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LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Viļānu novadā

Nr.22

2014.gada 20.novembrī

Darba kārtībā.
1.Par Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Saulstariņi” iesniegumu
izskatīšanu.
2.Par Rēzeknes novada pašvaldības SIA “Viļānu slimnīca” piederošo kapitāla
daļu pieņemšanu.
3. Par SIA „Viļānu slimnīca”valdes locekļa J.G.Vidiņa lēmuma projektu.
4.Par inventarizācijas rezultātiem Radopoles bibliotēkā.
5.Par sadarbību ar Latgales reģionālo televīziju.
6.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
7.Par Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 20.novembra noteikumu
Nr.3/2014 „Kārtība, kādā tiek izmantoti skolēnu autobusi Viļānu novada
pašvaldībā” izdošanu.
8.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no S.S.
9.Par transportlīdzekļu izmantotāju loka noteikšanu.
10.Par Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 20.novembra noteikumu
Nr.4/2014 „Kārtība, kādā pieprasa, piešķir un izlieto Viļānu novada Domes
apstiprinātos līdzekļus neparedzētu izdevumu segšanai” izdošanu.
11.Par Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 20.novembra noteikumu
Nr.5/2014 „Noteikumi par Viļānu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtību” izdošanu.
12.Par Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 20.novembra noteikumu
Nr.6/2014 „Par Viļānu novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
komandējumiem un darba braucieniem” izdošanu.
13.Par izmaiņām amatu sarakstā.
14.Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Viļānu namsaimnieks”.
15.Par Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 20.novembra noteikumu
Nr.7/2014 „Par dienesta autotransporta izmantošanu Viļānu novada
pašvaldības administrācijā un pašvaldības iestādēs, degvielas uzskaitīšanas
un norakstīšanas kārtība” izdošanu.
16.Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
17.Par kadastra kartes sakārtošanu .
18.Par zemes iznomāšanu.
19.Par īpašuma sadali.
20.Par amata vienības izveidošanu.
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21.Par Grozījumu Viļānu novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr. 59
Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā
apstiprināšanu.
22.Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
23.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
24.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
25.Par īres līguma grozījumiem.
Papildus darba kārtībā.
26.Par lēmuma atcelšanu.
27.Lēmuma Nr. 19§30 „Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Arnoldam Pudulim”
grozījumiem.
28.Par bufetes pakalpojuma sniegšanai nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
29.Par piebraucamā ceļa posma remontu.
30.Par humānās palīdzības pieņemšanu un komisijas apstiprināšanu.
31.Par F. M. aprūpi.
32.Informācija.
Sēdi vada
domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova
Piedalās
deputāti: Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis,
Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,
Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Jevdokija
Šlivka.
Nav ieradušies deputāti: Ilze Grolmusa –komandējumā.
Nokavē deputāts Vasīlijs Arbidāns un Inta Brence un Andris Kozulis.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Inga Strūberga, galvenā
grāmatvede Irēna Stafecka, Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova,
sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, juriste Marija Šļomina, jurists Dmitrijs
Orlovs,SAC „Cerība”vadītāja Solvita Razgale , zemes ierīcības inženiere Lidija
Kuzņecova , nekustamā īpašuma speciāliste Irina Klimanova , Sporta skolas direktors
Aleksejs Šlapakovs un Dekšāres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Benislavskis.
Protokolē:
sekretāre Anna Strode.
Sēdi sāk plkst.15.00.
Piedalās ;koprespondente Ilze Sondore.
Deputāti atklāti balso par darba kārtības jautājumiem un papildus darba kārtībā
iekļaujamajiem jautājumiem par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga
Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris
Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Novada domes sēdē apstiprināt darba kārtību un iekļaut papildus iesniegtos
jautājumus.
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1§
Par Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Saulstariņi” iesniegumu
izskatīšanu.__________________________________________________________
I.Strūberga J.Ivanova
Izskatot Viļānu bērnu un jauniešu biedrības „Saulstariņi” 2014.gada 03.novembra
divus iesniegumus ar lūgumu piešķirt autobusu teātra apmeklējumiem Valmierā
2014.gada 16.novembrī un 2014.gada 07.decembrī (sponsoru biļetes) , katrā reisā 20
cilvēki. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu un ņemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Piešķirt autobusu Viļānu bērnu un jauniešu biedrībai „Saulstariņi” autobusu teātra
apmeklējumam uz Valmieru – Valmieras teātri 2014.gada 07.decembrī maršruts
Viļāni –Valmiera-Viļāni.
2.Izdevumus finansēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem – izpildvaras un
likumdošanas varas institūcijas.
2§
Par Rēzeknes novada pašvaldības SIA “Viļānu slimnīca” piederošo kapitāla daļu
pieņemšanu.__________________________________________________________
J.G.Vidiņš J.Ivanova
Sakarā ar Rēzeknes novada pašvaldības sēdes protokola izrakstu Nr. 24§5 no
02.10.2014.”Par Rēzeknes novada pašvaldībai SIA “Viļānu slimnīca” piederošo
kapitāla daļu nodošanu Viļānu novada pašvaldībai” un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu,15.panta piemās daļas 6.punktu,21,panta
pirmās daļas 17.punktu ,likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām”6.panta pirmo, trešo un ceturto daļu, Komerclikuma
186.pantu,187. pantu -izvērtējot faktiskos apstākļus un lietderības apsvērumus un
ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -10 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba,
Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis ), pret- nav, atturas- 1(Arnolds Pudulis),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 02.oktobra lēmumu “Par
Rēzeknes novada pašvaldībai SIA “Viļānu slimnīca” piederošo kapitāla daļu
nodošanu Viļānu novada pašvaldībai” -pārņemt no Rēzeknes novada pašvaldības bez
atlīdzības Rēzeknes novada pašvaldībai SIA “Viļānu slimnīca” piederošās 168730
kapitāla daļas, kas sastāda 81.60 % no sabiedrības pamatkapitāla, ar visām no tām
izrietošām saistībām un tiesībām.
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2.Lūgt Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi veikt
grozījumus galvojuma līgumā.
3.Uzdot SIA “Viļānu slimnīca” valdes priekšsēdētājam veikt attiecīgos grozījumus
sabiedrības dalībnieku reģistrā un statūtos 20 (divdesmit ) dienu laikā pēc lēmuma
stāšanās spēkā .
Ierodas deputāts Andris Kozulis

3§
Par SIA „Viļānu slimnīca”valdes locekļa J.G.Vidiņa lēmuma projektu._______
I.Stafecka J.Ivanova
Izskatot SIA „Viļānu slimnīca”valdes locekļa J.G.Vidiņa 2014.gada 12.novembra
iesniegumu un lēmuma projektu par pamatkapitāla palielināšanu par EUR 7105,00
(septiņi tūkstoši simtu pieci eiro 00 centi) tiek konstatēts sekojošais, sakarā ar to, ka
notiek „SIA Viļānu slimnīca” kapitāldaļu pārņemšana, nav veiktas izmaiņas reģistrā
par SIA „Viļānu slimnīca” īpašnieku maiņu, nav pašvaldībā saņemti arī SIA „Viļānu
slimnīca” statūti jaunā redakcijā- līdz ar to, pastāv risks, ka līdz budžeta gada beigām
tas netiks veikts. Arī Viļānu novada pašvaldības budžetā nav ieplānoti finanšu resursi
pamatkapitāla palielināšanai. Pamatojoties uz likums „Par pašvaldībām”21.pantu
27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu ,
Deputāti atklāti balsojot par -12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Atteikt palielināt SIA „Viļānu slimnīca” kapitāldaļas sakarā ar naudas līdzekļu
trūkumu.
2.2015.gada budžetā paredzēt naudas līdzekļus kapitāldaļu palielināšanai –
atdzelzošanas stacijas būvniecībai.
Ierodas deputāte Inta Brence.
4§
Par inventarizācijas rezultātiem Radopoles bibliotēkā.______________________
I.Stafecka J.Ivanova
Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības 06.10.2014 gada rīkojumu Nr.1.3.4/648, kas
tika izdots pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.317 “Nacionālo bibliotēkas krājumu
noteikumi” 30.punktu, kas paredz veikt bibliotēkas krājumu inventarizāciju atkarībā
no krājumu vienību skaita- ar krājumu skaitu līdz 50000 vienību ne retāk kā reizi
astoņos gados. Radopoles bibliotēkā uzskaitē ir 7150 krājumu vienības, pēdējā
inventarizācija tika veikta 2007. gadā.
Inventarizācijas rezultātā tika konstatēts:
Nosaukums
Faktiski
Pēc
Rezultāts
EURO
grāmatvedības Iztrūkums
Pārpalikums
datiem EURO
Bibliotēkas
20037.03
20126.63
89.60
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fonds
Inventarizācijas komisijas priekšlikums:
1. iztrūkumu 89.60 ( astoņdesmit deviņi euro 60 centi) Euro apmērā norakstīt, jo
iztrūkums sastāda 0.4% no kopējā bibliotēkas fonda.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Iztrūkumu 89.60 ( astoņdesmit deviņi euro 60 centi) Euro apmērā norakstīt .
5§
Par sadarbību ar Latgales reģionālo televīziju.____________________________
J.Ivanova
Izskatot Latgales reģionālās televīzijas sadarbības piedāvājumu Viļānu novada domei
2015.gadam un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
4.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu ,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Pieņemt Latgales reģionālās televīzijas sadarbības piedāvājumu 2015.gadam ar
finansējumu EUR 198,00 (viens simts deviņdesmit astoņi eiro 00 centi )mēnesī,
izpildīt sekojošus darba uzdevumus:
 veikt stāstu un raidījumu filmēšanu un demonstrēšanu darba dienās, ievērojot
nozīmīgumu ar atkārtojumiem latviešu un krievu valodā;
 izvietot pašvaldības un tās iestāžu nekomerciāla satura informāciju TV ēterā.
Šobrīd Latgales reģionālā televīzija veido šādas rubrikas, kuru satura koncepcijas izstrādē
aicina piedalīties arī Viļānu novada pašvaldību :
 Latgales ziņas.
 Nedēļa Latgalē.
 Jūsu viedoklis.
 Novada Lepnums.
 Brīvdienas ir klāt!
 Gostūs.
Noslēgt sadarbības līgumu ar Latgales reģionālo televīziju no 2015.gada 01.janvāra līdz
2015.gada 31.decembrim.
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2. Grāmatvedības un ekonomikas nodaļai 2015. gadā ieplānot nepieciešamo finansējumu
2376. 00 EURO ( divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit seši euro 00 centi) pamatbudžeta
sadaļā – pārējā citur neklasificētā kultūra.
6§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.________________________
Ziņo norēķinu administratore I.Ruba
1.Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu,
47.panta 1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma
“Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta
1.daļas 3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.1.Brīdināt P.L. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
1.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
2.Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta
1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas
3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
2.1.Brīdināt P.M. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
2.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
3. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta
1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas
3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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3.1.Brīdināt M.R. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
3.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
4. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta
1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas
3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
4.1.Brīdināt P. D. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
4.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
5. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta
1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas
3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
5.1.Brīdināt O.B. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
5.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
6. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta
1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas
3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
6.1.Brīdināt M.V.-B. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
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6.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
7. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta
1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas
3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
7.1.Brīdināt P.B. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
7.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
8. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta
1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas
3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
8.1.Brīdināt O.B. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
8.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
9. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta
1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma “Par
nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas
3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
9.1.Brīdināt K.S. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
9.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
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10. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu,
47.panta 1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma
“Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta
1.daļas 3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
10.1.Brīdināt J.S.U. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
10.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
11. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu,
47.panta 1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma
“Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta
1.daļas 3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
11.1.Brīdināt J.L. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
11.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
12. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu,
47.panta 1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma
“Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta
1.daļas 3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
12.1.Brīdināt G.B. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
12.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
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13. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu,
47.panta 1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma
“Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta
1.daļas 3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
13.1.Brīdināt J.T. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
13.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
14. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu,
47.panta 1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma
“Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta
1.daļas 3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
14.1.Brīdināt I.L. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
14.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
15. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu,
47.panta 1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma
“Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta
1.daļas 3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
15.1.Brīdināt G.T.par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
15.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
16. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu,
47.panta 1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma
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“Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta
1.daļas 3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
16.1.Brīdināt J.G. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
16.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
17. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu,
47.panta 1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma
“Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta
1.daļas 3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
17.1.Brīdināt I.K. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
17.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
18. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu,
47.panta 1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma
“Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta
1.daļas 3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
18.1.Brīdināt A.V. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
18.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
19. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu,
47.panta 1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma
“Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta
1.daļas 3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
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Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
19.1.Brīdināt A.S. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
19.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
20. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu,
47.panta 1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma
“Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta
1.daļas 3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
20.1.Brīdināt A.St. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
20.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.

21. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu,
47.panta 1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma
“Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta
1.daļas 3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
21.1.Brīdināt A.S. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
21.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
22. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu,
47.panta 1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma
“Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta
1.daļas 3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
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Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
22.1.Brīdināt A.S. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
22.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
23. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu,
47.panta 1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma
“Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta
1.daļas 3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
23.1.Brīdināt A.P. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
23.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
24. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu,
47.panta 1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma
“Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta
1.daļas 3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
24.1.Brīdināt A.S. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
24.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
25. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu,
47.panta 1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma
“Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta
1.daļas 3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
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Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
25.1.Brīdināt A.V. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
25.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.
26. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu,
47.panta 1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma
“Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta
1.daļas 3.punktu, 361.pantu,

Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
26.1.Brīdināt V.P.par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas
sekām.
26.2.Lēmuma izvērsts skaidrojums protokola pielikumā uz 1 lapas.

7§
Par Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 20.novembra noteikumu
Nr.3/2014 „Kārtība, kādā tiek izmantoti skolēnu autobusi Viļānu novada
pašvaldībā” izdošanu.
___________________________________________________________________
J.Šlivka J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu ,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Izdot Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 20.novembra noteikumus
Nr.3/2014 „Kārtība, kādā tiek izmantoti skolēnu autobusi Viļānu novada pašvaldībā”.
Pielikumā: noteikumi uz 2 lapām.
8§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no S.S.___________________
J.Ivanova
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1.Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu,
47.panta 1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma
“Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta
1.daļas 3.punktu, 361.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.1.Piedzīt no S. S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziņu
vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo
un nekustamo īpašumu.
1.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu
izpildītājam .
1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas.
1.4.Pamatojoties uz CL 34.panta 6.daļu veikt valsts nodevas nomaksu EUR
2.85(divi eiro 85 centi) Valsts kasei reģ.Nr. 90000050138,Latvijas banka,
konts LV71TREL1060190911300.

9§
Par transportlīdzekļu izmantotāju loka noteikšanu._________________________
I.Strūberga J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas
2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2.panta pirmo daļu, 52.panta ceturtās daļas 1. un 4.punktu un piekto daļu un
ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Noteikt sekojošu transportlīdzekļu izmantotāju loku:
Transportlīdzekļa
Transportlīdzekļa
Atbildīgais
nosaukums
Valsts Nr.
vadītājsvārds,
uzvārds, amats
Audi A4
JA 6598
A.Nazarovs
autovadītājs

VW Transporter

HR 1969

E.Sermais

Izmantotāju loks –
vārds,
uzvārds,
amats
A.Nazarovs
autovadītājs;
I.Strūberga
izpilddirektore;
Jānis Sermais –
autobusa vadītājs
- E.Sermais-
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VW Transporter

HL 4165

Fiat Ducato

GC 6256

Dacia Dokker

JP 1812

Autobuss Mercedes FG 9040
Benz 0303

Autobuss
116

Autobuss
50C17

Neoplan GP 8542

Iveco JF 1067

plānošanas
plānošanas
inženieris
inženieris
J.Sermais
– Jānis Sermais –
autobusa vadītājs
autobusa vadītājs
A.Nazarovs
autovadītājs;
E.Sermaisplānošanas
inženieris;
J.Maceikevičs
–
autobusa vadītājs;
J.Tučs - autobusa
vadītājs
V.Arbidāns
– V.Arbidāns
–
saimniecības
saimniecības
vadītājs
vadītājs;
V.Soloveiko
–
elektriķis,
datorspeciālists
V.Laizāns
– V.Laizāns
–
pašvaldības
pašvaldības
policists
policists;
A.Vaišvilis
pašvaldības
policists;
J.Stafeckis
pašvaldības
policists;
G.Mičuļs
– G.Mičuļs
–
autobusa vadītājs
autobusa vadītājs;
J.Maceikevičs
–
autobusa vadītājs;
J.Tučs –autobusa
vadītājs
J.Maceikevičs
– J.Maceikevičs
–
autobusa vadītājs
autobusa vadītājs;
J.Tučs –autobusa
vadītājs;
Dz.Rozentāls
–
autobusa vadītājs
J.Tučs – autobusa J.Tučs – autobusa
vadītājs
vadītājs;
J.Maceikevičs
–
autobusa vadītājs;
A.Nazarovs
autovadītājs;
E.Sermaisplānošanas
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inženieris

Autobuss
S213UL

Setra HE 4124

J.
Sermais
– Jānis Sermais –
autobusa vadītājs
autobusa vadītājs;
J.Tučs –autobusa
vadītājs;
J.Maceikevičs
–
autobusa vadītājs

JR 5832

L.Veselova
– L.Veselova
–
pārvaldes vadītāja pārvaldes vadītāja;
J.Medveckis
–
autobusa vadītājs
J.Medveckis
– J.Medveckis
–
autobusa vadītājs
autobusa vadītājs

Dacia Sandero

Autobuss
S313 UL

Setra HF 5118

HUNDAI
TUCSON

GE 6587

J.Benislavskis
– J.Benislavskis
–
pārvaldes vadītājs pārvaldes vadītājs;
Ināra
Juste
–
sekretāre;
Dz.Rozentāls
–
autobusa vadītājs;
Juris Trokša –
autobusa vadītājs;
Aivars
Trūpspalīgstrādnieks
(traktorists);
Juris Strušelis –
sporta instruktors

Ford Transit

JB 5170

Dz.Rozentāls
– Dz.Rozentāls
–
autobusa vadītājs
autobusa vadītājs;
Juris Trokša –
autobusa vadītājs

Setra JS 1373

Juris Trokša – Juris Trokša –
autobusa vadītājs
autobusa vadītājs;
Dz.Rozentāls
–
autobusa vadītājs

Autobuss
S412 UL

Autogreiders Dz- T3226LA
99A
Traktors K700
T404LA
Traktors MTZ82

T1482FF

Traktors MTZ320

T93-42LT

A.Naglis-traktora
vadītājs
V.Seržanststraktorists
A.Trūpspalīgstrādneiks
(traktorists)
D.Ruba – traktora

A.Naglis- traktora
vadītājs
V.Seržanststraktorists
A.Trūpspalīgstrādnieks
(traktorists)
D.Ruba – traktora
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vadītājs

vadītājs;
A.Naglis- traktora
vadītājs;
O.Vasiļjevs
–
labiekārtošanas
strādnieks
Traktors MTZ920.3 T267LM
A.Naglis-traktora
A.Naglis- traktora
vadītājs
vadītājs;
D.Ruba – traktora
vadītājs;
O.Vasiļjevs
–
labiekārtošanas
strādnieks
2.Transportlīdzekļu izmantotāju loks var mainīties darbinieku izmaiņu gadījumā un
steidzamas nepieciešamības gadījumā pašvaldības funkciju nodrošināšanai saskaņā ar
izpilddirektora rīkojumu.
10§
Par Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 20.novembra noteikumu
Nr.4/2014 „Kārtība, kādā pieprasa, piešķir un izlieto Viļānu novada Domes
apstiprinātos līdzekļus neparedzētu izdevumu segšanai” izdošanu.__________
I.Stafecka J.Šlivka D.Orlovs J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu ,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izdot Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 20.novembra noteikumus
Nr.4/2014 „Kārtība, kādā pieprasa, piešķir un izlieto Viļānu novada Domes
apstiprinātos līdzekļus neparedzētu izdevumu segšanai”.
Pielikumā: noteikumi ar pielikumu uz 3 lapām.
11§
Par Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 20.novembra noteikumu
Nr.5/2014 „Noteikumi par Viļānu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtību” izdošanu._____________________
I.Stafecka J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu ,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Izdot Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 20.novembra noteikumus
Nr.5/2014 „Noteikumi par Viļānu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtību”.
Pielikumā: noteikumi ar pielikumiem uz 7 lapām.
12§
Par Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 20.novembra noteikumu
Nr.6/2014 „Par Viļānu novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
komandējumiem un darba braucieniem” izdošanu.________________________
I.Stafecka J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu ,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izdot Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 20.novembra noteikumus
Nr.6/2014 „Par Viļānu novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
komandējumiem un darba braucieniem”.
Pielikumā : noteikumi uz 9 lapām.

13§
Par izmaiņām amatu sarakstā._________________________________________
J.Ivanova
Izskatot Viļānu sociālā atbalsta centra „Cerība” vadītājas S.Razgales iesniegumu un
izvērtējot radušos situāciju Sporta skolas piebūves 2 stāva uzkopšanā,
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ieviest sekojošas amata vienības no 01.12.2014 Viļānu sociālā atbalsta centrā
“Cerība”:
Amata nosaukums

Profesijas kods

Slodze

Atalgojums EURO

Apkopēja

9112 01

0.5

160.00

1.2. Izdevumus finansēt no SAC “Cerība” budžeta līdzekļiem
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2. Ieviest sekojošas amata vienības no 01.12.2014 Viļānu sporta skolā:
Amata nosaukums

Profesijas kods

Slodze

Atalgojums EURO

Apkopēja

9112 01

0.5

160.00

2.2. Izdevumus finansēt no Viļānu sporta skolas budžeta līdzekļiem.
14§
Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Viļānu namsaimnieks”._______________
J.Ivanova
Izskatot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes locekles Ā.Moisejevas 2014.gada
22.oktobra iesniegumu ar lūgumu piešķirt naudas līdzekļus un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Jevdokija
Šlivka, Leopolds Naglis, Andris Kozulis ), pret- nav, atturas- 2( Juris Galerijs Vidiņš,
Inta Brence),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Palielināt SIA „Viļānu namsaimnieks” pamatkapitālu par EUR 2000.000 (divi
tūkstoši eiro 00 centi ).Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem citur
neklasificētā rezerve.
2.Grāmatvedības un ekonomikas nodaļai veikt grozījumus Viļānu novada pašvaldības
budžetā samazinot naudas līdzekļus no plānotās atlikumu rezerves uz gada beigām .
3.Valdes loceklei Ā.Moisejevai reģistrēt uzņēmumu reģistrā pamatkapitāla
palielināšanu .
Pielikumā : SIA „Viļānu namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanas noteikumi uz 1 lapas.

15§
Par Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 20.novembra noteikumu
Nr.7/2014 „Par dienesta autotransporta izmantošanu Viļānu novada
pašvaldības administrācijā un pašvaldības iestādēs, degvielas uzskaitīšanas un
norakstīšanas kārtība” izdošanu.______________________________________________
I.Stafecka J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu ,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izdot Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 20.novembra noteikumus
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Nr.7/2014 „Par dienesta autotransporta izmantošanu Viļānu novada
pašvaldības administrācijā un pašvaldības iestādēs, degvielas uzskaitīšanas un
norakstīšanas kārtība”.
Pielikumā : noteikumi ar pielikumiem uz 8 lapām.
16§
Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
J.Ivanova
1. Pamatojoties uz 2014.gada 23.oktobra Viļānu novada domes sēdes Nr.20 dienas
kārtības 8.2.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā, Viļāni,
Viļānu nov., kadastra numurs 78179000572 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot
SIA Dzieti vērtētājus
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaņā ar SIA Dzieti 2014.gada 5.septembra slēdzienu par nekustamā īpašuma –
dzīvokļa Raiņa ielā, Viļānos - tirgus vērtība ir EUR 5200,00 (pieci tūkstoši divi simti
euro un 00 centi) un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:




noteikt dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā, Viļānos, kadastra numurs 78179000572
nosacīto cenu – EUR 5200,00 (pieci tūkstoši divi simti euro un 00 centi);
Piedāvāt N.G. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo
īpašumu;
Lēmuma norakstu nosūtīt N. G.- 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.
17§
Par kadastra kartes sakārtošanu
J.Ivanova
Ņemot vērā, ka zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 78170010115;
78170010116; 78170010117; 78170010118; 78170010119; 78170010254 daļa ir
nepieciešama piebraucamā ceļa ierīkošanai pie nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr.78170010122, Rīgas ielā 57A, Viļānos un pamatojoties uz likuma Par pašvaldības
15.panta 13.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:








No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170010115 atdalīt daļu 28m2
platībā;
No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170010116 atdalīt daļu 109m2
platībā;
No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170010117 atdalīt daļu 106m2
platībā;
No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170010118 atdalīt daļu 103m2
platībā;
No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170010119 atdalīt daļu 100m2
platībā;
No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170010254 atdalīt daļu 143m2
platībā;
Atdalītas zemes vienību daļas apvienot vienā gabalā. Jaunizveidotajam
gabalam noteikt:
 Adrese – Rīgas iela 57B, Viļāni, Viļānu nov.;
 Platība – 589m2 (veicot zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu platība var
tikt precizēta);
 Lietošanas mērķis – 1101.
18§

Par zemes iznomāšanu.
J.Ivanova
1. Izskatot SIA „Viļānu namsaimnieks”, Viļānos iesniegumu par nomas līgumu
noslēgšanu par zemes vienībām, kas saistīti ar ūdenssaimniecības objektu uzturēšanu
un apsaimniekošanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980040257; 78170010258;
78980040152;78480060431 ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme.
Citi pieteikumi uz dotajām zemes vienībām netika saņemti. Atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot SIA „Viļānu namsaimnieks” iesniegumu, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu”, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma
4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un
79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un ņemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu SIA „Viļānu namsaimnieks” par zemes vienību ar
kadastra apzīmējumiem 78980040257 (4,26 ha); 78170010258 (0,025 ha);
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78980040152 (0,126 ha) un 78480060431 (0,2922 ha) iznomāšanu uz desmit
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 SIA „Viļānu namsaimnieks”.
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 AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”, reģistrācijas
Nr.40003017051, dzīv. Rīgas iela 44, Viļāni, Viļānu nov., 2014.gada 15.oktobra
iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980050076 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (2014.gada 25.septembra Viļānu novada domes lēmums).
2014.gada 15.oktobrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts AS „Viļānu
selekcijas un izmēģinājumu stacija” valdes locekles Ingas Zundas iesniegums ar
lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980050076 2,80 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saņemti. Atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” valdes locekles
Ingas Zundas iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”
3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu,
66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
47.panta pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas- 2( Alla Stiuka, Inga Zunda- sakarā ar interešu konfliktu valsts
amatpersonu darbībā) ,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” par
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980050076 2,80 ha platībā uz
pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu
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iznomāšanas kārtību (apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības
domes sēdē Nr.3§31), kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt
nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas
noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”, Rīgas
iela 44, Viļāni, Viļānu 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.K., dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2014.gada 7.novembra iesniegumu
par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980100536 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (2014.gada 25.septembra Viļānu novada domes lēmums).
2014.gada 7.novembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A.K.
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980100536
2,80 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saņemti. Atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot A.K. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar A. K.par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980100536 2,80 ha platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu
iznomāšanas kārtību (apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības
domes sēdē Nr.3§31), kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt
nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas
noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt A. K.- Viļānu pag., 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.
19§
Par īpašuma sadali.
J.Ivanova
1. Izskatot T. P. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., par nekustamā īpašuma „Silakalni”,
Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78980030090, sadalīšanu un pamatojoties uz
03.10.2006. Zemes ierīcības likuma” 8.panta (1)d., 3p. un 12.04.2011. MK „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumiem” Nr.288, konstatēts, ka zemes īpašuma
sadalei ir nepieciešama zemes ierīcības projekta izstrāde un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam „Silakalni”, kadastra
Nr.78980030090 ar kopējo platību 14,30 ha sadalei divos īpašumos
1. Sadalīt īpašumu divās daļās, kur vienu daļu veido zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 78980030092 un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78980030090 atdalīts zemes gabals 5,30 ha platībā (veicot instrumentālo
uzmērīšanu zemes platība var mainīties), bet otru daļu – atlikusī zemes
vienības 78980030090 daļa;
2. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980030090 atdalītajai zemes
vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – 0102 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība un lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra
Nr.;
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 78980030090 noteikt zemes
lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
4. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Ignaši”;
5. Sadali veikt uz zemes īpašuma „Silakalni” izgatavotā zemes robežu plāna
04.05.2001. pamata M 1:10000;
6. Zemes ierīcības projektā jāievēro noteiktie apgrūtinājumi;
7. Zemes ierīcības projektu saskaņot ar Viļānu novada pašvaldības
priekšsēdētāju.
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2. Izskatot A. B. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., par nekustamā īpašuma „Sidrabeņu
mājas”, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78980040144, sadalīšanu un
pamatojoties uz 03.10.2006. Zemes ierīcības likuma” 8.panta (1)d., 3p. un
12.04.2011. MK „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem” Nr.288,
konstatēts, ka zemes īpašuma sadalei ir nepieciešama zemes ierīcības projekta izstrāde
un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam „Sidrabeņu mājas”, kadastra
Nr.78980040144 ar kopējo platību 6,10 ha sadalei divos īpašumos
1. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980040144 atdalīt 4,00 ha (veicot
instrumentālo uzmērīšanu zemes platība var mainīties).
2. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980040144 atdalītajai zemes vienībai
noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība un lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra Nr.;
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 78980040144 noteikt zemes lietošanas mērķi
– 0102 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
4. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Sidrabeņi”;
5. Sadali veikt uz zemes īpašuma „Sidrabeņu mājas” izgatavotā zemes robežu plāna
14.01.2001. pamata M 1:10000;
6. Zemes ierīcības projektā jāievēro noteiktie apgrūtinājumi;
7. Zemes ierīcības projektu saskaņot ar Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāju.

20§
Par amata vienības izveidošanu._________________________________________
J.Ivanova
Izskatot Viļānu mūzikas un mākslas skolas direktores I.Brences 2014.gada
12.novembra iesniegumu ar lūgumu izveidot Profesionālās ievirzes skolotāja (232002
S21 (interešu) ) amata vienību Viļānu Mūzikas un mākslas skolā,
Deputāti atklāti balsojot par -12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis), pret- nav, atturas1(Arnolds Pudulis),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Izveidot Profesionālās ievirzes skolotāja amata vienību no 2014.gada 01.novembra:
1.1.pieaugušo neformālās izglītības programmās – 3 stundas (0.142 likmes)finansējums – izglītojamo maksa par mācībām.
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Ierodas deputāts Vasīlijs Arbidāns.
21§
Par Grozījumu Viļānu novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr. 59
Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā
apstiprināšanu.___________________________________________________
J.Šlivka D. Strupiša J.Ivanova
Sociālais dienests ir iesniedzis izskatīšanai projektu Grozījumi Viļānu novada
pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr. 59 Sociālās palīdzības pabalsti un to
piešķiršanas kārtība Viļānu novadā un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras
komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Grozījumus Viļānu novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr. 59
„Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”.
Pielikumā: Grozījumi Viļānu novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr. 59
„Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” uz 3 lapām.
22§
Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.______________________________
J.Ivanova
Sociālais dienests 04.11.2014. ir pieņēmis lēmumu Nr. 4.1/43/ 8
par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
Sociālajā dienestā ir saņemts I. Ž.dekl Viļānu novadā, iesniegums 28.10.2014. ar
lūgumu piešķirt istabu sociālajā dzīvoklī .
Izskatot lietas materiālus, uzklausot sociālās darbinieces paskaidrojumus un viedokli,
konstatēts: I.Ž. ir invalīds, dzīvo viens pagaidu dzīvošanai pielāgotā telpā. Viņam bija
smaga galvas trauma, pēc operācijas viņš nespēs dzīvot tādos dzīves apstākļos un
sevi aprūpēt. Tāpēc I.Ž. lūdz sociālo istabu. Sociālā dienesta vadītāja informē, ka
šobrīd ir brīva istaba Nr.1 sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā pirmajā stāvā, tur varētu
izmitināt I.Ž. Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Viļānu novada domes
2013.gada 5.decembra apstiprinātā „Sociālo dzīvokļu nolikuma ” 10.1. , 12.un 14.
punktu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence ), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Piešķirt I. Ž. dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā, istaba Nr.1,
saskaņā ar Sociālo dzīvokļu nolikumu.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
23§
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanā._____________________________________________
J.Šlivka I.Brence A.Stiuka J.Ivanova
1. Izskatot R. K. deklarētā dzīvesvieta Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
R.K. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu.
R. K. savā iesniegumā norāda, ka viņa pašreiz ar saviem diviem nepilngadīgiem
bērniem dzīvo pie vecākiem. Dzīvojamā māja sastāv no 3 istabām, mājā vēl dzīvo
vecāki un nepilngadīgs brālis.
2014.gada 23.oktobrī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieks I. Repša,
veicot R. K. apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā Viļānu nov., konstatēja, ka dzīvojamā
māja pieder R.K. mātei – R. C.. Dzīvojamā māja sastāv no trim istabām un virtuves.
Viena istaba ir caurstaigājamā. Mājā dzīvo divas ģimenes – vecāku ģimene un R.
ģimene. R. K. ar nepilngadīgām meitenēm dzīvo vienā nelielā istabā. Kopā abām
ģimenēm sadzīvot ir grūti.
R. K. ir šķīrusies, bērnus audzina viena, saņem uzturlīdzekļus. Tēvs P. C. ir otrās
grupas invalīds. Pēc ienākumiem ģimene atbilst maznodrošinātās ģimenes statusam,
bet tas 2014.gadā netika piešķirts, jo tēvam P.C. pieder divas automašīnas.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem R. K.
tika uzaicināta uz 2014.gada 27.oktobra Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi viedokļa
izteikšanai un uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidrojumus un
pieradījumus nav iesniegusi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, R. K. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa
jautājuma risināšanā ir noraidāms, jo mātei, R.C. tiesiskā valdījumā ir dzīvošanai
derīga dzīvojamā platība, kā arī R. K. uz šo brīdi nav noteikts
trūcīgās/maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ”13 panta. un
14.panta un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 4. punkta un 5.punkta nosacījumiem, R.K. neatbilst nevienai no
personu kategorijām, kuras ir tiesīgas saņemt iepriekš minēto palīdzības veidu. Līdz
ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta pieņemšanai.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu Regīnas Kovaļenko
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2. pantu, 6.
panta trešo daļu, 7.panta piektās daļas 3.punktu, 13 pantu un 14.pantu, Administratīvā
procesa likuma 4. pantu, 5. pantu, 12. pantu, 13. pantu, 62. pantu, 65. pantu, 66.pantu
un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 4. punktu, 5. punktu,
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Deputāti atklāti balsojot par -13 (Vasīlijs Arbidāns, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Inta Brence ), pret1(Jekaterina Ivanova), atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atteikt atzīt R.K. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās
telpas izīrēšanā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
2. Izskatot V. L. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
V. L. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu.
V. L. savā iesniegumā norāda, ka pašreiz dzīvo avārijas mājā Brīvības ielā -Viļānos,
vēlas īrēt vienistabu dzīvokli ar ērtībām.
Saskaņā ar VZD Kadastra reģistra datiem nekustamā īpašuma Brīvības ielā ,Viļāni,
Viļānu nov. īpašnieks ir Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra”.
1999.gada 1.martā starp Viļānu 41.arodvidusskolu un V. L.tika noslēgts dzīvojamās
telpas - Brīvības ielā , Viļānos, Viļānu nov., īres līgums Nr.9 uz nenoteiktu laiku.
Dzīvoklis sastāv no 2 istabām, kopēja platība - 42,53 m2, dzīvojamā platība - 25,39
m2., labiekārtojuma līmenis – krāsns apkure, ūdensvada un kanalizācijas nav.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem V.
L.tika uzaicināts uz 2014.gada 27.oktobra Sociālo un dzīvokļu komisijas (turpmāk
tekstā – Komisija) sēdi papildus viedokļa sniegšanai saskaņā ar iespējami nelabvēlīga
administratīvā akta pieņemšanu, kā arī tika lūgts iesniegt dokumentālu apliecinājumu
iesniegumā norādītajam, attiecībā uz to, ka ēka Brīvības ielā, Viļānos atrodas avārijas
stāvoklī.
V. L.Komisijā uzturēja savu lūgumu un papildus paskaidroja, ka viņš agrāk strādāja
Viļānu 41.arodvidusskolā un sakarā ar to, viņam tika piešķirts šis dzīvoklis, kurā
dzīvo jau sen. 2012.gadā Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” piedāvāja
privatizēt dzīvokli, bet viņš atteicās, jo dzīvojamā māja Brīvības ielā , Viļānos ir
avārijas stāvoklī. Dokumentālu apliecinājumu (tehniskās apsekošanas atzinuma), ka
māja atrodas avārijas stāvoklī, viņam nav.
Ņemot vērā iepriekš minēto, V.L. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma
risināšanā ir noraidāms, jo nav dokumentāla apliecinājuma viņa iesniegumā
norādītajam, attiecībā uz to, ka dzīvojamā māja Brīvības ielā , Viļāni, Viļānu nov.
atrodas avārijas stāvoklī.
V.L. ir vecuma pensionārs, saņem VSAA vecuma pensiju. Uz lēmuma pieņemšanas
brīdi viņš nav vērsies pēc palīdzības pašvaldības Sociālajā dienestā, kā arī nav lūdzis
izvērtēt viņa atbilstību trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusam. ( Sociālā
dienesta ziņojums Nr.1.3.1/95).
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Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ”13 panta. un
14.panta un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 4. punkta un 5.punkta nosacījumiem, V. L.neatbilst nevienai no
personu kategorijām, kuras ir tiesīgas saņemt iepriekš minēto palīdzības veidu. Līdz
ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta pieņemšanai
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu V. L. 2014.gada
10.septembra iesnieguma par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā lietas izskatīšanas termiņš tika
pagarināts līdz 2015.gada 10.janvārim (Viļānu novada pašvaldības Sociālās un
dzīvokļu 2014.gada 7.oktobra prot. Nr.18).
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2. pantu, 6.
panta trešo daļu, 7.panta piektās daļas 3.punktu, 13 pantu un 14.pantu, Administratīvā
procesa likuma 4. pantu, 5. pantu, 12. pantu, 13. pantu, 62. pantu, 65. pantu, 66.pantu
un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 4. punktu, 5. punktu,
Deputāti atklāti balsojot par -14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Vasīlijs
Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atteikt atzīt V. L. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās
telpas izīrēšanā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
3. Izskatot J.P. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
J.P. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu, jo pēc laulības šķiršanas viņai un bērnam ir nepieciešama
atsevišķa dzīvojamā platība. Dēls S. P. ir invalīds.
Izskatot un pārbaudot lietas faktiskos apstākļos tika konstatēts, ka bijušais vīrs, I. P., ir
dzīvokļa īrnieks. Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.1099 ir ierakstīti: īrnieks I.P., J. P.
un dēls S P.
Dzīvoklis sastāv no 3 istabām, kopēja platība - 60,11 m2, dzīvojamā platība - 44,8 m2.
J. P. un S. P. uz šo brīdi nav izslēgts no dzīvojamās telpas īres līguma Nr.1099. Līdz
ar to ir pamats uzskatīt, ka J. P. tiesiskā valdījumā ir dzīvošanai derīga dzīvojamā
telpa.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem J. P.
bijušais laulātais I.P.tika uzaicināti uz 2014.gada 27.oktobra Sociālo un dzīvokļu
komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) sēdi papildus viedokļa sniegšanai saskaņā ar
iespējami nelabvēlīga administratīvā akta pieņemšanu.
I. P. uz Komisijas sēdi neieradās.
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J. P. Komisijā uzturēja savu lūgumu un papildus paskaidroja, ka laulība starp viņu un
I. P. šķirta Rēzeknes tiesā 2013.gada 28.novembrī. Spriedums stājies likumīgā spēkā
2013.gada 27.decembrī.
Komisija izteica priekšlikumu – samainīt esošo trīs istabu dzīvokli pret diviem
atsevišķiem dzīvokļiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto, J. P. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma
risināšanā ir noraidāms, jo J. P. tiesiskā valdījumā ir dzīvošanai derīga dzīvojamā
platība, kā arī viņai uz šo brīdi nav noteikts trūcīgās/maznodrošinātās ģimenes
statuss.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ”13 panta. un
14.panta un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 4. punkta un 5.punkta nosacījumiem, J. P. neatbilst nevienai no
personu kategorijām, kuras ir tiesīgas saņemt iepriekš minēto palīdzības veidu. Līdz
ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta pieņemšanai
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu J. P. 2014.gada
26.augusta iesnieguma par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā lietas izskatīšanas termiņš tika
pagarināts līdz 2014.gada 26.decembrim (Viļānu novada pašvaldības Sociālās un
dzīvokļu 2014.gada 10.septembra prot. Nr.17).
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2. pantu, 6.
panta trešo daļu, 7.panta piektās daļas 3.punktu, 13 pantu un 14.pantu, Administratīvā
procesa likuma 4. pantu, 5. pantu, 12. pantu, 13. pantu, 62. pantu, 65. pantu, 66.pantu
un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 4. punktu, 5. punktu,
Deputāti atklāti balsojot par -14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence , Vasīlijs
Arbidāns), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atteikt atzīt J.P.par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas
izīrēšanā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
4. Izskatot Z. Š. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov. iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Z.Š. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo brīvo dzīvojamo telpu.
Z. Š. savā iesniegumā norāda, ka pašreiz ar saviem diviem pilngadīgiem dēliem dzīvo
viena istabā, vēlas īrēt 3vai 4 istabu dzīvokli.
Izskatot un pārbaudot lietas faktiskos apstākļos tika konstatēts, ka saskaņā ar
1995.gada 17.oktobra vienošanās Valsts Lopkopības izmēģinājumu stacija „Latgale”,
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pamatojoties uz LR 1991.gada 21.jūnija likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un
zvejnieku kolhozu privatizāciju” nodeva īpašumā pret kapitāla daļām atsavināto
divistabu dzīvokli ar lietderīgo platību 60,3 m2, kas atrodas Viļānu pag., pilsonei L. V.
Saskaņā ar 2007.gada 21.jūnijā Viļānu pagasta padomes izziņu Nr.3-12/646 pēc
mājsaimniecības uzskaites kartītēm Nr.132,134,035 uz L. D.(V), Z. M. un I. I. vārda
skaitās katram 1/3 domājamā daļa mājas, kas atrodas pēc adreses Viļānu pag.
Saskaņā ar VZD Kadastra reģistra datiem nekustamā īpašuma Viļānu pag., Viļānu
nov. tiesiskais valdītājs ir D. B.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem,
Z. Š. tika uzaicināta uz 2014.gada 27.oktobra Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi
viedokļa izteikšanai.
Z. Š.Komisijā uzturēja savu lūgumu un papildus paskaidroja, ka dzīvoklis sastāv no
divām istabām, kurās dzīvo četri cilvēki: māte M. K. dēli - A.S. un G. S. Pēc Z. Š.
vārdiem, viņa ar pilngadīgiem dēlim apdzīvo vienu istabu. Nekustamo īpašumu Viļānu nov., viņa nopirka no tiesiskā valdītāja D. B. pirkuma līguma nav, īpašuma
tiesības uz šo dzīvokli zemesgrāmatā nereģistrēja.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Z. Š. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa
jautājuma risināšanā ir noraidāms, jo Z. Š. tiesiskā valdījumā ir dzīvošanai derīga
dzīvojamā telpa, kā arī Z.Š. uz šo brīdi nav noteikts trūcīgās/maznodrošinātās ģimenes
(personas) statuss, un uz lēmuma pieņemšanas brīdi viņa nav vērsusies Viļānu novada
pašvaldības Sociālajā dienestā ar lūgumu piešķirt trūcīgās/maznodrošinātās ģimenes
(personas) statusu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ”13 panta. un
14.panta un pašvaldības Saistošo Noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu”
4.punkta un 5. punkta nosacījumiem, Z.Š. neatbilst nevienai no personu kategorijām,
kuras ir tiesīgas saņemt iepriekš minēto palīdzības veidu. Līdz ar to ir pamats
nelabvēlīga administratīva akta pieņemšanai
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu Z.Š. 2014.gada
14.augusta iesnieguma par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā lietas izskatīšanas termiņš tika
pagarināts līdz 2014.gada 14.decembrim. (Viļānu novada pašvaldības Sociālās un
dzīvokļu 2014.gada 26.augusta prot. Nr.16).
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2. pantu, 6.
panta trešo daļu, 7.panta piektās daļas 3.punktu, 13 pantu un 14.pantu, Administratīvā
procesa likuma 4. pantu, 5. pantu, 12. pantu, 13. pantu, 62. pantu, 65. pantu, 66.pantu
un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 4. punktu, 5. punktu,
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Inta Brence, Vasīlijs
Arbidāns ), pret- nav, atturas- 1(Inta Brence),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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atteikt atzīt Z. Š. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās
telpas izīrēšanā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
5. Izskatot S. B. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaņā ar 2014.gada 5.jūnija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.11,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 5.1.. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa
apstākļus, S. B. tika atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas
izīrēšanai vispārējā kārtībā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2014.gada 7.oktobrī, S. B. tika piedāvāts īrēt
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā
platība - 51,4 m2, istabu skaits - 2, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – ūdensvads,
kanalizācija, bez kapitāla dūmvada un apkures. (2014.gada 15. oktobra Viļānu novada
pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas paziņojums Nr.1.3.8/1232).
2014.gada 24. oktobrī tika saņemta S. B. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo
dzīvojamo telpu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 1.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5.
panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, Viļānu novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.3. punktu,
Deputāti atklāti balsojot par -14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence , Vasīlijs
Arbidāns), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. sniegt S. B. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Viļānos, Viļānu nov.;
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku - 1 gadu, iekļaujot
īres līgumā, kā ģimenes locekļus, vīru V. D. meitu A.D., dēlu D D. un meitu V. D.
Ietvert īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa
pagarināšanu;
3. līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
4. lēmuma 2. punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei Ā.
Moisejevai.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
6. Izskatot A. R.deklarētā dzīvesvieta Riebiņu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
A. R. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu.
A. R. savā iesniegumā norāda, ka kopš 2013.gada strādā Viļānu pašvaldības
kapitālsabiedrībā SIA „VIĻĀNU SILTUMS”. Pašreiz viņš kopā ar ģimeni Viļānos
dzīvo īrētā dzīvoklī. Dēls M. R. apmeklē Viļānu pirmsskolas izglītības iestādi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, A. R. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa
jautājuma risināšanā ir atbalstāms, jo saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības Saistošo
noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.4. punkta nosacījumiem
pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu vispārējā kārtībā personai, kura pieņemta darbā
pašvaldībā, tās iestādē vai uzņēmumā, kura nav deklarējusi dzīves vietu pašvaldībā.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta, pirmās daļas 1.punktu, Viļānu novada
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.4. punktu,
Deputāti atklāti balsojot par -12 (Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , Inga Zunda, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Jevdokija Šlivka,
Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns ), pret- 2 (Jekaterina
Ivanova ,Arnolds Pudulis) , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt A. R. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības
saņemšanai vispārējā kārtībā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
7. Izskatot O.M. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu
īrējamu dzīvojamo telpu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaņā ar 2013.gada 5. decembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.16, 31§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
4.punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, O. M.tika atzīta
par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības
reģistrā īrētās dzīvojamās platības apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2014.gada 4.novembrī O.M. tika piedāvāts
apmainīt īrēto vienistabas dzīvojamo telpu Viļānos pret citu īrējamu dzīvojamo telpu
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Viļānos, Viļānu nov. (dzīvojamās telpas kopējā platība - 51,9 m2, istabu skaits -2,
pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis- centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze).
2014. gada 7.novembrī tika saņemta O. M. atbilde - piekrišana apmainīt īrēto
dzīvokli pret citu īrējamu dzīvokli Viļānos, Viļānu nov.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 4.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5.
panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu,
Deputāti atklāti balsojot par -12 (,Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Inga Zunda,
Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Jevdokija Šlivka,
Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence,Vasīlijs Arbidāns ), pret- 1 (Jekaterina
Ivanova) , atturas- 1 (Alla Stiuka),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. sniegt O. M., palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu Viļānos;
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu. Ietvert īres
līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa
pagarināšanu;
3. līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
4. lēmuma 2. punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei Ā.
Moisejevai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
8. Izskatot A.O. dzīvojošā Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar lūgumu iemitināt
dzīvoklī un ierakstīt dzīvojamās telpas īres līgumā māti S. O. un tēvu J. O. deklarētā
dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., S. O. un J. O. iesniegumus ar lūgumu iemitināt viņus
dzīvoklī Viļānos, kā arī ierakstīt dzīvojamās telpas īres līgumā, Viļānu novada
pašvaldības dome
konstatē:
A O. lūdz atļaut iemitināt viņa īrētajā dzīvojamajā telpā Raiņa ielā Viļānos, Viļānu
nov. un ierakstīt dzīvojamās telpas īres līgumā – S.O. un tēvu – J.O. kurš ir otrās
grupas invalīds, S. O. un J. O. lūdz atļaut iemitināt viņus dzīvoklī Raiņa ielā ,Viļānos,
Viļānu nov. pie dēla A. O. un ierakstīt dzīvojamās telpas īres līgumā sakarā ar
ugunsgrēku viņu īrētajā dzīvoklī Rīgas ielā -Viļānos. Viļānu nov.
Saskaņā ar 2014.gada 10. novembra SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” paziņojumu
Nr.92 2014.gada 10.novembrī mājā Rīgas ielā - Viļāni, Viļānu nov. notika
ugunsgrēks, tā rezultātā dzīvoklim Nr.4, īrnieks J. O. izdega griesti, bojātas koka
nesošas pārseguma konstrukcijas. Pēc ugunsgrēka dzīvoklis pilnīgi nav derīgs
dzīvošanai.
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Dzīvojamās telpas - Raiņa ielā - Viļāni, Viļānu nov., īres līgumā Nr. 405 ir ierakstīts
īrnieks A. O.. Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta pirmo daļu īrniekam ir
tiesības iemitināt viņa īrētajā dzīvojamā telpā savu laulāto, vecākus (adoptētājus),
darbnespējīgos brāļus un māsas un pilngadīgos bērnus, kuriem nav savas ģimenes, ja
tam piekrituši visi attiecīgajā dzīvojamā telpā dzīvojošie īrnieka pilngadīgie ģimenes
locekļi un ja iepriekš par to rakstveidā informēts izīrētājs.
Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta pirmo daļu, trešo daļu,
piekto daļu un septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 65. pantu, 66. pantu un
67.pantu,
Deputāti atklāti balsojot par -14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence , Vasīlijs
Arbidāns), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. atļaut A.O. iemitināt dzīvojamās telpās - Raiņa ielā Viļānos, Viļānu nov., un
ierakstīt dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.405 māti S. O. un tēvu J. O.uz noteiktu
laiku – sešiem mēnešiem;
2. uzdot par pienākumu SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” noslēgt ar īrnieku J. O.
vienošanos par dzīvojamās telpas – Rīgas , Viļāni, Viļānu nov., pārtraukšanu uz laiku
kamēr būs spēkā dzīvojamās telpas –Raiņa ielā - Viļāni, Viļānu nov., īres līgums.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
9. Izskatot S. L., deklarētā dzīvesvieta Rīgas ielā -Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
S. L. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu sakarā ar ugunsgrēku dzīvoklī Rīgas ielā - Viļānos, Viļānu nov.
SIA „Viļānu namsaimnieks”, veicot dzīvojamās mājas Rīgas ielā,Viļānos apsekošanu,
konstatēja, ka 2014.gada 10.novembrī šajā mājā notika ugunsgrēks, tā rezultātā
dzīvoklim Nr.4, īrnieks J. O. izdega griesti, bojātas koka nesošas pārseguma
konstrukcijas. Pēc ugunsgrēka dzīvoklis - pilnīgi nav derīgs dzīvošanai. Ugunsgrēka
likvidēšanas laikā ir sabojāts jumts un blakus dzīvoklim Nr.7 koka pārsegums saliets
ar ūdeni, kurš arī var sabrukt, kā arī ar ūdeni salieti griesti dzīvoklim
Nr.13.(2014.gada 10.novembra SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” paziņojums
Nr.192).
2014.gada 10.novembrī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālā
darbiniece A. Āboliņa, veicot dzīvokļa Rīgas ielā, Viļānos apsekošanu, konstatēja, ka
ugunsgrēka likvidēšanas laikā ar ūdeni tika salieti griesti, divi dīvāni, drēbes, bērnu
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mācību burtnīcas un grāmatas, televizors un mūzikas centrs. Šobrīd dzīvoklī atslēgta
elektrība, jo pastāv iespēja ka vadi ir salijuši. Dzīvoklī ar bērniem nav iespējams
dzīvot.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. panta pirmo daļu
pašvaldības dome sniedz palīdzību personai, kuras īrētā vai īpašumā esoša dzīvojamā
telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā, ja persona
šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai
attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga
dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja.
Saskaņā ar iepriekš minētā likuma 13.panta ceturtās daļas noteikumiem pašvaldības
dome Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā izvērtā, vai dzīvojamo telpu
vai dzīvojamo māju ir iespējams atjaunot un pieņem lēmumu par pašvaldībai
piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas izīrēšanu, ja dzīvojamā telpa vai
dzīvojamā māja ir pilnīgi vai daļēji gājusi bojā un nav atjaunojama.
S. L. ģimenei Viļānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita
dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja un šobrīd dzīvojamā telpa
Rīgas ielā - Viļānos, Viļānu nov. nav derīga dzīvošanai.
Ņemot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 13. panta pirmo daļu, ceturtās daļas 1.punktu,
Deputāti atklāti balsojot par -14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence , Vasīlijs
Arbidāns), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. sniegt S. L. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Alejas ielā, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā
platība - 46,97 m2, istabu skaits - 2, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – krāsns
apkure, ūdensvada un kanalizācijas nav;
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku - 6 mēnešiem,
iekļaujot īres līgumā S. L.ģimenes locekļus- meitas: A.N., K. N. un dēlu V. N.
3. uzdot par pienākumu SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” noslēgt ar īrnieci S. L.
vienošanos par dzīvojamās telpas – Rīgas - Viļāni, Viļānu nov., pārtraukšanu uz laiku
kamēr būs spēkā dzīvojamās telpas –Alejas ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums;
4. līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
5. lēmuma 2.,3. un 4.punktu izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei
Ā. Moisejevai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
24§
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.______________________________
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J.Ivanova
1. Izskatot V.S. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.A. Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
V. S. lūdz anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Viļāni, Viļānu nov. A. A.
Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem A. A. ir deklarējis dzīvesvietu Viļāni, Viļānu
nov. no 2012.gada 13. marta.
Saskaņā ar Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas ziņojumu nekustamā īpašuma
īpašnieks ir V. S.
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu” 3.punkta nosacījumiem A.A. līdz 2014.gadam 3. septembrim
tika lūgts iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā, kā arī saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.pana 1.daļu sniegt
savu viedokli un argumentus, kas tiks ņemti vērā, pieņemot lēmumu (pieprasījums –
pašvaldības izejošais Nr.1.3.8/1054 no 19.08.2014.).
A.A. uz aicinājumu ierasties Viļānu novada pašvaldībā, lai sniegtu ziņas 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 Viļānos, Viļānu nov. (25.08.2014. nosūtīta ierakstīta
vēstule, bet vēstule atgriezta ar norādi „adresāts nebija mājās, atstāts paziņojums”).
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu ziņas par personas
deklarēto dzīvesvietu anulē, ja tā sniegusi nepatiesas ziņas 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 grāmatā.
V. S. kā nekustamā īpašuma Viļāni, Viļānu nov. īpašnieks, lūdz anulēt ziņas par
deklarēto dzīvesvietu A.A. līdz ar to A. A. ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā.
Pamatojoties uz Civillikuma 994.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 2. 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 ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 3.
punktu,
Deputāti atklāti balsojot par -14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence , Vasīlijs
Arbidāns), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Viļāni, Viļānu nov. A. A.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
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2. Izskatot P.B. deklarētā dzīvesvieta Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu V. L. Ē. L. un D. L. Viļānu novada pašvaldības
dome konstatē:
P. B. lūdz anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Sokolku pag., Viļānu nov. V. L.un
viņas bērniem – Ē. un D.
P. B. savā iesniegumā norāda, ka viņa, kā attālai radiniecei, no 2014.gada 13.janvāra
pēc mutiskās vienošanās bija atļāvusi V. L. un viņas bērniem deklarēt dzīvesvietu un
dzīvot nekustamajā īpašumā Sokolku pag., Viļānu nov. P.B. pēc nekustamā īpašuma
Sokolku pag., Viļānu nov. mantinieces N. C. pilnvaras taisās noformēt minēto
īpašumu uz savā vārda un izpirkt to. Sakarā ar N. C. iebildumiem L. atrašanās
minētajā nekustamajā īpašumā tālāk nav iespējama.
V. L.deklarējot savu dzīvesvietu Sokolku pag., Viļānu nov., norādīja dzīvesvietas
deklarēšanas lietošanas tiesības, kuru iegūšanas pamats ir „cits tiesiskais pamats patapinājuma līgums” bet, deklarējot savu nepilngadīgo - bērnu Ē. L. un D. L.
dzīvesvietu iepriekš minētajā adresē, noradīja dzīvesvietas deklarēšanas lietošanas
tiesības, kuru iegūšanas pamats ir „radniecība ar V. L.”.
Civillikuma 994.pants pirmā daļa noteic, ka par nekustama īpašuma īpašnieku
atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemes grāmatā.
Izvērtējot un pārbaudot lietas faktiskos apstākļus, tika konstatēts, ka saskaņā ar
2010.gada 10.marta Latgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Ļubovas Pavlovskas
Mantojuma apliecību, reģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.1820, par
tiesībām uz mantojumu pēc likuma, N. C.apstiprināta par mantinieci uz mirušā
vectēva P. C. nekustamo īpašumu.
Mantiniece N. C. mantojumu ir pieņēmusi un iesniegumā ir norādīts šāds mantas
sastāvs: - zemes īpašums un būvju īpašums ar kadastra Nr.78900040076, kas sastāv
no divām zemes vienībām kopējā platībā 3,5 ha , četrām būvēm, kas atrodas Sokolku
pag., Viļānu nov.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem P. B.
tika uzaicināta uz 2014.gada 26.augusta Sociālo un dzīvokļu komisijas (turpmāk
tekstā – Komisija) sēdi papildus viedokļa sniegšanai saskaņā ar iespējami nelabvēlīga
administratīvā akta pieņemšanu, taču uz Komisijas sēdi viņa nebija ieradusies.
P. B.tika atkārtoti uzaicināta uz 2014. gada 7. oktobra Komisijas sēdi papildus
viedokļa sniegšanai saskaņā ar iespējami nelabvēlīga administratīvā akta pieņemšanu,
kā arī P. B. tika lūgts iesniegt Komisijai dokumentu, kas apliecina viņas tiesības
kārtot īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Sokolku pag., Viļānu nov.
P. B. uz Komisijas sēdi nebija ieradusies, bet Komisijai iesniedza 2008.gada
4.februāra Sokolku bāriņtiesas ģenerālpilnvaru, iereģistrēta ar Nr.15, pamatojoties uz
kuru N. C. pilnvaro P. B. pārstāvēt viņas intereses visās valsts, pašvaldību un
administratīvajās iestādēs, notāru birojā, VZD nodaļā un zemesgrāmatu nodaļā viņa
mantojamā īpašuma - vectēva P.C. zemes un dzīvojamās mājas ar saimniecības ēkām
Sokolku pag., Viļānu nov., īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz viņas
vārda.
Ņemot vērā iepriekš minēto, P. B. lūgums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
V. L., Ē.L. un D. L. ir noraidāms, jo P. B. saskaņā ar Civillikuma 994.pants pirmo
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daļu nav nekustamā īpašuma Sokolku pag., Viļānu nov. īpašniece. Ģenerālpilnvarā
nav noradīts, ka P. B. ir tiesības deklarēt savu vai citu personu dzīvesvietu, kā arī
prasīt anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu. Līdz ar to P. B. nav tiesiska pamata
prasīt anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Sokolku pag., Viļānu nov. V. L.
Pamatojoties uz Civillikuma 994.panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 4.
pantu, 5. pantu, 13. pantu, 62. panta pirmo daļu, 65, pantu, 66. pantu 67. pantu,
Deputāti atklāti balsojot par -14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence , Vasīlijs
Arbidāns), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atteikt P. B. anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Sokolku pag., Viļānu nov. V. L.,
Ē.L. un D.L.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.

25§
Par īres līguma grozījumiem.___________________________________________
J.Ivanova
Izskatot J.V. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par dzīvojamās
telpas īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē :
J. V. lūdz noslēgt ar viņu īres līgumu attiecībā uz dzīvoklī Brīvības ielā -Viļānos,
Viļānu nov., nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, sakarā ar iepriekšējā
īrnieka- mātes M. Š. nāvi, kura mirusi 2014.gada 18.septembrī.
J.V. savā iesniegumā norāda, ka ar dzīvoklī palikušajiem pilngadīgajiem mirušās
īrnieces M. Š. ģimenes locekļiem par īres līguma noslēgšanu ar viņu ir panākta
vienošanās.
Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.509/864 ir ierakstīti – J.V. viņas dēls A. V. un,
mirušās īrnieces vīrs – V. Š.
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 viņu,
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,
Deputāti atklāti balsojot par -14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence , Vasīlijs
Arbidāns), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. grozīt 1998.gada 25.marta dzīvojamās telpas - Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov.,
īres līgumu Nr.509/864, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut J. V.
noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA „Viļānu namsaimnieks” par īres
tiesībām uz dzīvokli Brīvības ielā , Viļāni, Viļānu nov., sakarā ar iepriekšējā īrnieka
M.Š. nāvi;
2. līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
26§
Par lēmuma atcelšanu
J.Ivanova
Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 13.11.2014. vēstuli Nr.9-02/405379-1/1
„Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980020135”, kurā nodaļa lūdz atsaukt
Viļānu novada domes 2014.gada 13.marta lēmumu Nr.5 14§ „Par lietošanas tiesību
izbeigšanu” Viļānu novada dome konstatē:
Ar Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 13.marta lēmumu Nr.5, 14 § „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” B.J.izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 78980020135 5.60 ha platībā un augstāk minētā zemes vienība
tika ieskatīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.
Saskaņā ar 2014.gada 17.marta zvērināta notāra Ļubovas Pavlovskas izdotu
mantojuma apliecību Nr.1100-1001 A. S. apstiprināta mantojuma tiesībās uz B. J.
atstāto mantojumu.
Ar 2014.gada 15.septembra Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas
spriedumu lieta Nr.C03028414, A. S. atjaunotas īpašuma tiesības uz mantojamo zemi
6.463 ha kopplatībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 78980020135.
Ņemot vērā to, ka A.S. ir pierādījusi savas īpašuma tiesības uz zemi tiesā un
pamatojoties uz Latvijas Republikas Civillikuma 2168.panta 3.punktu, Administratīvā
procesa likuma 4., 5.pantu, 65.panta otro daļu, 66., 67.pantu, 70.panta pirmo un otro
daļu, 79.pantu, 83.panta pirmo daļu, 86.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām”
47.panta pirmo un otro daļu,
Deputāti atklāti balsojot par -14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence , Vasīlijs
Arbidāns), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atcelt Viļānu novada domes 2014.gada 13.marta sēdes Nr.5 14.jautājuma 1.11.
punkta lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 78980020135.
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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.

27§
Lēmuma Nr. 19§30 „Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu A.P.”
grozījumiem._________________________________________________________
I.Stafecka J.Ivanova
Sakarā ar valstī notikušo vecuma pensiju indeksāciju, mainās A. P. piešķirtā pabalsta
apmērs, līdz ar to ir jāprecizē 2014.gada 25.septembra Viļānu novada pašvaldības
domes lēmums Nr.19§30.
Deputāti atklāti balsojot par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Vasīlijs Arbidāns),
pret- nav, atturas- 1 (Inta Brence),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Sakarā ar pensiju indeksāciju grozīt Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu
Nr.19§ 30 un izteikt šādā redakcijā :
„1.Piešķirt A.P. ikmēneša pabalstu EUR 143,65 (simtu četrdesmit trīs
euro un 65 centi) apmērā, ieturot no minētās summas iedzīvotāju ienākuma
nodokli.
2.Ikmēneša pabalsta apmērs var mainīties, mainoties valstī noteiktās minimālās
mēnešalgas apmēram vai A. P.piešķirtās vecuma pensijas apmēram.
3.Pabalsta apmērs tiek aprēķināts pielietojot šādu formulu: (2 x valstī noteiktā
minimālā mēnešalga) – Vecuma pensija = pabalsta apmērs.”
28§
Par bufetes pakalpojuma sniegšanai nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu._
I.Klimanova J.Ivanova
Izskatot piedāvāto projektu „Nekustamā īpašuma Rēzeknes iela 1A, Viļānos,
bufetes pakalpojuma sniegšanai nomas izsoles noteikumi” un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām”21.panta 27.punktu,
Deputāti atklāti balsojot par -14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence , Vasīlijs
Arbidāns), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt bufetes pakalpojuma sniegšanai nomas izsoles noteikumus.
Pielikumā: noteikumi uz 4 lapām un 2.pielikumi.
29§
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Par piebraucamā ceļa posma remontu.___________________________________
J.Ivanova
Pamatojoties uz SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes locekles Ā.Moisejevas
iesniegumu par to, ka nav izpildīta prasība par stingras aizsardzības zonas ierīkošanu
ūdens urbumam Atspukas ciemā ,pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.82
„Ugunsdrošības noteikumi” 22 punktu un CL 1136.pantu un 1140 pantu,
Deputāti atklāti balsojot par -14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence , Vasīlijs
Arbidāns), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Sakarā ar stingrās aizsardzības zonas izveidi Atspukas ciemā veikt servitūta
pašvaldības piederošā ceļa remontu. Plānotās izmaksas EUR 1144,00 (viens tūkstotis
simtu četrdesmit četri eiro 00 centi) apmērā. Izdevumus finansēt no budžeta
līdzekļiem izpildvara un likumdošanas varas institūcijas.
30§
Par humānās palīdzības pieņemšanu un komisijas apstiprināšanu.___________
D.Strupiša J.Ivanova
Izskatot sociālās nodaļas vadītājas D.Strupišas 2014.gada 19.novembra iesniegumu ar
lūgumu izskatīt jautājumu par norvēģu sarūpētās humānā palīdzības pieņemšanu un
komisijas sastāva apstiprināšanu,
Deputāti atklāti balsojot par -14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence , Vasīlijs
Arbidāns), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Pieņemt no Norvēģijas humāno palīdzību 85 m3 .
2.Izveidot humānās palīdzības sūtījuma pieņemšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā :
deputāte A.Stiuka, grāmatvede v.Arbidāne un sociālā dienesta vadītāja D.Strupiša.

31§
Par F. M. aprūpi.______________________________________________________
D.Strupiša J.Ivanova
2014.gada 11.novembrī pašvaldība saņēma F. K., kura dzīvo Sankt-Pēterburgā,
Krievijā, iesniegumu , kurā viņa lūdz pārtraukt 19.12.2011. ar pašvaldību noslēgto
vienošanos par ģimenes locekļa līdzdalību sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
saņemšanā, jo izejot pensijā vairs nav maksāt spējīga par mātei F. M. nodrošināto
sociālo aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē Varakļānos.
Izvērtējot Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju par klientu un ar lietu saistītos
apstākļus, konstatēts: pensionāre F.M. no 11.11.2011.saņem aprūpi ilgstošas sociālās
aprūpes iestādē Varakļānos. Meita pēc vienošanas līdzdalība pakalpojuma apmaksā
bija 70,00 Ls jeb 99,60 EUR., pašvaldības- 130,13 EUR. Tā kā F.K. no 2014. gada
pārstāja maksāt savu daļu, pašvaldības maksājums sastādīja 229,73 EUR. Pensionārei
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F.M. tagad radinieku Latvijā nav, mājās atgriezties viņa nevar, jo māja laukos ilgstoši
nav apdzīvota un tā viņai nepieder. Sava vecuma un veselības stāvokļa dēļ savu
pašaprūpi viņa nespēj veikt. F.M. iesniegumā 19.11.2014. lūdz viņu ievietot SIA
„Varakļānu veselības aprūpes centrā” un palīdzēt apmaksāt šo pakalpojumu.
Noskaidrots, ka sociālās gultas pakalpojuma apmaksa pašvaldībai izmaksātu 161,82
EUR mēnesī (13,50 EUR diennaktī).
Izvērtējot Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju par klientu un ar lietu saistītos
apstākļus, uzklausot sociālās darbinieces paskaidrojumus, pamatojoties uz konstatēto
un saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”28.panta
1.d.2.punktu ,
Deputāti atklāti balsojot par -14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš,
Inna Ruba, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis,Andris Kozulis, Inta Brence , Vasīlijs
Arbidāns), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:




F. M. ir nepieciešama aprūpe ,
ievietot F. M. sociālā aprūpes pakalpojuma saņemšanai SIA „Varakļānu
veselības aprūpes centrā”, apmaksājot atlikušo daļu maksas, kuru nespēj
nomaksāt pati persona,



pārtraukt 19.12.2011vienošanos ar F.K. par ģimenes locekļa līdzdalību sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanā F.M.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Viļānu novada pašvaldības domē Kultūras laukumā 1a,
Viļānos, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

32§
Informācija.__________________________________________________________
Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2014. gada 18.decembrī plkst.15.00.
Finanšu komitejas sēde notiks 2014.gada 10.decembrī plkst 15.00.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2014.gada
10.decembrī plkst.14.00.
Sēdi slēdza plkst.17.00
Sēdi vadīja

Jekaterina Ivanova

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Parakstīja 2014.gada 27.novembrī
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LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr. 90009114114, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650, tālr.: 64628030,
tālr.64628033;fakss:64628035 e-pasts: novads@vilani.lv

APSTIPRINĀTA
Viļānu novada
domes 2014.gada
20.novembra sēdē
(protokols
Nr.21,29.§)

Nekustamā īpašuma Rēzeknes iela 1A, Viļānos,
bufetes pakalpojuma sniegšanai nomas izsoles noteikumi
1. Vispārīgā informācija
1.1. Mutiskās izsoles noteikumi (turpmāk - Noteikumi) ir sagatavoti saskaņā ar
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku
un nomas līguma tipveida nosacījumiem" telpu nomai bufetes pakalpojuma
sniegšanai 36,6m2 platībā (turpmāk - Telpas).
1.2. Izsoles organizētājs un telpu iznomātājs (turpmāk - Iznomātājs) Viļānu novada
pašvaldība nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009114114, adrese: Kultūras
laukums 1A, Viļāni, tālr. 64628033, e-pasta adrese: novads@vilani.lv
1.3. Izsoli organizē Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un
zemes komisija.
1.4. Kontaktpersona: Komisijas priekšsēdētāja Irina Klimanova, tālr.64662424, epasts irina.klimanova@vilani.lv .
1.5. Izsoles mērķis:
1.5.1. Iegūt augstāko nomas maksu Īpašuma iznomāšanai bufetes pakalpojuma
sniegšanai Viļānu vidusskolā.
1.5.2. Panākt racionālu pašvaldības mantas izmantošanu.
1.5.3. Nodrošināt brīvu konkurenci starp pakalpojuma sniedzējiem, kā arī
vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret viņiem.
1.6. Izsoles objekts un pakalpojuma specifikācija
1.6.1. Viļānu vidusskolas bufetes (52.telpa pielikumā Nr.1) nomas tiesības;
1.6.2. Nomnieks iegūst nomas tiesības bufetes pakalpojuma sniegšanai Viļānu
vidusskolā, nodrošinot preču sortimentu saskaņā ar pielikumu Nr.2.
2. Izsoles sākumcena un nomas līguma termiņš
2.1. Izsoles veids – mutiska izsole;
2.1.1. Nosacītā nomas maksa par telpu ir 20,00EUR mēnesī;
2.1.2. Izsoles solis – 5 EUR.
2.1.3. Papildus nomas maksai par platību, nomnieks veic ūdensapgādes un
kanalizācijas maksājumus, siltumapgādes pakalpojumus un elektroapgādes
maksājumus pēc skaitītāja rādītājiem attiecīgajā mēnesī.
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2.1.4. Nomas līguma darbības laiks: nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiks slēgs
uz 3 (trīs) gadiem.
2.1.5. Nomas tiesību ieguvējam, ja tas vēlas pārtraukt Līgumu, par to jābrīdina
Iznomātāju ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš.
3. Izsoles izziņošana un kārtības saņemšana
3.1. Paziņojumu par izsoli izziņo, publicējot paziņojumu Viļānu novada pašvaldības
mājas lapā www.vilanunovads.lv un vietējā laikrakstā.
3.2. Iznomātājs līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām var veikt grozījumus
izsoles norises kārtībā. Komisija šo informāciju sagatavo un ievieto pašvaldības
interneta mājas lapā www.vilanunovads.lv.
3.3. Ja tiek izdarīti būtiski grozījumi izsoles noteikumos, Komisija rakstveidā par to
paziņo pretendentiem, kuri jau pieteikušies izsolei.
4. Iepazīšanās ar iznomājamām telpām
4.1. Ieinteresētajiem pretendentiem ir tiesības iepazīties klātienē ar iznomājamām
telpām Rēzeknes ielā 1A, Viļānos, iepriekš sazinoties ar norādīto kontaktpersonu un
vienojoties par apskates laiku un norisi.
5. Pretendentiem izvirzāmās prasības
5.1. Par izsoles pretendentu var kļūt juridiskā vai fiziskā persona, (individuālais
komersants vai komercsabiedrība), kura saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem ir tiesīga piedalīties izsolē un iegūt
nomas tiesības. Persona uzskatāma par izsoles dalībnieku ar brīdi, kad Iznomātājs
ir saņēmis pretendenta pieteikumu, konstatējis, ka pretendents atbilst prasībām un
to ir reģistrējis.
5.2. Pretendentam jāatbilst šādiem kritērijiem:
5.2.1. Ir reģistrējis savu darbību normatīvos aktos noteiktā kārtībā;
5.2.2. Nav nodokļu parādu Latvijā un nav nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par Viļānu novada administratīvajā teritorijā piederošajiem vai
iznomājamajiem nekustamajiem īpašumiem, kā nav cita veida
neizpildītu saistību attiecībā pret Viļānu novada pašvaldību.
6. Pretendenti un iesniedzamie dokumenti
6.1. Dalībai izsolē var pieteikties šādi pretendenti, iesniedzot šādus dokumentus:
6.1.1. Fiziskā persona vai personu grupa:
6.1.1.1. Pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu 4.pielikums); norādot – vārdu, uzvārdu, personas kodu,
deklarētās dzīvesvietas adresi, elektroniskā pasta adresi (ja ir),
bankas rekvizītus, nomas laikā plānotās darbības objektā.
6.1.2. Juridiskā persona vai personālsabiedrība, iesniedz:
6.1.2. Pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu 4.pielikums);
6.1.3. Dokumentus, kas apliecina pretendenta pārstāvības tiesības;
6.1.3. Komisija šaubu gadījumā, pārbauda iesniegtās ziņas publiski pieejamās
datu bāzēs un, konstatējot pretendenta neatbilstību Izsoles noteikumu
prasībām, 5 (piecu) darba dienu laikā par to paziņo pretendentam,
kuram līdz izsoles pieteikšanās termiņa beigām konstatētie trūkumi
jānovērš. Ja minētie trūkumi netiek novērsti, pretendents netiek

47

reģistrēs dalībai izsolē un tam nav tiesību piedalīties solīšanā uz nomas
tiesību ieguvi par Izsoles Objektu.
7. Izsoles pretendentu (dalībnieku) reģistrācija
7.1. Dalībnieku reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 2014.gada 11.decembra,
plkst.15.00, Viļānu novada pašvaldības 1.6.kabinetā, Kultūras laukums 1A,
Viļāni, LV - 4650.
7.2. Izsolē nevar piedalīties pretendents, kuram ir nenokārtotas parādsaistības ar
Viļānu novada pašvaldību (nekustamā īpašuma nodokļa, nomas, komunālo, īres,
apsaimniekošanas u.c. maksājumi).
7.3. Komisija pārbauda pretendenta atbilstību saskaņā ar šiem Noteikumiem un,
konstatējot kādu no neatbilstībām, norāda uz tām pretendentam, kuram ir tiesības
līdz izsoles reģistrācijas beigām (sk.15.punktu) konstatētos trūkumus novērst.
7.4. Ja pretendents trūkumus ir novērsis, Komisijas priekšsēdētājs atkārtoti izvērtē tā
atbilstību un reģistrē pretendentu kā izsoles dalībnieku un tas iegūst tiesības
piedalīties Izsolē.
7.5. Ja pretendents līdz izsoles reģistrācijas beigām norādītos trūkumus un
neatbilstības nav novērsis, pretendents netiek reģistrēts kā izsoles dalībnieks un
tas neiegūst tiesības piedalīties Izsolē.
7.6. Reģistrētam izsoles dalībniekam (uzrādot pasi) vai tās pilnvarotajai personai,
uzrādot pasi un pilnvaru.
8. Izsoles kārtība
8.1. Izsole notiks Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā Kultūras laukumā
1A, Viļānos, 2014.gada 15.decembrī plkst. 15.00.
8.2. Izsole notiek, ja uz to ir pieteicies, noteiktajā kārtībā reģistrējies un ierodas
vismaz viens Dalībnieks vai viņa pilnvarota persona. Dalībnieki pirms izsoles
sākšanas tiek iepazīstināti ar izsoles noteikumiem, ko apliecina pašrocīgi,
parakstoties zem izsoles noteikumiem un dalībnieku sarakstā.
8.3. Ja uz izsoli ierodas tikai viens reģistrētais izsoles dalībnieks, nomas tiesības
iegūst izsoles vienīgais dalībnieks, par izsoles objekta sākumcenu.
8.4. Gadījumā, kad par neierašanos iemesliem dalībnieks izsoles organizāciju ir
informējis savlaicīgi, tā iemesls ir pamatots un ar īslaicīgu raksturu, izsole tiek
atlikta un laiku, kas nepieciešams minēto iemeslu novēršanai, bet ne ilgāk, kā 1
stunda. Ja pēc noteiktā laika tiek konstatēts, ka dalībnieks nav ieradies, šis
dalībnieks skaitās nepiedalījies izsolē.
8.5. Ja dalībniekam pirms izsoles noteikumos noteiktā izsoles norises laikā ir kļuvis
zināms, ka tas nevarēs piedalīties izsolē un tā iemeslam nav īslaicīgs raksturs,
dalībnieka pienākums ir nekavējoties par to informēt izsoles organizētāju un
pilnvarot, kādu no personām savu interešu pārstāvībai.
8.6. Nepieciešamības gadījumā, dalībnieks izsoles organizētāju var lūgt atlikt izsoli
uz laiku, kas nepieciešams pilnvaras noformēšanai, bet ne ilgāk, kā vienu
stundu.
8.7. Izsoles dalībnieki vai viņu pilnvarotās personas pie ieejas uz izsoli uzrāda
reģistrācijas apliecību (pilnvarotās personas – pilnvaru). Pamatojoties uz
reģistrācijas apliecību, viņiem izsniedz reģistrācijas kartīti ar numuru, kas atbilst
reģistrācijas sarakstā un apliecībā ierakstītajiem kārtas numuriem.
8.8. Izsoles norisi un gaitu protokolē Komisijas loceklis. Izsoles protokolam kā
pielikumu pievieno dalībnieku sarakstu.
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8.9. Izsoles noteikumos noteiktajā laikā izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo
izsoles objektu, paziņo iznomāšanas sākumcenu un izsoles paaugstinājuma soli,
par kādu nomas maksa paaugstināma ar katru nākamo solījumu.
8.10. Solīšanas gaitā dalībnieki paceļ savu reģistrācijas kartīti un nosauc solīto maksu.
Izsoles vadītājs nosauc solītās reģistrācijas numuru un piedāvāto nomas maksu.
Kad neviens no dalībniekiem augstāku nomas maksu vairs nepiedāvā, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko nomas maksu. Pēc pēdējā
piedāvājuma, nomas tiesības uzskatāmas par nosolītām.
8.11. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar parakstu izsoles
protokolā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
8.12. Dalībnieks, kurš pēdējais piedāvājis augstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas
nekavējoties uzrāda savu reģistrācijas apliecību un ar parakstu protokolā
apliecina tajā norādītās nomas maksas atbilstību nosolītajai.
8.13. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis attiecīgo izsoles objektu, bet atsakās
parakstīties protokolā, atsakās arī no nosolītā objekta. Tiesības slēgt nomas
līgumu iegūst nākamais solītājs, kurš nosolījis lielāko nomas maksu.
8.14. Izsoles organizētājs pieņem lēmumu no izsoles dalībnieku saraksta svītrot
izsoles dalībnieku, kurš atteicies no nosolītā objekta.
8.15. Sūdzības par izsoles organizētāja darbībām un izsoles norisi iesniedzamas
Viļānu novada pašvaldības domei.
9. Izsoles rezultātu apstiprināšana
9.1. Izsoles protokolu sastāda vienā eksemplārā. Pēc nepieciešamības vai uz
rakstiska pieprasījuma pamata viens noraksts tiek izsniegts nosolītājam.
9.2. Izsoles komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina
izsoles protokolu.
9.3. Izsoles rezultātus apstiprina Viļānu novada pašvaldības dome, pirmajā tuvākajā
domes sēdē no izsoles dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu
apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to
izsoles uzvarētāju (par informēšanu šā punkta izpratnē tiek uzskatīta arī lēmuma
nosūtīšana).
9.4. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz 3 (trīs) gadiem.
9.5. Nomas maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas.
9.6. Viļānu novada pašvaldības dome un izsoles uzvarētājs pēc iespējas ātrāk
termiņā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas
noslēdz nomas līgumu.
10. Nenotikuša, spēkā neesoša un atkārtota izsole
10.1. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja:
10.1.1. Uz izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks;
10.1.2. Neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu.
10.2. Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens
pretendents nav pieteicies piedalīties atklātā izsolē, Dome pagarina pretendentu
pieteikšanās termiņu vai publiski paziņo par atkārtotu izsoli, mainot nomas
maksas izsoles soli.
10.3. Izsoli par spēkā neesošu var atzīt Dome, ja:
10.3.1. Tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanos
izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;
10.3.2. Tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;
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10.3.3. Ja izsole, pamatojoties uz šo noteikumu 10.punktā minētajiem
nosacījumiem, atzīta par spēkā neesošu, par to attiecīgā pašvaldība
nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
10.3.4. Nomas tiesību izsoles noteikumiem pievienoti šādi pielikumi, kas ir
nomas tiesību izsoles noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
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1.Pielikums
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2.Pielikums
Bufetē nepieciešamais preču sortiments
Precēm jāatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības vispārējās
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”
prasībām













Higiēnas preces
Kancelejas preces
Augļi un dārzeņi
Dzeramais ūdens
Sulas
Latvijā ražotas konfektes
Musli batoniņi
Šokolādes
Biezpiena sieriņi
Jogurti
Jogurta dzērieni
Saldējums

Preču cenas nedrīkst būt lielākās par vidējo cenu līmeni Viļānu pilsētas veikalos
Bufetes darba laiks
Nomniekam jānodrošina bufetes pakalpojumi no 1.septembra līdz 15.jūnijam darba
dienās no plkst.8:00 līdz 15:30 (izņemot skolēnu brīvdienas)
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