeita T. V. ir atzīstami par viņas ģimenes locekļiem. L. V.pilngadīgais ģimenes
loceklis, meita V. O. ir devusi rakstveida piekrišanu par I. un T. V. ierakstīšanu īres līgumā.
Līdz ar to L. V. nav pamata atteikt atļaut iemitināt dzīvoklī un ierakstīt dzīvojamās telpas īres
līgumā viņas meitu un mazmeitu.
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Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu 2016.gada 1.martā Sociālā un
dzīvokļu komisija (prot. Nr.4) pēc iepazīšanās ar L. V. un I. V. 2016.gada 29.februāra
iesniegumiem par iemitināšanu dzīvojamajā telpā - Jersikas ielā , Viļāni, objektīvu iemeslu
dēļ pagarināja lietas izskatīšanas termiņu līdz 2016. gada 29. jūnijam. Iegūstot papildus
informāciju un faktus, kas ir svarīgi lietas izskatīšanai, L. V. un I.V. iesniegumi tika izskatīti
2016.gada 26. aprīlī Sociālās un dzīvokļu komisijas sēdē.
Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta pirmo daļu, trešo daļu, piekto daļu
un septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, 65. pantu, 66. pantu un
67.pantu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti
balso par- 10 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba
,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atļaut L.V. iemitināt dzīvojamajā telpā, kas atrodas Jersikas ielā, Viļānos, Viļānu nov., un
ierakstīt dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.377/959 meitu I.V. un mazmeitu T.V. kā ģimenes
locekļus.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams, Atbrīvošanas
aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
28§
Par personas dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu._____________________________
J.Ivanova
Izskatot Ļ. S. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., un I. V. deklarētā dzīvesvieta
Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., iesniegumus par dzīvojamās telpas īres līguma
grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē :
Ļ.S. lūdz noslēgt ar SIA „Viļānu namsaimnieks” dzīvojamās telpas īres līgumu par īres
tiesībām uz dzīvokli Brīvības ielā -, Viļānos, Viļānu nov., iepriekšēja īrnieka, meitas I. V.
vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, sakarā ar meitas dzīvesvietas maiņu.
Īrniece I. V. sakarā ar faktiskās dzīves vietas maiņu lūdz noslēgt dzīvojamās telpas- Brīvības
ielā Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu ar māti Ļ. S.
I. V. arī lūdz izslēgt viņu no augstāk minēta īres līguma.
Izskatot Ļ. S. un I. V. iesniegumus, tika konstatēts, ka dzīvojamās telpas - Brīvības ielā ,
Viļāni, īres līgumā Nr. 80/725 ir ierakstīti: īrniece I. V. un viņas māte Ļ. S. Citu iekļauto īres
līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu nav.
I. V. no 2011.gada 9. decembra deklarētā dzīvesvieta ir Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturtās daļas noteikumi pieļauj īrnieka
dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie
pilngadīgie ģimenes locekļi, tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu
iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
Ņemot vērā to, ka dzīvoklim Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov. par īres maksu un
pamatpakalpojumiem ir izveidojušies parādi, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 23.punktu, „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, 6.panta pirmo
daļu un otro daļu, 14. panta ceturto daļu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka,
Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs
Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Grozīt dzīvojamās telpas, kas atrodas Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu
Nr.80/725, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut Ļ. S. noslēgt ar SIA
„Viļānu namsaimnieks” dzīvojamās telpas īres līgumu par īres tiesībām uz dzīvokli Brīvības
ielā, Viļānos, Viļānu nov., iepriekšējā īrnieka I. V. vietā;
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēgt īres līgumu uz noteiktu laiku –trīs mēnešiem, ietverot
īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu;
3. līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža;
4. izslēgt no dzīvojamās telpas - Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līguma Nr.80/725 I. V.
5. lēmuma 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 stāšanās dienas.
29§
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas
apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.______________________________________
J.Ivanova
Izskatot R. M. deklarētā dzīvesvieta Raiņa ielā, Viļāni, Viļānu nov. iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu
dzīvojamo telpu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
R.M. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – apmainīt īrēto pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu – 3 istabu dzīvokli Raiņa ielā, Viļānos, pret citu īrējamu
dzīvojamo telpu –2 istabu dzīvokli, jo nav spējīgs veikt maksu par īri un komunālajiem
pakalpojumiem.
Saskaņā ar 2000.gada 17.martā noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.445 ar SIA
„VIļĀNU NAMSAIMNIEKS” R.M. lietošanā nodots dzīvoklis Raiņa ielā, Viļānos.
Īres līgumā ir ierakstīti: īrnieks R. M. un tēvs A. M. Trīsistabu dzīvokļa kopēja platība 53,63 m2, dzīvojamā platība - 38,98 m2, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis –
centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās daļas 4.
punktu pašvaldība sniedz palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu
dzīvojamo telpu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 1. daļas
4.punktu, 24.pantu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti
atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence,
Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze
Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atzīt R. M. par tiesīgu saņemt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas, kas atrodas Raiņa ielā ,
Viļānos, Viļānu nov., apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu un reģistrēt R. M. Viļānu
novada pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās platības apmaiņā pret citu īrējamu
dzīvojamo telpu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
30§
Par sociālās dzīvojamās platības atbrīvošanu._____________________________
J.Ivanova
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Sociālajā dienesta 2016.gada 13.aprīlī tika saņemts atbildīgās par sociālajiem
dzīvokļiem ziņojums par I.B.un V.K., sakarā ar to, ka šīs personas faktiski sociālajā
dzīvojamā platībā Celtnieku ielā nedzīvo.
Izskatot šo situāciju konstatēts: gan I.B., gan V.K. īres līgums par sociālās dzīvojamās
platības īri ir beidzies. Katram no viņiem ir parādi par īri un komunālajiem maksājumiem,
siltumu, elektroenerģiju vairāku mēnešu garumā:
V.K. parāds SIA „Viļānu namsaimnieks”- 88,56 EUR,
SIA „Viļānu siltums”- 49,34 EUR,
pašvaldībai par elektroenerģiju- 2,45 EUR,
I.B. parāds SIA „Viļānu namsaimnieks”- 91,38 EUR,
SIA „Viļānu siltums”- 132,02 EUR
pašvaldībai par elektroenerģiju- 4,18 EUR.
Abas personas neizrāda nekādu ieinteresētību par īres līguma noslēgšanu un parādu par
dzīvojamo platību nomaksu. V.K. dzīvo pie mātes Sokolku pagastā, bet I.B. patreizējā
atrašanās vieta sociālajam dienestam nav zināma.
Pamatojoties uz 12.06.2009. likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām”14.panta Sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšana 1.daļas “Pašvaldība var izbeigt
sociālā dzīvokļa īres līgumu, izliekot īrnieku un viņa ģimenes locekļus, šādos gadījumos” 3.p.
“ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā sociālā dzīvokļa īres maksu un maksu par
komunālajiem pakalpojumiem.”, 14.panta 2.daļā “šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos
pašvaldības institūcija pieņem lēmumu par sociālā dzīvokļa atbrīvošanu un brīdina par to
īrnieku.”, 14.panta 3.daļu, kas paredz: “triju mēnešu laikā pēc pašvaldības brīdinājuma
saņemšanas īrniekam dzīvoklis jāatbrīvo.” Kā arī pamatojoties Sociālo dzīvokļu nolikuma”
29.punktu, kas nosaka , ka Viļānu novada pašvaldības dome pieņem lēmumu par sociālās
istabas atbrīvošanu un brīdina par to īrnieku un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka,
Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs
Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Izlikt I. B. no sociālās dzīvojamās platības Celtnieku ielā, Viļānos;

I. B. nosūtīt brīdinājumu par sociālās dzīvojamās platības Celtnieku ielā ,
Viļānos atbrīvošanu triju mēnešu laikā pēc pašvaldības brīdinājuma saņemšanas .
2.Izlikt V. K. no sociālās dzīvojamās platības Celtnieku ielā, Viļānos;

V.K. nosūtīt brīdinājumu par sociālās dzīvojamās platības Celtnieku ielā,
Viļānos atbrīvošanu triju mēnešu laikā pēc pašvaldības brīdinājuma saņemšanas.
31§
Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu._________________________
J.Ivanova
Ir saņemts iesniegums 10.05.2016. no V. Š. dekl. Celtnieku ielā, Viļānos, ar lūgumu
pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī.
Izskatot lietas materiālus, konstatēts: V.Š. šī gada aprīlī beidzies īres līgums par
sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā. Persona ir invalīds un piešķirts
TPS. Var secināt, ka pēc statusa V.Š. nav zaudējis tiesības īrēt sociālo dzīvojamo platību. V.Š.
ir parāds par apkuri , citu dzīvokļa parādu nav.
Ņemot vērā konstatēto, pamatojoties uz Viļānu novada domes 2009.gada 5.augusta
apstiprināto „Sociālo dzīvokļu nolikuma ” 13., 16.4, 17. punktu un ņemot vērā sociālās,
izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova,
Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija
Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Pagarināt V. Š. īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku
ielā uz 6 mēnešiem ar noteikumu, ka tiek turpināta parādu samaksa par doto dzīvojamo
platību, noslēdzot vienošanos ar SIA “Viļānu siltums” par parādu nomaksu,

viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt
trīspusēju īres
līgumu ar V.Š., SIA “Viļānu namsaimnieks” un Viļānu novada pašvaldības Sociālo dienestu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams, Atbrīvošanas
aleja 88, Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
32§
Par inventarizācijas rezultātiem Sokolku pagasta pārvaldes bibliotēkā.______________
J.Ivanova
Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības rīkojumu Nr.1.3.4/3.55 “Par inventarizācijas veikšanu
Sokolku pagasta pārvaldes bibliotēkā”, kas tika izdots pamatojoties uz MK noteikumiem
nr.317 “Nacionālo bibliotēkas krājumu noteikumi” 30.punktu, kas paredz veikt bibliotēkas
krājumu inventarizāciju atkarībā no krājumu vienību skaita – ar krājumu skaitu līdz 50 000
vienību skatu ne retāk kā reizi astoņos gados. Sokolku pagasta pārvaldes bibliotēkas uzskaitē
ir 5880 krājumu vienības, pēdējā inventarizācija veikta 2008. gadā.
Inventarizācijas rezultātā tika konstatēts:
Nosaukums
Faktiski EUR
Pēc grāmatvedības
Rezultāts
datiem EUR
Iztrūkums Pārpalikums
EUR
EUR
Bibliotēkas fonds
16255.67
16264.93
9.26
Inventarizācijas komisijas priekšlikums ir iztrūkumu par EUR 9.26 (deviņi euro 26 centi)
norakstīt, jo iztrūkums veido 0.06 % no kopējā bibliotēkas fonda.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu deputāti atklāti balso
par- 10 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris
Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Iztrūkumu par EUR 9.26 (deviņi euro 26 centi ) norakstīt.
33§
Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta
biedrību.___________________________________________________________________
I.Brence J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldībā saņemts Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta
biedrības valdes locekles Intas Brences iesniegums (2016.gada 17.maija Nr.1.3.10/405), kurā
tiek lūgts patapināt Viļānu Mūzikas un mākslas skolas telpas (467.7 m2), kadastra apzīmējums
– 78170030521001 un zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78170030521, Brīvības ielā 44c,
Viļānos, Viļānu novadā, LV-4650, kā arī zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
78170030515, Brīvībās ielā 34, Viļānos, laikā no 2016.gada 13.jūnija līdz 17.jūnijam, sakarā
ar mākslinieciskās jaunrades nometnes organizēšanu Viļānu novada bērniem „”5 dienas
Viļānu muižā”.
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Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta mērķis ir sabiedriskā labuma darbība, kas
vērsta uz izglītības un kultūras veicināšanu, veidojot Viļānu Mūzikas un mākslas skolu par
mācību, mākslas un mūzikas kultūrizglītojošo centru Viļānu novada un tā apkārtnes bērniem,
jauniešiem un pieaugušajiem, kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Ar Valsts ieņēmuma dienesta 2015.gada 29.oktobra lēmumu Nr.8.5-9/L-44469 Viļānu
Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrībai tika piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas
statuss.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta otrās daļas 41) apakšpunkts nosaka, ka atvasināta publiska persona savu mantu var
nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.pantu un likuma
“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu deputāti atklāti balso par- 10 (Jekaterina
Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš,
Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Nodot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrībai bezatlīdzības lietošanā Viļānu
Mūzikas un mākslas skolas telpas (467.7 m2), kadastra apzīmējums – 78170030521001 un
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78170030521, Brīvības ielā 44c, Viļānos, Viļānu
novadā, LV-4650, kā arī zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78170030515, Brīvībās ielā
34, Viļānos. Nekustāmā īpašuma izmantošanas mērķis - mākslinieciskās jaunrades nometnes
organizēšana Viļānu novada bērniem „5 dienas Viļānu muižā”.
1. Starp Viļānu novada pašvaldību un Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrību noslēgt patapinājuma līgumu uz laiku no 2016.gada 13.jūnija līdz 17.jūnijam, ietverot tajā nosacījumu, ka pašvaldība jebkurā laikā ir tiesīga vienpusēji lauzt līgumu,
ja norādītais īpašums ir nepieciešams pašvaldības vajadzībām.
34§
Par lēmuma grozīšanu.
L.Kuzņecova I.Grolmusa J.Ivanova
1. Viļānu novada pašvaldība 2016.gada 21.aprīļa sēdē Nr.5 pieņēma lēmumu Nr.22.2 „Par
lēmuma grozīšanu” , kurā nolēma grozīt Viļānu novada pašvaldības 2015.gada 17.decembra
sēdes Nr.16.lēmumu Nr.6.4 „Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim”
sakarā ar konstatētajām neprecizitātēm mājas Nr.3, Ornicāni, Viļānu pagasts būves tehniskās
inventarizācijas lietas datos un lūgt SIA „VCG ekspertu grupu” labot 2015.gada 2.decembra
nekustamā īpašuma dzīvokļa 3-5, Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov. tirgus slēdzienā
iekļautos datus.
Viļānu novada dome konstatē:
2016.gada 11.maijā tika saņemts SIA „VCG ekspertu grupas” 2015.gada 2.decembra
slēdziena „Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa 3-5, Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov. tirgus
vērtību” labojums, kurā SIA „VCG ekspertu grupa” uzskata, ka iepriekšējā slēdzienā norādītā
tirgus vērtība ir mainījusies, jo tika precizēta nekustamā īpašumu platība saskaņā ar VZD
telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu, kā rezultātā tika noskaidrots, ka dzīvokļa platība
faktiski ir lielāka par 4,7 m2. Tā kā tika konstatētās platības izmaiņas būtiski neietekmē
2015.gada 02.decembrī noteikto dzīvokļa viena kvadrātmetra vērtību, tad vērtētāji uzskata, ka
dzīvokļa vērtība pieaugusi proporcionāli konstatētajam platības palielinājumam, un kopēja
visa īpašuma cena ir 1100,00 EUR.
Ņemot vērā augstāk minēto informāciju un pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības
2016.gada 21.aprīļa domes sēdes Nr.5 jautājuma Nr.16 „Par dzīvojamo māju Nr.3, Ornicāni,
Viļānu pagasts”, Viļānu novada pašvaldības 2015.gada 17.decembra domes sēdes Nr.16
jautājuma Nr.6.4 „Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim”, likuma „Par
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pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu deputāti atklāti balso par- 9 (Jekaterina
Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš,
Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda), pret- nav, atturas-1 (Ilze Grolmusa),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Grozīt Viļānu novada pašvaldība 2015.gada 17.decembra sēdē Nr.16 pieņēmtā lēmuma
Nr.6.4 „Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim” 1.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā „ Noteikt dzīvokļa īpašuma Nr.6, m. Nr.3, Ornicāni, Viļānu
pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78989000107, kura platība ir 47 m2 un kurš sastāv no
470/2240 kopīpašuma domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra
Nr.78980030407001 un 470/2240 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78980030407, nosacīto cenu – EUR 1100,00 (viens tūkstotis viens simts
eiro un 00 centi)”.
2. Precizēt noslēgto nekustamā īpašuma pirkuma – pārdevuma līgumu Nr.2, atbilstoši
veiktajiem grozījumiem domes lēmumos.
35§
Par projekta „Dabas draugu radošās pētniecības centra "Dadzis" izveidošana Viļānu
novadā” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu._______________________________
L.Sarkane J.Ivanova
Pamatojoties uz biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludināto atklātā konkursa
1.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, projektu vadītājas Līgas Sarkanes ziņojumu un
ņemot vērā projekta „Dabas draugu radošās pētniecības centra "Dadzis" izveidošana Viļānu
novadā” izvirzīto mērķi „Uzlabota Viļānu pagasta Tevenānu ciema sabiedriskā infrastruktūra,
veicot degradētās ēkas pārbūvi un izveidojot tajā Dabas draugu radošo pētniecības centru
„Dadzis” jaunām un daudzveidīgām sabiedrisko aktivitāšu pakalpojumu iespējām bērnu un
jauniešu mērķauditorijai, nodrošinot izglītotas, aktīvas un informētas sabiedrības attīstības
potenciālu.”.
Saskaņā ar Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināto vidējā
termiņa prioritāti - VP4: Pakalpojumi iedzīvotāju dzīves kvalitātei rīcības virzienā RV 4.3.
Piedāvāt daudzveidīgas interešu izglītības, brīvā laika un sporta aktivitāšu iespējas deputāti
atklāti balso par- 10 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence,
Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze
Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldības piedalīšanos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projektu
„Dabas draugu radošās pētniecības centra "Dadzis" izveidošana Viļānu novadā”;
2. Apstiprināt projekta budžetu 59 273.59 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti
septiņdesmit trīs eiro, 59 centi) ar PVN, nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 4 898.64
EUR (četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit astoņi eiro, 64 centi) (10%) apmērā no
attiecināmajām izmaksām un neattiecināmās izmaksas (pievienotās vērtības nodokli) 10
287.16 EUR (desmit tūkstoši divi simti astoņdesmit septiņi eiro, 16 centi) apmērā;
3. Garantēt projektam nepieciešamā finansējuma apjomu no pašvaldības budžeta;
4. Iesniegt projekta pieteikumu biedrības izsludinātā atklātā konkursa 1.kārtai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar
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sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas”.
5. Atbildīgā par lēmuma izpildi Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas projektu
vadītāja Līga Sarkane.
36§
Par Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas atvaļinājumu.______________
J.Šlivka J.Ivanova
Sakarā ar Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas iesniegumu deputāti atklāti balso
par- 9 (Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta Brence, Inna Ruba ,Juris Galerijs Vidiņš,
Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas1(Jekaterina Ivanova),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Jekaterinai Ivanovai kārtējo
atvaļinājumu 2016.gada 24.un 25.maiju, 02.un 03.jūniju un 21.un 22.jūniju.
37§
Informācija.________________________________________________________________
Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2016. gada 16.jūnijā plkst.15.00.
Finanšu komitejas sēde notiks 2016.gada 09.jūnijā plkst 15.00.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2015.gada 09.jūnijā
plkst.16.00.
Sēdi slēdza plkst.17.00
Sēdi vadīja

Jekaterina Ivanova

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Parakstīja 2016.gada 26.maijā.

37

38

38

