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LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

SĒDES PROTOKOLS
Viļānu novadā

Nr.5

2015.gada 15.aprīlī

Darba kārtībā.
1. Par Viļānu novada pirmsskolas iestāţu darbu vasaras mēnešos.
2. Par naudas līdzekļu piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte”.
3. Par papildus degvielas piešķiršanu labiekārtošanas administratorei.
4. Par 2015. gada 23. marta SIA „Ziņas TV” iesnieguma izskatīšanu.
5. Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
6. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
7. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
8. Par zemes iznomāšanu.
9. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu.
10. Par bufetes pakalpojuma sniegšanas nomas izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
11. Par lēmuma grozīšanu.
12. Par kadastra kartes sakārtošanu.
13. Par transporta piešķiršanu Viļānu vidusskolai.
14. Par Sokolku pagasta feldšeru un vecmāšu punkta nolikuma
apstiprināšanu.
15. Par transporta piešķiršanu LPKS „Viļāni”.
16. Par Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Saulstariņi” iesnieguma
izskatīšanu.
17. Par SIA „Viļānu slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu.
18. Par biedrības „Bokonu bryuklenes” iesnieguma izskatīšanu.
19. Par aprēķināto procentu norakstīšanu.
20. Par papildus naudas līdzekļu piešķiršanu kultūras nama ēkas siltināšanai
un apkārtnes labiekārtošanai.
21. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
22. Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu.
23. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
24. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
25. Par iemitināšanu dzīvoklī un iekļaušanu dzīvojamās telpas īres līgumā.
26. Par deklarēto dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
Papildus darba kārtībā.
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27. Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr. 11-01-L32100-000152„Viļānu
kultūras nama –bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides
un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes
uzlabošanai”pabeigšanai.
28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam
„Sidrabeņu mājas” Viļānu pagastā.
29. Par Erasmus+ sporta programmas sadarbības partnerības projekta
Nr.556927-EPP-1-2014-1LT-SPO-SCP „EU Be Active” („EU Būt
aktīvam”) īstenošanu.
30. Par Viļānu pilsētas karoga izvēlētā varianta apstiprināšanu un karoga
izgatavošanu.
31. Informācija.
Sēdi vada
domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova.
Piedalās
deputāti: Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta
Brence,
Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Jevdokija Šlivka,Vasīlijs Arbidāns, Juris Galerijs Vidiņš.
Nav ieradušies deputāti: Daiga Ceipiniece- komandējumā, Andris Kozulis un Ilze
Grolmusa –nezināmu iemeslu dēļ.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija
Veselova, sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, juriste Marija Šļomina, galvenā
grāmatvede Irēna Stafecka,Dekšāres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Benislavskis,
izpilddirektore Inga Strūberga, attīstības ,plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja
Iveta Piziča.
Piedalās Viļānu vidusskolas 12a un 12 b klases 11 skolēni - skolotājas V.Beitānes
vadībā.
Protokolē:
sekretāre Anna Strode.
Sēdi sāk plkst.15.00.
Deputāti atklāti balso par darba kārtības un papildus darba kārtībā iekļautajiem
jautājumiem par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis, Inga Zunda,
Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Novada domes sēdē apstiprināt darba kārtību un iekļaut papildus iesniegtos
jautājumus.
1§
Par Viļānu novada pirmsskolas iestāţu darbu vasaras mēnešos._______________
J.Šlivka J.Ivanova
Izskatot Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Janīnas Mičules un
Viļānu novada pirmsskolas izglītības iestādes ―Bitīte‖ vadītājas Ārijas Strupišas
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iesniegumus par iestāţu slēgšanu sakarā ar ikgadējiem darbinieku atvaļinājumiem, kā
arī telpu remontu, pamatojoties un likuma ―Par pašvaldībām‖ 15. panta pirmās daļas
4. punktu, 21. panta 27.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikums ,
deputāti atklāti balsojot par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,
Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris
Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-1 (Jevdokija Šlivka),
Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj:
1. Slēgt Viļānu novada pirmsskolas izglītības iestādi ―Bitīte‖ un Viļānu pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādi darbinieku vasaras atvaļinājumu un telpu remonta laikā
no 2015. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 31. jūlijam.
2§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte”.________
J.Ivanova
Izskatot Viļānu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte‖ vadītājas Ā.Strupišas
iesniegumu ar lūgumu piešķirt papildlīdzekļus, kas nepieciešami sakarā ar projektu neparedzētiem un neplānotiem darbiem. Pamatojoties un likuma ―Par pašvaldībām‖
21. panta 27.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu ,deputāti atklāti
balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta
Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija
Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt naudas līdzekļus no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Viļānu novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte‖ : elektrības vadu nomaiľai no
skapja uz telpām EUR 600.00 un katlu mājas rekonstrukcijai (pēc tāmes) EUR
1431.00 .Kopējā summa EUR 2031.00 (divi tūkstoši trīsdesmit viens eiro 00 centi).
3§
Par papildus degvielas piešķiršanu labiekārtošanas administratorei.___________
J.Ivanova
Izskatot Viļānu novada pašvaldības labiekārtošanas administratores Marijas Indānes
2015. gada 26. marta iesniegumu ar lūgumu palielināt degvielas daudzumu
automašīnai līdz 70 (septiľdesmit) litriem mēnesī, kura tiek izmantota darba
pienākumu pildīšanai. Pamatojoties un likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta 27.punktu
un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu , deputāti atklāti balsojot par-11
(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs
Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas- 1(Inga Zunda).
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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Atteikt palielināt degvielas daudzumu līdz 70 litri mēnesī labiekārtošanas
administratorei .
4§
Par 2015. gada 23. marta SIA „Ziņas TV” iesnieguma izskatīšanu.____________
J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldībā saľemts SIA ―Ziľas TV‖ iesniegums, kurā tiek lūgts
atbalstīt bērnu drošības projektu ―Lai dzīvo bērni‖ un piešķirt līdzfinansējumu EUR
200,00 - 500,00 + PVN apmērā.
Projekta mērķis – samazināt bērnu traumatismu un mirstību Latvijā. Izglītot vecākus
un bērnus par iespēju sevi pasargāt no negadījuma, aicināt uz savstarpēju diskusiju.
Projekta ietvaros tiks veidota filma, ko plāno iekļaut Izglītības Ministrijas Drošības
nedēļā.
Pamatojoties un likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta 27.punktu un ľemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu , deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka
, Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna
Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ),
pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Atteikt finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA „Ziľas TV‖.
5§
Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
J.Ivanova
1.Izskatot J.M. dzīv. Ozolnieku pag., Ozolnieku nov. 2015.gada 23.marta iesniegumu
ar zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78480010121 atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
J.M., saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas
likuma‖ 4.panta ceturtās daļas astoto punktu ir persona, kura var ierosināt nekustamās
mantas atsavināšanu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,
Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds
Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78480010121 zemesgrāmatā uz Viļānu
novada pašvaldības vārda;
2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78480010121 atsavināšanai, pārdodot to
par brīvu cenu.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt J. M., Ozolnieku pag., Ozolnieku nov.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
6§
Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
J.Ivanova
1. Pamatojoties uz 2012.gada 20.septembra Viļānu novada domes sēdes Nr.11 dienas
kārtības 6.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda un nodošanu atsavināšanai‖ un veicot dzīvokļa īpašuma Brīvības iela, Viļāni,
Viļānu nov., kadastra numurs 78179000543 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot
SIA „Dzieti‖ ekspertus
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaľā ar SIA „Dzieti‖ 2015.gada 18.marta slēdzienu par nekustamā īpašuma –
dzīvokļa Brīvības ielā, Viļānos - tirgus vērtība ir EUR 3600 (trīs tūkstoši seši simti
euro un 00 centi) un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu , deputāti atklāti balsojot
par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence,
Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka,
Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:




noteikt dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā, Viļānos, kadastra numurs 78179000543
nosacīto cenu – EUR 3600 (trīs tūkstoši seši simti euro un 00 centi)
Piedāvāt G. N. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu;
Lēmuma norakstu nosūtīt G. N. Viļāni.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.

2. Pamatojoties uz 2014.gada 23.oktobra Viļānu novada domes sēdes Nr.20 dienas
kārtības 8.1.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda un nodošanu atsavināšanai‖ un veicot dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā ,
Viļāni, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000578 nosacītas cenas noteikšanu un
pieaicinot SIA „VCG Ekspertu grupa‖ ekspertus
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaľā ar SIA „VCG Ekspertu grupa‖ 2015.gada 19.marta slēdzienu par nekustamā
īpašuma – dzīvokļa Mehanizatoru ielā, Viļānos - tirgus vērtība ir EUR 3000 (trīs
tūkstoši euro un 00 centi) un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu , deputāti atklāti
balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta
Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija
Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:


noteikt dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru iela, Viļānos, kadastra numurs 78179000578
nosacīto cenu – EUR 3000 (trīs tūkstoši euro un 00 centi)
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Piedāvāt D. S. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu;
Lēmuma norakstu nosūtīt D. S. 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.

3. Pamatojoties uz 2014.gada 25.septembra Viļānu novada domes sēdes Nr.19 dienas
kārtības 17.1.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda un nodošanu atsavināšanai‖ un veicot dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā, Viļāni,
Viļānu nov., kadastra numurs 78179000576 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot
SIA „Dzieti‖ ekspertus
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaľā ar SIA „Dzieti‖ 2015.gada 18.marta slēdzienu par nekustamā īpašuma –
dzīvokļa Brīvības ielā, Viļānos - tirgus vērtība ir EUR 3900 (trīs tūkstoši deviľi simti
euro un 00 centi) un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu , deputāti atklāti balsojot
par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence,
Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka,
Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:




noteikt dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā, Viļānos, kadastra numurs 78179000576
nosacīto cenu – EUR 3900 (trīs tūkstoši deviľi simti euro un 00 centi)
Piedāvāt B. S. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu;
Lēmuma norakstu nosūtīt B. S. 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 īpašumam.
I.Klimanova J.Ivanova
1. Pamatojoties uz Viļānu novada domes lēmumu „Par zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai‖ un veicot īpašuma ar kadastra apzīmējumu
78980050191, Viļānu pag., Viļānu nov., nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot SIA
„Dzieti‖ vērtētājus
Viļānu novada dome konstatēja:
Saskaľā ar SIA „Dzieti‖ 2015.gada 18.martā slēdzienu par nekustamā īpašuma –
zemes vienības ―Gaiļi‖, Viļānu novada Viļānu pagastā, tirgus vērtība ir EUR 1300,00
(viens tūkstotis trīs simti euro un 00 cent.) un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par-10 (Jekaterina Ivanova, Arnolds Pudulis, Inta
Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija
Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas- 2 (Inga Zunda
un Alla Stiuka -sakarā ar interešu konfliktu Valsts amatpersonu darbībā),
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Noteikt zemes īpašuma „Gaiļi‖, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr. 78980050191
(sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980050168, 1,57ha
platībā) nosacīto cenu – EUR 1300,00 (viens tūkstotis trīs simti euro un 00 cent.),
 Piedāvāt AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija‖ izmantot
pirmpirkuma tiesības un iegādāties īpašumu par EUR 1300,00 (viens tūkstotis
trīs simti euro un 00 centi ),
 Lēmuma norakstu nosūtīt AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
2. Pamatojoties uz Viļānu novada domes lēmumu „Par zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai‖ un veicot īpašuma ar kadastra apzīmējumu
78980090389, Viļānu pag., Viļānu nov., nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot SIA
„Dzieti‖ vērtētājus
Viļānu novada dome konstatēja:
Saskaľā ar SIA „Dzieti‖ 2015.gada 18.martā slēdzienu par nekustamā īpašuma – divu
zemes vienību „Tīrumziedi‖, Viļānu novada, Viļānu pagastā, tirgus vērtība ir EUR
2800,00 (divi tūkstoši astoľi simti euro un 00 centi) un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu , deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds
Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba,
Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Noteikt zemes īpašuma „Tīrumziedi‖, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.
78980090389 (sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
78980090389, 1,22ha platībā un 78980090598, 1,65ha platībā.) nosacīto cenu – EUR
2800,00 (divi tūkstoši astoľi simti simti euro un 00 cent.);
 Piedāvāt I. Č. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties īpašumu par EUR
2800,00 (divi tūkstoši astoľi simti euro un 00 centi.);
 Lēmuma norakstu nosūtīt I. Č. „Tīrumziedi‖, 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.Pamatojoties uz Viļānu novada domes lēmumu „Par zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai‖ un veicot īpašuma ar kadastra apzīmējumu
78900020073, Sokolku pag., Viļānu nov., nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot
SIA „VCG Ekspertu grupa‖ vērtētājus
Viļānu novada dome konstatēja:
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Saskaľā ar SIA „VCG Ekspertu grupa‖ 2015.gada 7.aprīļa slēdzienu par nekustamā
īpašuma – „Karalienes‖, Sokolku pag., Viļānu novadā, tirgus vērtība ir EUR 700,00
(septiľi simti euro un 00 cent.) deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova,
Alla Stiuka , Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris
Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:





Noteikt zemes īpašuma „Karalienes‖, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr.
78900020073 (sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900020265, 0,73ha platībā) nosacīto cenu – EUR 700,00 (septiľi simti euro un 00
cent.),
Piedāvāt M. K. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties īpašumu par EUR 700,00
(septiľi simti euro un 00 centi)
Lēmuma norakstu nosūtīt M. K. Rēzekne.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
4.Pamatojoties uz Viļānu novada domes lēmumu „Par zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai‖ un veicot īpašuma ar kadastra Nr.
78980040189, Viļānu pag., Viļānu nov., nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot SIA
„TF Universal‖ vērtētājus
Viļānu novada dome konstatēja:
Saskaľā ar SIA „TF Universal‖ 2015.gada 8.aprīļa slēdzienu par nekustamā īpašuma
– „Kovaļi‖, Viļānu pag., Viļānu novadā, tirgus vērtība ir EUR 5200,00 (pieci tūkstoši
divi simti euro un 00 cent.).
Deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,
Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds
Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:






Noteikt zemes īpašuma „Kovaļi‖, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.
78980040189 (sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
78980040189, 0,7067ha platībā un 78980060301, 1,3 ha platībā) nosacīto cenu –
EUR 5200,00 (pieci tūkstoši divi simti euro un 00 cent.),
Piedāvāt F.K. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties īpašumu par EUR 5200,00
(pieci tūkstoši divi simti euro un 00 cent.)
Lēmuma norakstu nosūtīt F. K. 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.
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8§
Par zemes iznomāšanu.
J.Ivanova
1. Izskatot V. L. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., 2015.gada 25.marta iesniegumu par nomas
līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030362 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 19.oktobra Viļānu pilsētas domes lēmums).
2015.gada 25.martā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts V. L. iesniegums
ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170030362 1432m2
platībā mazdārziľa ierīkošanai.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu‖ par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot V. L. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā‖ 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu , deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds
Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba,
Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar V. L. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78170030362 1432m2 iznomāšanu uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī
paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt V. L., dzīv. Viļāni, Viļānu nov.,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
2. Izskatot L. Š. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2015.gada 30.marta iesniegumu par
nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040520 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 19.oktobra Viļānu pilsētas domes lēmums).
2015.gada 30.martā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts L. Š. iesniegums
ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040520 daļu 600m2
platībā mazdārziľa ierīkošanai.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu‖ par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
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Izvērtējot L. Š. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā‖ 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu , deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds
Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba,
Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar L.Š. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170040520 daļu 600m2 iznomāšanu uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī
paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt L. Š. Viļānu pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
3. Izskatot A. Č.dzīv. Viļānos, 2015.gada 30.marta iesniegumu par nomas līguma
noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030359 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 19.oktobra Viļānu pilsētas domes lēmums).
2015.gada 30.martā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A. Č. iesniegums
ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170030359 845m2
platībā mazdārziľa ierīkošanai.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu‖ par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot A. 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 ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu , deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds
Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba,
Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Noslēgt nomas līgumu ar A. Č. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78170030359 845m2 iznomāšanu uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī
paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt A.Č.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.
4. Izskatot A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija‖, reģ, Nr.40003017051,
jurid. adrese: Viļānu nov., valdes locekles Ingas Zundas 2015.gada 11.marta
iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980030231 un 78980040182 ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes (2010.gada 27.maija Viļānu novada
domes lēmums).
2015.gada 11.martā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A/S „Viļānu
selekcijas un izmēģinājumu stacijas‖ iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības
ar kadastra apzīmējumiem 78980030231 0,50 ha un 78980040182 1,52 ha platībā.
Citi pieteikumi uz dotajām zemes vienībām netika saľemti. Atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu‖ par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacijas‖ iesniegumu,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā‖ 3.panta 5.daļu,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un
otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu , deputāti atklāti balsojot par-10
(Jekaterina Ivanova, Arnolds Pudulis, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris
Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas- 2 (Inga Zunda un Alla Stiuka -sakarā ar interešu
konfliktu Valsts amatpersonu darbībā),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacijas” par
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78980030231 0,50 ha un 78980040182
1,52 ha 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/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija‖ Viļānu
nov.,
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
5. Izskatot A.B. Viļānu nov., 2015.gada 17.februāra iesniegumu par nomas līguma
noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900020085 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (2014.gada 13.marta Viļānu novada pašvaldības domes
lēmums par zemes piekritību pašvaldībai)
2015.gada 23.martā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A. B.iesniegums
ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900020085 5,31 ha
platībā lauksaimniecības vajadzībām.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu‖ par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot 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 ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu , deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds
Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba,
Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar A. B. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78900020085 5,31 ha 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. 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.
6. Izskatot A. R.dzīv. Viļānu nov., 2014.gada 26.novembra iesniegumu par nomas līguma
noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900010174 ir Viļānu novada pašvaldībai
piekritīgā zeme (2014.gada 13.marta Viļānu novada domes lēmumi).
2014.gada 26.novembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A. R. iesniegums ar
lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900010174 2,60 ha
lauksaimniecības vajadzībām.
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Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖
par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot A. R. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā‖ 3.panta 5.daļu,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas
1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu un

ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu , deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece,
Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns
un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar A. R. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900010174 2,60
ha 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. R. 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.

7. Izskatot I. B. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., 2015.gada 24.marta iesniegumu par nomas
līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900040209 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (2014.gada 23.oktobra Viļānu novada domes lēmums).
2015.gada 24.martā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts I.B. iesniegums ar
lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900040209 3,70 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu‖ par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot I. B. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā‖ 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu , deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds
Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba,
Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Noslēgt nomas līgumu ar I. B. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78900040209 3,70 ha uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī
paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt I. B. 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.
8. Izskatot I. Z. dzīvViļānu pag., Viļānu nov., 2015.gada 2.aprīļa iesniegumu par
nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980010174 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (2014.gada 2.jūlija Viļānu novada domes lēmums par
zemes piekritību pašvaldībai).
2015.gada 2.aprīlī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts I. Z. iesniegums ar
lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980010174 daļu 0,65 ha
platībā lauksaimniecības vajadzībām.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saľemti. Atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu‖ par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas
līgums.
Izvērtējot I. Z. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā‖ 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu , deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds
Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba,
Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar I. Z. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78980010174 daļu 0,65 ha platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī
paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt I. Z. 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.
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9. Izskatot A.K. dzīv. Viļānu nov., 2015.gada 1.aprīļa iesniegumu par nomas līguma
noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980090653 ir valsts rezerves zemes
fondam piekritīgā zeme.
2015.gada 1.aprīlī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A. K. iesniegums ar
lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980090653 3,2 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu‖ par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot 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, Zemes pārvaldības likuma 17.panta 2 daļu,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un
otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par-12
(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs
Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar A. K. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980090653 3,2 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. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru
kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabalu ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā
vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
4. Lēmuma norakstu nosūtīt A. K. 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. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu,
izskatot I. Z. dzīv.Viļānu nov., un V. R. adrese: Kingston Upon Hull, Lielbritānija
iesniegumus par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78980010209 2,52 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts,
ka
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980010209 Viļānu pag., ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada pašvaldības 2010.gada 27.maija lēmums
par zemes piekritību pašvaldībai);
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saskaľā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖
zeme ir iznomājama un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu , deputāti atklāti
balsojot par-10 (Alla Stiuka , Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Felicija
Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris
Galerijs Vidiľš ), pret-1 (Jekaterina Ivanova), atturas- 1 (Ilze Valeniece),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Rīkot nomas tiesību izsoli par zemes gabalu Viļānu pag., ar kadastra apzīmējumu
78980010209 iznomāšanu uz pieciem gadiem starp I. Z. dzīv.Viļānu nov., un V. R.
adrese: Lielbritānija. Apstiprināt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980010209
nomas tiesību izsoles noteikumus.
Izsoles noteikumi pielikumā.
9§
Par zemes nomas līgumu noslēgšanu.
J.Ivanova
2015.gada 1.aprīlī saľemts J.M.iesniegums, kurā tiek piedāvāts noslēgt zemes nomas
līgumu par zemes Rēzeknes iela 31, 33, 35, Viļānos iznomāšanu zem pašvaldības
mājas. Nomas maksas apmēru lūdz noteikt 3% (trīs procenti) no kadastrālās vērtības.
Tiek konstatēts, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170041026
atrodas pašvaldībai piederošā māja ar kadastra apzīmējumu 78170021026016. Zeme
zem dzīvojamās mājas nepieder pašvaldībai. Zemes nomas līgumi par zemes, zem
dzīvojamās mājas, iznomāšanu nav noslēgti.
Dzīvojamā māja ir saistīta ar zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
78170021026, mājas uzturēšanai funkcionāli nepieciešamā platība ir 1420m2.
Iznomajamā zemes gabala kadastrālā vērtība, saskaľā ar Valsts zemes dienesta
datiem, uz 2015.gadu ir 979,8 EUR. Līdz ar to nomas maksa 3% apmērā no
kadastrālās vērtības sastāda 29,4 EUR.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju‖ 50.panta pirmās
daļas 3.punkts paredz, ka privatizētā objekta īpašnieka pienākums ir slēgt zemes
nomas līgumu vai pilnvarot dzīvojamās mājas pārvaldītāju un apsaimniekotāju slēgt
zemes nomas līgumu ar tā zemes gabala īpašnieku — fizisko vai juridisko personu —,
uz kura atrodas privatizētais objekts. Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu ,
deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,
Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds
Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar J.M. par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170021026, 1420m2 platībā, iznomāšanu zem dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 781700201026016 uz pieciem gadiem.
2. Nomas maksas apmēru noteikt 3% (trīs procenti) apmērā no nekustāmā īpašuma
kadastrālās vērtības.

17

3. Nomas līgumā noteikt nosacījumu, ka nomas maksa var mainīties atkarībā no
Valsts zemes dienesta noteiktās gada nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.
10§
Par bufetes pakalpojuma sniegšanas nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu
J.Ivanova
Ľemot vērā, ka pirmā bufetes pakalpojuma sniegšanai nomas izsole bija neveiksmīga
un izskatot piedāvāto projektu „Nekustamā īpašuma Rēzeknes iela 1A, Viļānos,
bufetes pakalpojuma sniegšanas nomas izsoles noteikumi‖ un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām‖21.panta 27.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu ,
deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,
Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds
Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt bufetes pakalpojuma sniegšanas nomas izsoles noteikumus.
Pielikumā: noteikumi uz 4 lapām un 2.pielikumi.

11§
Par lēmuma grozīšanu.
J.Ivanova
1.Viļānu novada pašvaldība 2011.gada 7.aprīļa sēdē Nr.6 pieľēma lēmumu Nr.3 „Par
atteikšanos no zemes, atsevišķa zemes gabala izveidošanu un nomu‖, kurā izskatīja
J.B. iesniegumu par atteikšanos no nomas tiesībām un zemes gabala sadali. Zemes
vienības ar kadastra Nr.78480060122 sadales rezultātā tika izveidota zemes vienība ar
kadastra Nr.78480060418 0,80 ha platībā, kura ar Viļānu novada domes 2011.gada
7.aprīļa sēdes Nr.6 lēmumu tika ieskaitīta Valsts rezerves fonda zemēs. Tā kā zemes
vienībai ar kadastra Nr.78480060418 nav piebraucamā ceļa tā atbilst starpgabala
statusam
Pamatojoties uz likuma ―Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums‖ 1.panta
11.(b) punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu , deputāti atklāti balsojot
par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence,
Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka,
Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Grozīt Viļānu novada pašvaldības 07.04.2011 sēdes Nr.6 §3 lēmuma „Par
atteikšanos no zemes, atsevišķa zemes gabala izveidošanu un nomu‖ 3.apakšpunktu
un izteikt to sekojošā redakcijā „ Ieskaitīt zemes vienības ar kadastra numuriem
78480060123 – 0,20ha, 78480060124 – 0,40 ha valsts rezerves fonda zemēs.
Jaunizveidotajai zemes vienībai (kadastra Nr.78480060418) 0,8 ha platībā piešķirt
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statusu „Starpgabals” un ieskaitīt šo zemes vienību Viļānu novada pašvaldībai
piekritīgajās zemēs.
2. Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā‖ 3.panta 2.daļas 4.punktu un Zemes pārvaldības likuma
17.panta 4.daļu noteikt, ka zemes gabals turpmāk nav izmantojams zemes reformas
pabeigšanai un ir reģistrējams uz Viļānu novada pašvaldības vārda.
12§
Par kadastra kartes sakārtošanu.
J.Ivanova
1. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldības 15.panta 13.punktu un lai samazinātu
Viļānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību sadrumstalotību un ľemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu , deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova,
Alla Stiuka , Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris
Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980010038, 78980010274,
78980010231, 78980010256, 78980010051, 78980010119, 78980010281,
78980010291 un 78980010284 vienā zemes vienībā.
Jaunizveidotajam gabalam noteikt:
 Konfigurācija – saskaľā ar grafisko pielikumu;
 Platība – 22,9ha (veicot zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu platība var
tikt precizēta);
 Lietošanas mērķis – 1101;
 Zemes gabala tiesiskais valdītājs – Viļānu novada pašvaldība.
2. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldības 15.panta 13.punktu un lai samazinātu
Viļānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību sadrumstalotību un ľemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu , deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova,
Alla Stiuka , Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris
Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980010096 un 78980010224
vienā zemes vienībā.
Jaunizveidotajam gabalam noteikt:
 Konfigurācija – saskaľā ar grafisko pielikumu;
 Platība – 0,75ha (veicot zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu platība var
tikt precizēta);
 Lietošanas mērķis – 1101;
 Zemes gabala tiesiskais valdītājs – Viļānu novada pašvaldība.
3. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldības 15.panta 13.punktu un lai samazinātu
Viļānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību sadrumstalotību un ľemot vērā
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finanšu komitejas ieteikumu , deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova,
Alla Stiuka , Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris
Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980050045, 78980050041 un
78980050044 vienā zemes vienībā.
Jaunizveidotajam gabalam noteikt:
 Konfigurācija – saskaľā ar grafisko pielikumu;
 Platība – 5,9ha (veicot zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu platība var tikt
precizēta);
 Lietošanas mērķis – 1101;
 Zemes gabala tiesiskais valdītājs – Viļānu novada pašvaldība.
13§

Par transporta piešķiršanu Viļānu vidusskolai.____________________________
J.Ivanova
Izskatot Viļānu vidusskolas 2.c klases audzinātājas L. Gribustes 2015. gada 01. aprīļa
iesniegumu ar lūgumu piešķirt autobusu skolēnu braucienam uz Rīgu, lai 2015. gada
15. maijā apmeklētu cirka izrādi, pamatojoties un likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta
27.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu , deputāti atklāti balsojot par11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece,
Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns
un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- 1 (Inta Brence), atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt autobusu Viļānu vidusskolas skolēnu braucienam uz cirka izrādi 2015. gada
15. maijā maršrutā Viļāni – Rīga - Viļāni.
2. Naudas līdzekļus piešķirt no budţeta līdzekļiem –pārējā citur neklasificētā kultūra.
14§
Par Sokolku pagasta feldšeru un vecmāšu punkta nolikuma apstiprināšanu.____
J.Šlivka J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 8.punktu, kas nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziľā, turklāt tikai
dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības
kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāţu
nolikumus, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieľem
iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas) un ľemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu , deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla
Stiuka, Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence,
Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris
Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav,
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Sokolku pagasta feldšeru – vecmāšu punkta nolikumu.
Pielikumā: Sokolku pagasta feldšeru – vecmāšu punkta nolikums uz trijām lapām.
15§
Par transporta piešķiršanu LPKS „Viļāni”.________________________________
J.Ivanova
Izskatot LPKS „Viļāni‖ valdes priekšsēdētājas A.Kiserovskas 2015.gada 16.marta
iesniegumu ar lūgumu piešķirt autobusa braucienam uz Bauskas novadu , lai dalītos
savā pieredzē ar citiem piena produktu pārstrādātājiem Latvijā . Pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām‖21.panta 27.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu , deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds
Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba,
Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt autobusu LPKS „Viļāni‖ 16.cilvēku braucienam uz Bauskas novadu , lai
dalītos savā pieredzē ar citiem piena produktu pārstrādātajiem .Maršruts: ViļāniBauska- Eleja-Viļāni - 27.aprīlī par samaksu, pēc izcenojuma, kas apstiprināts domes
sēdē.
16§
Par Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Saulstariņi” iesnieguma
izskatīšanu.
I.Ivanova
Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts biedrības iesniegums, kurā tiek lūgts piešķirt
biedrībai līdzekļus 200.00 EUR (divi simti euro) apmērā 10 gadadienas pasākuma
organizēšanai 2015.gada 26.aprīlī un papildus tika iesniegta tāme naudas līdzekļu
izlietošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 27.punktu un ľemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu , deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla
Stiuka, Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence,
Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris
Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Piešķirt naudas līdzekļus līdz EUR 100.00 (viens simts eiro 00 centi) prezentācijas
materiāliem un ziediem pēc piestādītā rēķina Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu
biedrībai 10.gadadienas pasākuma rīkošanai.
2.Noslēgt finansēšanas līgumu- naudas līdzekļus paredzot no budţeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem.
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17§
Par SIA „Viļānu slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu.
J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldībā 2015. gada 13. martā saľemts SIA „Viļānu
slimnīca‖ valdes locekļa Jura Galerija Vidiľa iesniegums. Iesniegumā tiek lūgts
palielināt SIA „Viļānu slimnīca‖ pamatkapitālu par 5167,00 EUR (pieci tūkstoši viens
simts sešdesmit septiľi euro), sakarā ar to, ka Valsts vides dienests Viļānu slimnīcai ir
noteicis uzbūvēt atdzelţošanas staciju, jo dzelzs saturs ūdenī pārsniedz pieļaujamo
normu. Ja tas netiks izdarīts, tiks pieľemts lēmums par slimnīcas slēgšanu.
SIA „Viļānu slimnīca‖ pašlaik nespēj nodrošināt izmaksu segšanu no sava
budţeta, sakarā ar finanšu līdzekļu trūkumu.
Pamatojoties uz Publikas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 62. un 63.pantu, Komerclikuma 197. un 198.pantu un likuma „Par
pašvaldībām‖ 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.pantu un ľemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu , deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla
Stiuka, Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence,
Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris
Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Palielināt SIA „Viļānu slimnīca‖ pamatkapitālu par 5167,00 EUR (pieci tūkstoši viens
simts sešdesmit septiľi euro 00 centi), sakarā ar to, ka Valsts vides dienests Viļānu
slimnīcai ir noteicis uzbūvēt atdzelţošanas staciju, jo dzelzs saturs ūdenī pārsniedz
pieļaujamo normu.
2. Apstiprināt SIA „Viļānu slimnīca‖ pamatkapitāla palielināšanas noteikumus
(1.pielikums);
3. Uzdot SIA „Viļānu slimnīca‖ valdes loceklim J.Vidiľam viena mēneša laikā, pēc
lēmuma spēkā stāšanas dienas, veikt visas darbības, kas nepieciešamas pamatkapitāla
izmaiľu reģistrācijai komercreģistrā.
18§
Par biedrības „Bokonu bryuklenes” iesnieguma izskatīšanu.
J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldībā 2015.gada 09.aprīlī tika saľemts biedrības iesniegums,
kurā tiek lūgts piešķirt biedrībai līdzekļus 150.00 EUR (viens simts piecdesmit euro)
apmērā 10 gadadienas pasākuma organizēšanai 2015.gada 17.maijā un tika iesniegta
tāme naudas līdzekļu izlietošanai. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta
27.punktu līdz EUR 100.00 (viens simts eiro 00 centi) prezentācijas materiāliem un
ziediem pēc piestādītā rēķina un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu , deputāti
atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Arnolds Pudulis, Inga
Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1.Piešķirt naudas līdzekļus līdz EUR 100.00 (viens simts eiro 00 centi) prezentācijas
materiāliem un ziediem pēc piestādītā rēķina biedrībai „Bokonu bryuklines‖
10.gadadienas pasākuma rīkošanai.
2.Noslēgt finansēšanas līgumu- naudas līdzekļus paredzot no budţeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem.
19§
Par aprēķināto procentu norakstīšanu.___________________________________
J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 27.punktu, MK noteikumu Nr.
1486 ―Kārtība, kādā pašvaldība kārto grāmatvedības uzskaiti‖ 113. pantu un ľemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu , deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka, Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece,
Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns
un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Norakstīt aprēķinātos procentus par summu EURO 7.93 ( septiľi euro 93 centi) par
laika periodu 06.03.2015 – 06.07.2015, jo J. O. par izpērkamo nekustamo īpašumu
samaksāja visu izpirkuma maksājumu ( nekustamā īpašuma nomas izpirkuma līgumu
Nr.8 no 07.07.2014).
20§
Par papildus naudas līdzekļu piešķiršanu kultūras nama rekonstrukcijai.______
I.Piziča J.Šlivka J.G.Vidiľš A.Pudulis J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 27.punktu un ľemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu tika precizētas summas , naudas līdzekļu piešķiršanai ,lai varētu
pabeigt kultūras nama ēkas rekonstrukciju un labiekārtot kultūras nama apkārtni.
Sākas debates .Tā kā tiks veikts iepirkums summas mainīsies. Pēc piestādītās tāmes
summa fasādes siltināšana, betona pakāpienu uzstādīšana un nosegcepures montāţa
un lielās lustras restaurācija sastāda EUR 49419,00 tas ir siltināšana EUR 45416,00
un lustras remonts EUR 4003.00 , kuru vajadzētu papildus piešķirt Jautājums tiek likts
novada domes sēdē uz balsošanu. Par naudas līdzekļu piešķiršanu EUR 49419.-,
deputāti atklāti balsojot par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Arnolds Pudulis,
Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds
Naglis, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas- 1(Jevdokija
Šlivka),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Piešķirt naudas līdzekļus : fasādes siltināšana, betona pakāpienu uzstādīšana un
nosegcepures montāţa līdz EUR 45416.00 (četrdesmit pieci tūkstoši četri simti
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sešpadsmit eiro 00 centi) un lielās lustras restaurācija EUR 4003.00 (četri tūkstoši
trīs eiro 00 centi).
Skatot otro jautājumu par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu kultūras nama
apkārtnes labiekārtošanai- tāmē paredzēts EUR 41140.00. Deputāti iesaka piešķirt
mazāku summu līdz EUR 35000,00 un ja pietrūks naudas līdzekļu ,varēs izskatīt
domes sēdē atkārtoti .Jautājums tiek likts novada domes sēdē uz balsošanu. Par
naudas līdzekļu piešķiršanu EUR 41140.00-, deputāti atklāti balsojot par-7(Jekaterina
Ivanova, Arnolds Pudulis, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna
Ruba, Juris Galerijs Vidiľš ), pret- 5(Jevdokija Šlivka, Alla Stiuka, Vasīlijs Arbidāns,
Inga Zunda,Leopolds Naglis) , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Piešķirt naudas līdzekļus līdz EUR 41140.00 kultūras nama un bibliotēkas apkārtnes
labiekārtošanai .
2.Virzīt uz iepirkumu komisiju – iepirkuma izsludināšanai.
21§
Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.__________________
J.Ivanova
1. Sociālais dienests 31.03.2015. ir pieľēmis lēmumu Nr. 4.1/13/ par sociālās
dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
Ir saľemts iesniegums 24.02.2015. no G. Z. dekl. Viļānos, ar lūgumu
pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī.
Izskatot lietas materiālus, konstatēts: pensionārei G.Z.i 2015.gada 5.aprīlī ir
beidzies īres līgums par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā .
Persona ir pensionāre, kurai piešķirts maznodrošinātas personas statuss. Izanalizējot
informāciju, var secināt, ka pēc statusa persona nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo
dzīvojamo platību. Īrniecei nav dzīvokļa komunālo maksājumu parādu.
Ľemot vērā konstatēto, pamatojoties uz Viļānu novada domes 2009.gada 5. augusta
apstiprināto „Sociālo dzīvokļu nolikuma ‖ 13., 16.4 punktu un ľemot vērā sociālo,
izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par-12
(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs
Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pagarināt pensionārei G.Z. īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā
dzīvoklī Celtnieku ielā uz nenoteiktu laiku,
2. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju īres līgumu
ar G. Z. SIA ―VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ un Viļānu novada pašvaldības
Sociālo dienestu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Viļānu novada pašvaldības domē Kultūras laukumā
1a, Viļānos, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Sociālais dienests 31.03.2015. ir pieľēmis lēmumu Nr. 4.1/13/8 par sociālās
dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
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Ir saľemts iesniegums 16.03.2015. no V.Š. dekl. Celtnieku ielā Viļānos, ar lūgumu
pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī.
Izskatot lietas materiālus, konstatēts: V.Š. ir beidzies īres līgums par sociālo
dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā. V. ir invalīds, reģistrējies kā
bezdarbnieks. Viľam ir piešķirts TPS. Var secināt, ka pēc statusa V.Š. nav zaudējis
tiesības īrēt sociālo dzīvojamo platību. Konstatēts, ka V.Š.ir dzīvokļa komunālo
maksājumu parāds: SIA ―Viļānu siltumam‖ 298,99 EUR. No 20.03.2015. ar SIA
―Viļānu siltums‖ ir noslēgta vienošanās par parāda nomaksu.
Ľemot vērā konstatēto, pamatojoties uz Viļānu novada domes 2009.gada 5.augusta
apstiprināto „Sociālo dzīvokļu nolikuma ‖ 13., 16.4, 17. punktu un ľemot vērā
sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs
Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pagarināt V.Š. īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī
Celtnieku ielā uz 6 mēnešiem;
2. 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 (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
3. Sociālajā dienestā ir saľemts iesniegums 07.04.2015. no I. Ţ dzīvo sociālajā
dzīvoklī Celtnieku ielā Viļānos, ar lūgumu pagarināt īres līgumu par sociālo
dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī .
Izskatot lietas materiālus, konstatēts: invalīdam I.Ţ.2015.gada 13.aprīlī
beigsies īres līgums par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā .
Persona ir invalīds, kurai piešķirts maznodrošinātas personas statuss. Izanalizējot
informāciju, var secināt, ka pēc statusa persona nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo
dzīvojamo platību. Īrniekam nav dzīvokļa komunālo maksājumu parādu.
Ľemot vērā konstatēto, pamatojoties uz Viļānu novada domes 2009.gada 5. augusta
apstiprināto „Sociālo dzīvokļu nolikuma ‖ 13., 16.4 punktu un ľemot vērā sociālo,
izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par-12
(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs
Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
 Pagarināt I.Ţ. īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī
Celtnieku ielā uz nenoteiktu laiku,
 viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju īres
līgumu ar I. Ţ., SIA ―Viļānu namsaimnieks‖un Viļānu novada pašvaldības Sociālo
dienestu.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Viļānu novada pašvaldības domē Kultūras laukumā
1a, Viļānos, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
22§
Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu.______________________________
J.Ivanova
Izskatot N.A. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par dzīvojamās
telpas īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē :
N. A. lūdz noslēgt ar viľu īres līgumu attiecībā uz dzīvoklī Ziedu ielā , Viļānos,
Viļānu nov., nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, sakarā ar iepriekšējā
īrnieka- tēva F. A. nāvi, kurš miris 2015.gada 13.martā.
Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.1272 ir ierakstīti – mirušā F. A.sieva A. A., dēls
N.A. un meita A.A. Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu nav.
A. A. un A. A. piekrīt tam, ka dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1272 tiks noslēgts ar
N. A. ( 2015.gada 16.marta iesniegums, pašvaldības ieejošais Nr.1.3-10/310).
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 14. panta ceturtās daļas noteikumi pieļauj īrnieka
nāves gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie
ģimenes locekļi, tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viľu,
nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par
dzīvojamo telpu īri‖ 5.panta otro daļu un 14. panta ceturto daļu un ľemot vērā
sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu ,deputāti atklāti balsojot par-12
(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs
Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Grozīt 1986.gada 27.maija dzīvojamās telpas, kas atrodas Ziedu ielā, Viļānos,
Viļānu nov., īres līgumu Nr.1272, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un
atļaut N.A. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA „Viļānu namsaimnieks‖ par
īres tiesībām uz dzīvokli Ziedu ielā, Viļāni, Viļānu nov., sakarā ar iepriekšējā īrnieka
F.A. nāvi;
2. līguma noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīţa;
3. lēmuma 1.un 2. punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks‖ valdes loceklei
Ā. Moisejevai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
23§
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanā._____________________________________________
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J.Ivanova
1.Izskatot N. Z. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
N.Z. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo brīvo dzīvojamo telpu, jo sakarā ar pilngadības sasniegšanu beigsies
aizbildnība pie aizbildnes L. V.
Saskaľā ar Viļānu pilsētas bāriľtiesas 1997.gada 30. oktobra lēmumu Nr.4 „Par
vecāku varas pārtraukšanu‖ pārtraukta vecāku vara A. Z. pierakstītai Jēkapbils
rajonā, uz meitu N. Z. 1997.gada 27.martā Rēzeknē, reģistrācijas vieta Meţāres
pagasta dzimsarakstu nodaļā Jeķabpils rajonā 1997.gada 12. septembrī, ieraksta Nr.6.
Pamatojoties uz Viļānu pilsētas bāriľtiesas 2007.gada 30.oktobra lēmumu „Par
aizbildľa iecelšanu N. Z. Nr.5-1-1997/7 N. Z. nodibināta aizbildnība un par aizbildni
iecelta vecā māte L. V. Viļānos.
Pamatojoties uz Viļānu novada bāriľtiesas 2015.gada 26.marta lēmumu „Par
aizbildnības izbeigšanu N. Z. un L.V. atlaišanu no aizbildľa pienākumu pildīšanas‖
Nr. 1-6/6 N. Z. tika izbeigta aizbildnība, un L. V., sakarā ar to, ka N. Z.sasniegusi
pilngadību, ir atlaista no aizbildľa pienākumu pildīšanas.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 3.panta
1.punktu un 14.panta pirmās daļas 3.punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā, var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas, un bērni bāreľi un
bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē,
audţuģimenē vai pie aizbildľa, - pēc tam, kad bērns sasniedzis pilngadību un
beigusies viľa ārpusģimenes aprūpe, ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām
kārtām.
Saskaľā ar minēto likuma 14.panta ceturto daļu bērnus bāreľus vai bērnus, kuri
palikuši bez vecāku gādības, ar dzīvojamo telpu, pamatojoties uz bērna iesniegumu,
nodrošina tā pašvaldība, kuras bāriľtiesa pieľēmusi lēmumu par attiecīgā bērna
ārpusģimenes aprūpi. Tiesības uz nodrošinājumu ar pašvaldības dzīvojamo telpu bērni
bāreľi vai bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības, iegūst, sasniedzot pilngadību, un
saglabā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, Viļānu novada
pašvaldība konstatē, ka N. Z. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma
risināšanā ir atbalstāms, jo N. Z. tika nodibināta aizbildnība, sakarā ar to, ka viľa bija
palikusi bez vecāku gādības. Aizbildnība beidzās ar pilngadības iestāšanos, līdz ar to
N. Z. atbilst likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 14.panta pirmās
daļas 3.punkta un 14.panta ceturtās daļas noteiktajai personu kategorijai, kurai
palīdzība sniedzama pirmām kārtām.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām‖ 15.panta 1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 3.panta 1.punktu, 14.panta pirmās daļas 3.punktu,
14.panta ceturto daļu un ľemot vērā sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas
ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Arnolds
Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba,
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Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. atzīt N. Z. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības
saľemšanai pirmām kārtām;
2. sniegt N. Z. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Mehanizatoru ielā, Viļāni, Viļānu nov.;
3. SIA „Viļānu namsaimnieks‖ noslēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, ietverot
īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa
pagarināšanu;
4. noteikt, ka pēc īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks‖, N. Z.
jānoslēdz līgumu ar SIA „Viļānu siltums‖;
5. līguma noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīţa;
6. lēmuma 3. punkta un 4. punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks‖ valdes
loceklei Ā. Moisejevai;
7. uzlikt par pienākumu N. Z. sakarā ar dzīvesvietas maiľu deklarēt savu dzīvesvietu
pēc adreses Mehanizatoru ielā ielā, Viļāni, Viļānu nov. viena mēneša laikā no īres
līguma noslēgšanas.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
2. Izskatot G. Š. deklarētā dzīvesvieta Varakļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
G. Š. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu „Aļľi 1‖-1, Aļľi, Dekšāres pag., Viļānu nov. Šī dzīvokļa
īrniece Z. K. 2015.gada 20.februārī mirusi. G.Š. seši mēneši tur faktiski dzīvo un
vēlas palikt šajā dzīvoklī.
Saskaľā ar Iedzīvotāju reģistra datiem no 1996.gada 1.februāra G.Š. deklarētā
dzīvesvieta ir Varakļānu nov.
Saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ‖ 4.panta pirmo daļu
palīdzību personai sniedz tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā attiecīgā
persona deklarējusi savu dzīvesvietu.
Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.70 „Par
dzīvojamās telpas izīrēšanu‖ 3. punktu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
pašvaldība sniedz personām, kuras dzīvo un ir deklarējušas savu dzīves vietu Viļānu
novada administratīvajā teritorijā.
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Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta pieľemšana.
Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus
netika noskaidrots, jo visas nepieciešamās ziľas jau izteiktas adresāta iesniegumā un
cits viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieľemšanu.
Pamatojoties uz ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ‖ 4.panta
pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 62. Pantu, 65, pantu, 66. pantu un 67.
pantu, Viļānu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.70 „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu‖ 3. punktu un ľemot vērā sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas
ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Arnolds
Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba,
Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atteikt atzīt G.Š. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās
telpas izīrēšanā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
3. Izskatot I.S., deklarētā dzīvesvieta Dekšāres pag., Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā un konstatē:
I. S. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu Aļľi, Dekšāres pag., Viļānu nov.
I. S.savā iesniegumā norāda, ka pašreiz ar savu mazgadīgo dēlu S. dzīvo kopā ar māti
un patēvu Aļľi, Dekšāres pag., Viļānu nov. Dzīvokļa īrnieks ir patēvs I.I.. Dzīvoklī ir
divas caurstaigājamas istabas, dzīvojamā platība ir maza, daţreiz nav saskaľas ar
vecākiem, patēvs lūdz atbrīvot dzīvokli. I. S. ar savu ģimeni vēlas dzīvot atsevišķi.
I. S. un dēlam S. S. ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss (Viļānu novada pašvaldības
Sociālā dienesta 2015.gada 1.aprīļa izziľa Nr.41).
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana‖ 3. panta pirmās
daļas 1. punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var
izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.
Ľemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām‖ 15.panta
1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 3.panta 1.punktu un
ľemot vērā sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti
balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta
Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija
Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

29

Atzīt I.S. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības
saľemšanai vispārējā kārtībā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
4. Izskatot N. Ļ. deklarētā dzīvesvieta Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā un konstatē:
N.Ļ. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu Strupļu c., Sokolku pag.
N. Ļ. savā iesnigumā norāda, ka no 1998.gada viľa dzīvoja ar faktisko vīru S. G. viľa
mājā Sokolku pag., pēc viľa miršanas 30.03.2011.vēl turpināja dzīvot tajā, taču
radinieki stājās mantojuma tiesībās un N. Ļ. kļuva tur lieka, kā arī māja palika
nederīga dzīvošanai.
N. Ļ. deklarētā dzīvesvieta ir brāļu mājā - Sokolku pag., Viļānu nov., bet faktiski pēc
deklarētās dzīvesvietas viľa nedzīvo, jo vietas tajā viľai nav. Mājā dzīvo 3 slimi brāļi,
viens ir astmas slimnieks, atsevišķas istabas nav.
2015.gada 19.februārī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta A. Repša un
Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja L. Veselova veicot N. Ļ. apsekošanu deklarētajā
dzīvesvietā Sokolku pag., Viļānu nov., konstatēja, ka pēc minētās adreses dzīvo N. Ļ.
brāļi –I.Č. un V. Č. Dzīvojamā māja ir uz 2 galiem. Brāļi dzīvo katrs savā mājas galā,
katram ir pa istabai, istabas nav lielas. N. Ļ. lūdz atļaut dzīvot vienā no istabām
Strupļu c. Kādu laiku viľa šeit ir dzīvojusi pie drauga N. B., kurš ir miris.
N. Ļ. ir piešķirts trūcīgas personas statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā
dienesta 01.02.2015. izziľa Nr.28).
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana‖ 3. panta pirmās
daļas 1. punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var
izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.
Ľemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām‖ 15.panta
1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 3.panta 1.punktu un
ľemot vērā sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti
balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta
Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija
Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atzīt N. Ļ. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības
saľemšanai vispārējā kārtībā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
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24§
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.___________________________
J.Šlivka J.Ivanova
1. Izskatot D. I.dzīv. Viļānu novads, iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma
Nr.704 termiľa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
D. I. lūdz pagarināt 2012.gada 10.maijā ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖
noslēgto dzīvojamās telpas, kas atrodas Mehanizatoru ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres
līgumu Nr.704 sakarā ar īres līguma termiľa izbeigšanu.
Saskaľā ar 2012.gada 3.maija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.6, 25§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ ‖ 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu‖ 5.5. punktu, D. I. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2012.gada 10. maijā starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ un D. I. tika noslēgts
dzīvojamās telpas - Mehanizatoru ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres līgums Nr.704 uz
noteiktu laiku – vienu gadu līdz 2013.gadam 10.maijam, ietverot īres līgumā
nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu.
Pamatojoties uz 2013.gada 30.maija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr. 7
dzīvojamās telpas īres līguma Nr.704 termiľš tika pagarināts uz noteiktu laiku – vienu
gadu līdz 2014.gadam 30.maijam, ar 2014.gada 5.jūnija Viļānu novada pašvaldības
lēmumu Nr. 11 dzīvojamās telpas īres līguma Nr.704 termiľš tika pagarināts uz
noteiktu laiku – trīs mēnešiem, ar 2014.gada 25.septembra Viļānu novada pašvaldības
lēmumu Nr. 19 dzīvojamās telpas īres līguma Nr.704 termiľš tika pagarināts uz
noteiktu laiku – sešiem mēnešiem.
Saskaľā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības
prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 23.punktu, likuma, „Par
dzīvojamo telpu īri‖ 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, 13.panta
pirmo daļu un ľemot vērā sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu,
deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Arnolds Pudulis,
Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds
Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut D. I. pagarināt dzīvojamās telpas, kas atrodas Mehanizatoru ielā, Viļānos,
Viļānu nov., īres līgumu Nr.704 uz noteiktu laiku – vienu gadu;
2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiľu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīţa;
3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ valdes loceklei
Ā. Moisejevai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams, Atbrīvošanas

aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
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2. Izskatot A. P. dzīv. Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par dzīvojamās telpas īres
līguma termiľa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
A. P. lūdz pagarināt 2013.gada 6.decembrī ar SIA „Viļānu namsaimnieks‖ noslēgto
dzīvojamās telpas - Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu sakarā ar īres
līguma termiľa izbeigšanu.
Saskaľā ar 2013.gada 5.decembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.16, 33§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ ‖ 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu‖ 5.5. punktu, A. P. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2013.gada 6. decembrī starp SIA „Viļānu namsaimnieks‖ un A.P. tika noslēgts
dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres līgums
Nr.1143 uz noteiktu laiku – vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz
īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu.
Pamatojoties uz 2014.gada 18.decembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr. 23
dzīvojamās telpas īres līguma Nr.1143 termiľš tika pagarināts uz noteiktu laiku – trīs
mēnešiem.
Saskaľā ar 2015.gada 31.marta SIA „VIĻĀNU SILTUMS‖ izziľu parāds par
siltumenerģijas piegādi dzīvoklī sastāda - 193,24 EUR, ar īrnieci A. P. noslēgta
vienošanās par parāda nomaksu pa daļām.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otro daļu īrniekam ir
tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu.
Ľemot vērā to, ka par dzīvojamo telpu par siltumenerģijas piegādi uzkrājies parāds,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 23.punktu, likuma, „Par
dzīvojamo telpu īri‖ 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, 13.panta
pirmo daļu un ľemot vērā sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu,
deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Arnolds Pudulis,
Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds
Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut A. P. pagarināt dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā, Viļānos,
Viļānu nov., īres līgumu Nr.1143 uz noteiktu laiku – sešiem mēnešiem – līdz
2015.gada 1.oktobrim;
2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiľu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīţa;
3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks‖ valdes loceklei Ā.
Moisejevai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
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3. Izskatot V. S. deklarētā dzīvesvieta Viļānu novads, iesniegumu par dzīvojamās
telpas īres līguma termiľa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
V.S. lūdz pagarināt 2013.gada 2.decembrī ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖
noslēgto dzīvojamās telpas, kas atrodas Nākotnes ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres
līgumu sakarā ar īres līguma termiľa izbeigšanu.
Saskaľa ar 2013.gada 7.novembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.13, 33§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ ‖ 13. panta
pirmo daļu, ceturtās daļas 1.punktu, V. S. tika sniegta neatliekamā palīdzība dzīvokļa
jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2013.gada 2. decembrī starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ un V.S. tika
noslēgts dzīvojamās telpas – Nākotnes ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr. 1050
uz noteiktu laiku – vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu.
Saskaľā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības
prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 23.punktu, likuma, „Par
dzīvojamo telpu īri‖ 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu un ľemot vērā
sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs
Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut V. S. pagarināt dzīvojamās telpas, kas atrodas Nākotnes ielā, Viļāni, Viļānu
nov., īres līgumu Nr.1050 uz noteiktu laiku – vienu gadu;
2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiľu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīţa;
3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ valdes loceklei
Ā. Moisejevai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams, Atbrīvošanas

aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
4. Izskatot A.S. dzīv.Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par dzīvojamās telpas īres
līguma termiľa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
A. S. lūdz pagarināt 2014.gada 24.aprīlī ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖
noslēgto dzīvojamās telpas, kas atrodas Rēzeknes ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres
līgumu sakarā ar īres līguma termiľa izbeigšanu.
Saskaľā ar 2014.gada 13.marta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.5,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ ‖ 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu‖ 5.5. punktu, A. S. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
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2014.gada 24. aprīlī starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ un A. S. tika noslēgts
dzīvojamās telpas – Rēzeknes ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr. 1164 uz
noteiktu laiku – vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu.
Saskaľā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības
prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 23.punktu, likuma, „Par
dzīvojamo telpu īri‖ 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu un ľemot vērā
sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs
Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut A.S. noslēgt dzīvojamās telpas, kas atrodas Rēzeknes ielā, Viļāni, Viļānu
nov., īres līgumu Nr.1164 uz nenoteiktu laiku;
2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiľu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīţa;
3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ valdes loceklei
Ā. Moisejevai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
5. Izskatot S. Š. dzīv. Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu ar lūgumu pagarināt
dzīvojamās telpas īres līgumu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
S. Š. lūdz pagarināt 2013.gada 11.martā ar SIA „Viļānu namsaimnieks‖ noslēgto
dzīvojamās telpas, kas atrodas Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu
Nr.76/722 sakarā īres līguma termiľa izbeigšanu.
Saskaľā ar 2013.gada 7. marta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.4, 12§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ ‖ 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu‖ 5.5. punktu, S. Š. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2013.gada 11. martā starp SIA „Viļānu namsaimnieks‖ un S. Š. tika noslēgts
dzīvojamās telpas - Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.76/722 uz
noteiktu laiku – vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu.
Pamatojoties uz 2014.gada 11.marta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr. 6
dzīvojamās telpas īres līguma Nr.76/722 termiľš tika pagarināts uz noteiktu laiku –
vienu gadu līdz 2015.gadam 10.aprīlim.
Saskaľā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības
prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 23.punktu, likuma, „Par
dzīvojamo telpu īri‖ 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, 13.panta
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pirmo daļu un ľemot vērā sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu,
deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Arnolds Pudulis,
Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds
Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut S. Š. noslēgt dzīvojamās telpas, kas atrodas Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu
nov., īres līgumu Nr.76/722 uz nenoteiktu laiku;
2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiľu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīţa;
3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks‖ valdes loceklei
Ā.Moisejevai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
25§
Par iemitināšanu dzīvoklī un iekļaušanu dzīvojamās telpas īres līgumā.________
J.Ivanova
Izskatot T. S. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar lūgumu
iemitināt dzīvoklī un iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā meitu M. R.un M. R.,
deklarētā dzīvesvieta Rīgā, iesniegumu ar lūgumu iemitināt dzīvoklī un iekļaut viľu
dzīvojamās telpas īres līgumā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
T. S. lūdz atļaut iemitināt viľas īrētajā dzīvojamajā telpā Brīvības ielā, Viļānos,
Viļānu nov. un iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā meitu M. R. deklarētā
dzīvesvieta Rīgā, sakarā ar to, ka viľa veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt.
Iesniegumam tika pievienota ārsta izziľa, kurā norādīts, ka T. S. ir nepieciešama
aprūpe.
M. R. lūdz atļaut iemitināt viľu dzīvoklī Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov. pie mātes
T. S. kā arī iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā. Māte ir slima, 81. gadus veca,
nespēj par sevi parūpēties.
T. S. ir īrniece dzīvoklim Brīvības ielā , Viļānos, Viļānu nov. (1985.gada 27. marta
īres līgums Nr.530/884). Īres līgumā ir ierakstīta īrniece T. S. Citu dzīvoklī
deklarēto, ne arī iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu nav.
Saskaľā ar Iedzīvotāju reģistra datiem M. R. ģimenes stāvoklis – precējusies.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 9. panta pirmo daļu īrniekam ir
tiesības iemitināt viľa īrētajā dzīvojamā telpā savu laulāto, vecākus (adoptētājus),
darbnespējīgos brāļus un māsas un pilngadīgos bērnus, kuriem nav savas ģimenes, ja
tam piekrituši visi attiecīgajā dzīvojamā telpā dzīvojošie īrnieka pilngadīgie ģimenes
locekļi un ja iepriekš par to rakstveidā informēts izīrētājs.
Pamatojoties uz minēto likuma 9.panta otro daļu nepilngadīga bērna (arī adoptēta)
iemitināšanai viľa vecāku īrētajā dzīvojamā telpā pārējo tajā dzīvojošo pilngadīgo
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ģimenes locekļu piekrišana nav nepieciešama, bet par to rakstveidā informējams
izīrētājs.
Persona, kura saskaľā ar šā panta pirmo vai otro daļu iemitināta īrnieka īrētajā
dzīvojamā telpā, atzīstama par īrnieka ģimenes locekli (9.pants trešā daļa).
Šā panta pirmajā vai otrajā daļā neminētās personas (turpmāk – cita persona)
iemitināšanai īrnieka īrētajā dzīvojamā telpā nepieciešama izīrētāja, īrnieka un visu
tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišana (9.pants piektā daļa).
Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, tika konstatēts, ka
saskaľā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 9. panta pirmās daļas noteikumiem M. R.
nav atzīstama par īrnieces T. S. ģimenes locekli, jo viľa ir precējusies, ir sava ģimene.
M. R. ir atzīstama par „citu personu‖ likumā „Par dzīvojamo telpu īri‖ 9. panta
piektās daļas izpratnē un tiek iekļauta īres līgumā, ja tam piekrīt izīrētājs un īrnieks.
Izīrētājs SIA „Viļānu Namsaimnieks‖ neiebilst tam, ka dzīvojamajā telpā Brīvības
ielā, Viļāni, tiks iemitināta, kā arī iekļauta īres līgumā Nr.530/884, kā cita persona,
īrnieces T. S. meita .
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām‖ 21.panta
1.daļas 23.punktu, „Par dzīvojamo telpu īri‖ 9.panta pirmo daļu, otro daļu, trešo daļu
un piekto daļu, deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna
Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ),
pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut T. S. iemitināt dzīvojamajā telpā, kas atrodas Brīvības ielā, Viļāni,
Viļānu nov., kā arī iekļaut īres līgumā Nr. 530/884, kā citu personu, meitu M.
R.;
2. uzlikt par pienākumu M. R. sakarā ar dzīvesvietas maiľu deklarēt savu
dzīvesvietu pēc adreses - Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., viena mēneša
laikā no šī lēmuma spēkā stāšanas dienas.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
26§
Par deklarēto dzīvesvietas ziņu anulēšanu._________________________________
J.Ivanova
1.Izskatot S. T. deklarētā dzīvesvieta Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par
deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu I. D. Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
S. T. lūdz anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu Sokolku pag., Viļānu nov. I. D.S. T.
īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Sokolku pag., Viļānu nov. ar Rēzeknes
zemesgrāmatu nodaļas tiesneša G. Siliľa 12.01.2005. lēmumu ir nostiprinātas
Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļas Sokolku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.150.
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Saskaľā ar Iedzīvotāju reģistra datiem no 27.09.2013. I.D. deklarētā dzīvesvieta ir
Sokolku pag., Viļānu nov. Dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats uz 27.09.2013.
– vienošanās ar īpašnieku S. T.
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par
deklarēto dzīvesvietu‖ 3.punkta nosacījumiem I. D. līdz 09.02.2015. tika lūgts
iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā,
kā arī saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.pana 1.daļu sniegt savu viedokli
un argumentus, kas tiks ľemti vērā, pieľemot lēmumu (pieprasījums – pašvaldības
izejošais Nr.1.3.8/99 no 06.01.2015.).
I. D. uz aicinājumu ierasties Viļānu novada pašvaldībā, lai sniegtu ziľas par savu
dzīvesvietu, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā, nav ieradusies, līdz ar to nav apstiprinājusi tiesisko pamatu
savas dzīvesvietas deklarēšanai Sokolku pag., Viļānu nov. (tika nosūtīta ierakstīta
vēstule, taču 02.03.2015. vēstule atgriezta ar norādi „adresāts nebija mājās, atstāts
paziľojums‖).
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. pants pirmā daļa noteic, ka dzīvesvieta ir jebkura
personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona
labprātīgi apmetusies ar tieši, vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai
ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās
attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Augstāk minēta likuma 3. pants otrā daļa noteic, ka personai ir tiesisks pamats
apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums,
attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā
ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu ziľas par personas
deklarēto dzīvesvietu anulē, ja tā sniegusi nepatiesas ziľas dzīvesvietas deklarēšanas
iestādei (1.punkts) vai tai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā
(2.punkts).
Civillikuma 994.pants pirmā daļa noteic, ka par nekustama īpašuma īpašnieku
atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemes grāmatās.
Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus un pamatojoties uz
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta otro daļu un 12.panta pirmās daļas
2.punktu, ziľas par I. D. deklarēto dzīvesvietu jāanulē, jo viľai nav tiesiska pamata
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā Sokolku pag., Viļānu nov.
Pamatojoties uz Civillikuma 994.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta
pirmo un otro daļu,12. panta pirmās daļas 2. punktu un 3.daļu, Administratīvā procesa
likuma 62.panta pirmo daļu, 64.panta otro daļu, 65.pantu, 66.pantu un 67.pantu, LR
MK 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par
deklarēto dzīvesvietu‖ 3. punktu, deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova,
Alla Stiuka, Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris
Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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Anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu Sokolku pag.,Viļānu nov. I. D.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
2.Izskatot M. I. deklarētā dzīvesvieta Centrālā ielā,Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu
par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu V.P. Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
M. I. lūdz anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu Centrālā ielā, Viļāni, Viļānu nov. V.
P.
M. I.s īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Centrālā ielā, Viļāni, Viļānu nov. ar
Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļas tiesneša G. Siliľa 10.04. 2012. lēmumu ir
nostiprinātas Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļas Viļānu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.135.
Saskaľā ar Iedzīvotāju reģistra datiem no 24.10.1996. V. P. deklarētā dzīvesvieta ir
Centrālā ielā, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats uz
24.10.1996. – īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Centrālā ielā, Viļāni, Viļānu
nov.
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par
deklarēto dzīvesvietu‖ 3.punkta nosacījumiem V.P. līdz 09.02.2015. tika lūgts
iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā,
kā arī saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.pana 1.daļu sniegt savu viedokli
un argumentus, kas tiks ľemti vērā, pieľemot lēmumu (pieprasījums – pašvaldības
izejošais Nr.1.3.8/98 no 06.01.2015.).
V. P. uz aicinājumu ierasties Viļānu novada pašvaldībā, lai sniegtu ziľas par savu
dzīvesvietu, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā, nav ieradies, līdz ar to nav apstiprinājis tiesisko pamatu savas
dzīvesvietas deklarēšanai Centrālā ielā, Viļāni, Viļānu nov. (tika nosūtīta ierakstīta
vēstule, taču 02.03.2015. vēstule atgriezta ar norādi „adresāts nebija mājās, atstāts
paziľojums‖).
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. pants pirmā daļa noteic, ka dzīvesvieta ir jebkura
personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona
labprātīgi apmetusies ar tieši, vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai
ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās
attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Augstāk minēta likuma 3. pants otrā daļa noteic, ka personai ir tiesisks pamats
apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums,
attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā
ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu ziľas par personas
deklarēto dzīvesvietu anulē, ja tā sniegusi nepatiesas ziľas dzīvesvietas deklarēšanas
iestādei (1.punkts) vai tai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā
(2.punkts).
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Civillikuma 994.pants pirmā daļa noteic, ka par nekustama īpašuma īpašnieku
atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemes grāmatās.
Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus un pamatojoties uz
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta otro daļu un 12.panta pirmās daļas
2.punktu, ziľas par V. P. deklarēto dzīvesvietu jāanulē, jo viľam nav tiesiska pamata
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā Centrālā ielā, Viļānos, Viļānu nov.
Pamatojoties uz Civillikuma 994.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta
pirmo un otro daļu,12. panta pirmās daļas 2. punktu un 3.daļu, Administratīvā procesa
likuma 62.panta pirmo daļu, 64.panta otro daļu, 65.pantu, 66.pantu un 67.pantu, LR
MK 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par
deklarēto dzīvesvietu‖ 3. punktu, deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova,
Alla Stiuka, Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris
Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu Centrālā ielā, Viļāni, Viļānu nov. V.P.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
27§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr. 11-01-L32100-000152„Viļānu kultūras
nama –bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga
ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai”
pabeigšanai.__________________________________________________________
I.Piziča J.Ivanova
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Likuma
„Par budţetu un finanšu vadību‖ 41.panta piekto daļu, Ministru Kabineta 2008.gada
25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizľēmumiem un
galvojumiem‖15.1.apakšpunktu ,deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova,
Alla Stiuka, Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris
Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ľemt aizľēmumu Valsts kasē EUR 533375.00 (pieci simti trīsdesmit trīs tūkstoši
trīs simti septiņdesmit pieci eiro 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto procentu
likmi projekta Nr. 11-01-L32100-000152„Viļānu kultūras nama –bibliotēkas ēkas
rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā
arī energoefektivitātes uzlabošanai‖ pabeigšanai.
2. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Viļānu novada pašvaldības budţeta
līdzekļiem.
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3. Noteikt sekojošus aizľēmuma ľemšanas noteikumus: atmaksas termiľš 15
gadi, sākot pamatsummas atmaksu ar 2016.gada martu un ļaujot
līgumslēdzējiem brīvi vienoties par kredīta atmaksas grafiku.
4. Lūgt atļauju Pašvaldības aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei aizľēmuma saľemšanai.
28§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Sidrabeņu
mājas” Viļānu pagastā.
I.Klimanova J.Ivanova
Izskatot SIA „Ametrs‖, reģ. Nr.42403021417 2015.gada 9.aprīļī iesniegtu
zemes ierīcības projektu A.B. nekustamam īpašumam „Sidrabeľu mājas‖, Viļānu
novada dome konstatē
Zemes ierīcības projekts nekustamam īpašumam „Sidrabeľu mājas‖ ar
kadastra apzīmējumu 78980040144 izstrādāts sadalīšanai, pamatojoties uz nekustamā
īpašuma „Sidrabeľu mājas‖ īpašnieces A. B. iesniegumu, Viļānu novada pašvaldības
2014.gada 20.novembra sēdes Nr.22 dienas kārtības 19.1.jautājuma „Par īpašuma
sadali‖ lēmumu.
Ar Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 20.novembra sēdes Nr.22 dienas
kārtības 19.1.jautājuma „Par īpašuma sadali‖ lēmumu tika apmierināts A. B.
iesniegums par zemes sadalīšanu un nolemts piekrist nekustamā īpašuma „Sidrabeľu
mājas‖ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980040144 sadalei, atdalot no
kopējā zemes gabala 6,1 ha platībā zemes vienību 4,0 ha platībā un uzdodot izstrādāt
ierīcības projektu.
Saskaľā ar Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, zemes ierīcības projektu
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. Saskaľā ar Zemes ierīcības
likuma 20.pantu, zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinātājs iesniedz vietējam
pašvaldībai apstiprināšanai projektu trijos eksemplāros, no kuriem vietējā pašvaldība
divu nedēļu laikā vienu apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu
digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 bez
maksas iesniedz Valsts zemes dienestam, otru nodod ierosinātājam, trešais paliek
pašvaldībā.
Saskaľā ar Ministra kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi‖ 9.8punktu, 30.punktu, pēc projekta grafiskās
daļas saskaľošanas ar šo noteikumu 26.punktā minētajām personām un institūcijām,
kā arī Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu, vietējā pašvaldība izdod administratīvo
aktu par projekta apstiprināšanu un uz visām projekta grafiskās daļas izdrukām izdara
attiecīgu spiedoga atzīmi.
Izvērtējot SIA „Ametrs‖ iesniegumu, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
19.panta otro daļu, 20.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi‖ 30., 31.punktu, Administratīvā procesa
likuma 51.pantu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 64.panta pirmo
daļu, 67.pantu, deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna
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Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ),
pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Ametrs‖ izstrādāto zemes ierīcības projektu A. B.nekustamam
īpašumam „Sidrabeľu mājas‖ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980040144
sadalīšanai divās zemes vienībās.
2. Uz projekta grafiskās daļas izdrukas izdarīt attiecīgu spiedoga atzīmi.
3. Divu nedēļu laikā apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu digitālā
veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 iesniegt
Valsts zemes dienestam, otru nodot ierosinātājam, trešo atstāt pašvaldības arhīva
lietās.
4. Lēmumu nosūtīt SIA „Ametrs‖ un A. B.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
29§
Par Erasmus+ sporta programmas sadarbības partnerības projekta Nr.556927EPP-1-2014-1LT-SPO-SCP „EU Be Active” („EU Būt aktīvam”) īstenošanu.
I.Valeniece J.G.Vidiľš J.Ivanova
2015.gada 25.martā Dekšāru pamatskola ir parakstījusi partnerības līgumu starp
projekta koordinatoru un projekta partneri par projekta Nr.556927-EPP-1-2014-1LTSPO-SCP „EU Be Active‖ („EU Būt aktīvam‖) īstenošanu programmas ERASMUS+
ietvaros.
Projekta koordinators (vadošais partneris) ir Birţu vieglatlētikas sporta klubs
(Lietuva)
Projekta īstenošanas termiľi 01.01.2015 – 31.12.2015
Projekta budţets EUR 78630.00
Projekta Granta summa EUR 58630.00 (74,56%)
Dekšāres pamatskolas, Viļānu novada pašvaldības projekta budţets EUR 8084,00,
t.sk. līdzfinansējums EUR 2021,00 (25%)
Projekta mērķis: Veidot sadarbību starp sporta attīstībā iesaistītajām organizācijām un
veicināt sporta pamatu (grassroots) attīstību un palielināt fizisko aktivitāšu lomu
ikdienas dzīvē;
Projekta partneri: Bulgārijas sporta attīstības asociācija (Bulgārija); Birţu rajona
Pačeriaukstes Petro Poskaus pamatskola (Lietuva); Birţu rajona pašvaldības
administrācija (Lietuva); Basketbola klubs „Granollers‖ (Spānija); Turcijas izglītības
ministrija; Asociācija „Jauno tehnoloģiju institūts‖ (Polija), Dekšāres pamatskola,
Viļānu novada pašvaldība (Latvija) ;
Projekta ietvaros Dekšāru pamatskolas skolēni izmantojot sportu kā līdzekli, uzlabos
sociālās, personiskās un profesionālās jauniešu prasmes un skolēnos tiks veicināta
izpratne par pozitīvo ietekmi ko sniedz veselīgs dzīvesveids. Projekta īstenošanas
laikā skolēniem būs iespēja dalīties pieredzē Lietuvā un Polijā ar savu izpratni par
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fizisko aktivitāšu nepieciešamību. Deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka, Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece,
Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns
un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Erasmus+ sporta programmas sadarbības partnerības projekta
Nr.556927-EPP-1-2014-1LT-SPO-SCP „EU Be Active‖ („EU Būt aktīvam‖)
īstenošanu;
2. Apstiprināt Dekšāres pamatskolas, Viļānu novada pašvaldības projekta budţetu
EUR 8094,00 apmērā, t.sk. līdzfinansējumu EUR 2024,00 (25%) naudas līdzekļus
paredzot no budţeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem;
Izmaksu veids
Kopā EUR
Personāla izmaksas
1224.00
Braucienu izdevumi
1200.00
Uzturēšanās izmaksas
4670.00
Aprīkojuma izmaksas
700.00
Palīgmateriālu iegādes izmaksas
Publicitātes izmaksas
Kopā izmaksas

100.00
200.00
8094.00

3. Ieviest, kā partnerim projektu pilnā apjomā atbilstoši Partnerības līgumam, Granta
līgumam un Programmas vadlīnijām;
4. Finansējumu garantēt no pašvaldības budţeta līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem.
30§
Par Viļānu pilsētas karoga izvēlētā varianta apstiprināšanu un karoga
izgatavošanu._________________________________________________________
I.Brence J.Ivanova
Izskatot deputātes I.Brences 2015.gada 15.aprīlī iesniegto priekšlikumu un lēmuma
projektu „Par Viļānu pilsētas karoga varianta apstiprināšanu un karoga izgatavošanu‖
un

pamatojoties uz likuma „‖ Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta

padomes deputāta statusu‖7.pantu - jautājums tiek iekļauts Viļānu novada pašvaldības
domes sēdes darba kārtībā.
2015.gada.martā kultūras komisijas sēdē tika izskatīti trīs Viļānu pilsētas karoga meti.
Komisija izvēlējās 3.variantu (bite sānā un melnās šūnu kontūras).
Deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Arnolds Pudulis,
Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds
Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns un Juris Galerijs Vidiľš ), pret- nav,
atturas-nav,
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Apstiprināt Viļānu pilsētas karogu (bite sānā un melnās šūnu kontūras) .
2.Veikt karoga izgatavošanu pasūtot firmai un naudas līdzekļus ľemt no Viļānu
kultūras namam piešķirtajiem budţeta līdzekļiem –pilsētas svētki.
31§
Informācija.__________________________________________________________
Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2015. gada 14.maijā plkst.15.00.
Finanšu komitejas sēde notiks 2015.gada 07.maijā plkst 15.00.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2015.gada 06.maijā
plkst.15.00.
Sēdi slēdza plkst.17.00
Sēdi vadīja

Jekaterina Ivanova

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Parakstīja 2015.gada 22.aprīlī

