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LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Viļānu novadā

Nr.16

2014.gada 28.augustā

Darba kārtībā.
1.Par administratīvās komisijas priekšsēdētājas A.Auziņas iesnieguma
izskatīšanu.
2.Par D.Orlova iesnieguma izskatīšanu.
3.Par Viļānu invalīdu biedrības iesnieguma izskatīšanu.
4.Par licenču izsniegšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai interešu izglītības
programmu īstenošanai.
5.Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas Izglītojamo uzņemšanas noteikumu
apstiprināšanu.
6.Par SIA „Viļānu slimnīca” kapitāla daļu pieņemšanu bez atlīdzības.
7.Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2014. gada pamatbudžetā.
8.Par saimniecisko lietu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
9.Par zemes iznomāšanu.
10.Par nomas attiecību izbeigšanu.
11.Par nekustamā īpašuma „Katlumāja”, Dekšāres pag. ar kadastra
Nr.78480060490
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
12.Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
13.Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
14.Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
15.Par automašīnas NISSAN ALMERA izsoli.
16.Par automašīnas OPEL ASTRA izsoli.
17.Par grozījumu Dekšāru pamatskolas nolikumā apstiprināšanu.
18.Par pabalstu ārkārtas situācijā.
19.Par sociālā dzīvokļa īrnieku komunālo maksājumu parādu.
20.Par personu iekļaušanu dzīvojamās telpas īres līgumā.
21.Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
22.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
23.Par sociālās aprūpes mājās klientu līdzfinansējuma parādu dzēšanu.
24.Par skolēnu ēdināšanu .
25.Par Vitolda Šmata ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.
Papildus darba kārtībā.
26.Par novada pašvaldības bāriņtiesas pārvēlēšanu.
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27.Par ēdināšanas izdevumiem Viļānu novada vispārējās izglītības iestādēs
2014/2015. mācību gadā.
28.Par strūklakas izbūvi Viļānu pilsētā.
29.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
30.”Par domes priekšsdētāja vietnieka atbrīvošanu no amata” vai „Par Viļānu
novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatu un Izglītības ,kultūras un sporta
speciālista amatu”.
31. Informācija.
Sēdi vada
domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova
Piedalās
deputāti: Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis,
Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze Valeniece,
Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris
Kozulis, Ilze Grolmusa.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: galvenā grāmatvede Irēna Stafecka, Sokolku
pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova, sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša,
juriste Marija Šļomina, jurists Dmitrijs Orlovs, sabiedrisko attiecību speciāliste
Margarita Isajeva, zemes ierīcības inženiere Lidija Kuzņecova, Dekšāres pagasta
sekretāre Ināra Juste, nekustamā īpašuma speciāliste Irina Klimanova,Viļānu novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja Valentīna Vaivode, finanšu analītiķe Līvija Krupnova un
Viļānu novada bāriņtiesas locekle Margarita Skangale.
Protokolē:
sekretāre Anna Strode.
Sēdi sāk plkst.15.00.
Deputāti atklāti balso par darba kārtības jautājumiem un papildus darba kārtībā
iekļaujamajiem jautājumiem
par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga
Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence,
Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba,
Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Novada domes sēdē apstiprināt darba kārtību un iekļaut papildus iesniegtos
jautājumus.
1§
Par administratīvās komisijas priekšsēdētājas A.Auziņas iesnieguma izskatīšanu.
M.Šļomina J.Ivanova
Izskatot administratīvās komisijas priekšsēdētājas Aldas Auziņas 2014.gada
04.augusta iesniegumu
ar lūgumu viņu atbrīvot no pienākumu pildīšanas
administratīvajā komisijā un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu ,
Deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze
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Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj:
Atbrīvot Aldu Auziņu no pienākumu pildīšanas administratīvajā komisijā ar
2014.gada 28.augustu.
2§
Par D.Orlova iesnieguma izskatīšanu.____________________________________
J.Ivanova
Izskatot Viļānu novada pašvaldības jurista Dmitrija Orlova 2014.gada 12.augusta
iesniegumu ar lūgumu ievēlēt viņu administratīvajā komisijā par priekšsēdētāju un
ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Ievēlēt Viļānu novada pašvaldības juristu Dmitriju Orlovu administratīvajā komisijā
par priekšsēdētāju no 2014.gada 29.augusta.
3§
Par Viļānu invalīdu biedrības iesnieguma izskatīšanu._______________________
J.Ivanova
Izskatot Viļānu invalīdu biedrības 2014.gada 18.augusta iesniegumu ar lūgumu
piešķirt autobusu ekskursijai pa maršrutu: Ciskādu muzejs -ķeramiķa P.Gailuma
darbnīca-Latgales vēstniecība „Gors”- „Apkalnmājas”- minidārzs „Rozīte”-pieredzes
apmaiņā, lai varētu redzēto pielietot Viļānu invalīdu biedrības aktivitāšu dažādošanā.
Ņemot vērā finanšu komiteja ieteikumu,
Deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt autobusu Viļānu invalīdu biedrībai pieredzes apmaiņas braucienam pa
maršrutu: Ciskādu muzejs -ķeramiķa P.Gailuma darbnīca-Latgales vēstniecība
„Gors”- „Apkalnmājas”- minidārzs „Rozīte”- 45 (četrdesmit pieciem) cilvēkiem
augusta mēnesī.
4§
Par licenču izsniegšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai interešu izglītības
programmu īstenošanai. _______________________________________________
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I.Brence J.Ivanova
1.Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores Intas Brences iesniegumu un
izglītības programmu „Sagavošanas klase“ par licences izsniegšanu interešu izglītības
programmas īstenošanai „Sagatavošanas klase“ un ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu,
Deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt licenci interešu izglītības programmas „Sagatavošanas klase“ īstenošanai
Viļānu Mūzikas un mākslas skolai no 01.09.2014.
2.Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores Intas Brences iesniegumu un
izglītības programmu „Vispusīgās attīstības studija“ par licences izsniegšanu interešu
izglītības programmas īstenošanai „Vispusīgās attīstības studija“ un ņemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt licenci interešu izglītības programmas „Vispusīgās attīstības studija“
īstenošanai Viļānu Mūzikas un mākslas skolai no 01.09.2014.
3.Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores Intas Brences iesniegumu un
izglītības programmu: Daudzveidīgu mūzikas žanru apguves studija „Vokāli
instrumentālais ansamblis“ par licences izsniegšanu interešu izglītības programmas
īstenošanai „: Daudzveidīgu mūzikas žanru apguves studija „Vokāli instrumentālais
ansamblis“ un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt licenci interešu izglītības programmai „ Daudzveidīgu mūzikas žanru
apguves studija „Vokāli instrumentālais ansamblis“ īstenošanai Viļānu Mūzikas un
mākslas skolai no 01.09.2014.
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5§
Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas Izglītojamo uzņemšanas noteikumu
apstiprināšanu._______________________________________________________
I.Brence J.Ivanova
Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores Intas Brences izstrādāto
projektu „Viļānu Mūzikas un mākslas skolas Izglītojamo uzņemšanas noteikumi” un
ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Viļānu Mūzikas un mākslas skolas Izglītojamo uzņemšanas
noteikumus.
Pielikumā: Izglītojamo uzņemšanas noteikumi uz 10 lapām.
6§
Par SIA „Viļānu slimnīca”kapitāla daļu pieņemšanu bez atlīdzības.__________
J.Šlivka I.Stafecka J.Ivanova
2014.gada 14.augustā Rēzeknes novada dome pieņēma lēmumu Nr. 17, 4&, ar
kuru nolēma bez atlīdzības nodot SIA „Viļānu slimnīca” kapitāla daļas, kas sastāda
81,60 % no sabiedrības pamatkapitāla, Viļānu novadam.
Pamatojoties uz likuma par „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
1.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.pantu un likuma „Par valsts un
pašvaldību kapitālu daļām un kapitālsabiedrībām” 6.panta pirmo daļu, 11.panta
pirmās daļas 1.punktu,
Deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pārņemt Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu SIA „Viļānu
slimnīca”, kas sastāda 81,60 % no sabiedrības pamatkapitāla.
2. Uzdot SIA „Viļānu slimnīca” rīkotājdirektoram – Jurim Galerijam Vidiņam grozīt
SIA „Viļānu slimnīca” statūtus un nodrošināt statūtu izmaiņu reģistrēšanu
Komercreģistrā.
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7§
Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2014. gada pamatbudžetā._______
L.Krupnova J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 8.panta 4.punktu un ņemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Veikt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2014. gada pamatbudžetā.
Pielikumā: pamatbudžeta grozījumi uz 6 lapām.
8§
Par saimniecisko lietu komisijas nolikuma apstiprināšanu.___________________
J.Ivanova
Izskatot izpilddirektores I.Strūbergas izstrādāto saimniecisko lietu komisijas nolikuma
projektu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt saimniecisko lietu komisijas nolikumu.
Pielikumā : saimniecisko lietu komisijas nolikums uz 2 lapām.
9§
Par zemes iznomāšanu.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1. Izskatot A. I. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov. 2014.gada 10.jūlija
iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480030415 saskaņā ar Viļānu
novada domes lēmumu ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme.
2014.gada 10.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A. I. iesniegums ar
lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480030415 1 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saņemti. Atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
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publiskas personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas
līgums.
Izvērtējot A.I. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu,
Deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j:
1. Noslēgt nomas līgumu ar A.I. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78480030415 1 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.I. Dekšāres pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
2. Izskatot T.R. dzīv. Viļānos 2014.gada 11.augusta iesniegumu par nomas
līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030258 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu pilsētas domes 2008.gada 10.decembra lēmums
par zemes piekritību pašvaldībai).
2014.gada 11.augustā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts T. R. iesniegums
ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170030258 daļu 400 m2
platībā.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saņemti. Atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas
līgums.
Izvērtējot T.R. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu,
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Deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j:
1. Noslēgt nomas līgumu ar T.R. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170030258 daļu 400 m2 platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu
iznomāšanas kārtību (apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības
domes sēdē Nr.3§31), kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt
nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas
noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt T. R.- Viļāni.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
3.Izskatot I.Č. dzīv. Viļānu nov., 2014.gada 31.jūlija iesniegumu par nomas līguma
noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900090368 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (2011.gada 7.jūlija Viļānu novada domes lēmums).
2014.gada 31.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts I.Č. iesniegums ar
lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7898 009 0368 -0,90 ha
platībā.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saņemti. Atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas
līgums.
Izvērtējot I. Č. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu,
Deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j:

9

1. Noslēgt nomas līgumu ar I.Č. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78980090368 daļu 0,90 ha platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu
iznomāšanas kārtību (apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības
domes sēdē Nr.3§31), kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt
nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas
noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt I.Č. Viļānu pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
4.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu,
izskatot A. B. adrese: Viļānu pag. un A.B. dzīv.: Rēzekne., iesniegumus par Viļānu
novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980090368
daļas 2,00 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts, ka


zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980090368 Viļānu pagasts ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (2011.gada 7.jūlija Viļānu
novada domes lēmums);
 saskaņā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” zeme ir iznomājama,
Deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Rīkot nomas tiesību izsoli par zemes gabala daļu Viļānu pag., ar kadastra
apzīmējumu 78980090368 iznomāšanu uz pieciem gadiem starp A. B. dzīv.:
Rēzekne un A. B.adrese: Viļānu pag., Viļānu nov.
2. Apstiprināt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980090368 daļas 2,00 ha
platībā nomas tiesību izsoles noteikumus.
10§
Par nomas attiecību izbeigšanu.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1) Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot N. G. dzīv.
Viļāni, iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170040189 daļas 400 m2 ha platībā Viļānu pilsētā izmantošanas,
Deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Izbeigt nomas attiecības ar N. G.par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170040189 daļu 400 m2 platībā;
2. Ieskaitīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170040189 daļu 400m2 platībā
Viļānu novada pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā.
3. 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.
11§
Par nekustamā īpašuma „Katlumāja”, Dekšāres pag. ar kadastra
Nr.78480060490 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
J.Ivanova
2014.gada 14.jūlijā Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un
zemes komisija veica nekustamā īpašuma „Katlumāja”, Dekšāres pag., Viļānu nov. ar
kadastra Nr.78480060490 izsoli,
Viļānu novada pašvaldība konstatē:
Izsoles noteikumos paredzētajā kārtībā, līdz 2014.gada 14.jūlijam tika saņemts divu
pretendentu pieteikumi dalībai izsolē no SIA „Ecologic Group”, reģ.Nr.40103710658Rīga un D.K. adrese: Dekšāres pag., Viļānu nov. Izsoles sākumcena bija noteikta
EUR 3200,00, izsoles solis - EUR 100,00.
Augstāko izsolē piedāvāto cenu - EUR 4000 nosolīja D. K.
Deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt 2014.gada 14.jūlija izsoles protokolu.
12§
Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
L.Kuzņecova J.Ivanova
1.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 07.08.2014. sēdes Nr.15, 12.jautājuma
2.punkta lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un
zemes komisija 2014.gada 19.augusta veica nekustamā īpašuma ar kadastra
apzīmējumu 78980100356 6.50 ha platībā nomas tiesību izsoli.
Viļānu novada pašvaldība konstatē:
Nomas tiesību izsolei pieteicās A/S „LIS LATGALE”, reģ. Nr.40003020723 un A. B.
2014.gada 19.augustā uz nomas tiesību izsoli ieradās abi pretendenti.
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2014.gada 19.augusta izsolē nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu
78980100356 zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ieguva A. B.nosolot nomas maksu
20,0% (divdesmit procenti) gadā no zemes kadastrālās vērtības.
Deputāti atklāti balso par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece ,
Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Grolmusa), pret- nav, atturas-nav, deputāts Arnolds Pudulis balsošanā nepiedalās,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt 2014.gada 19.augusta nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamo
īpašumu ar kadastra apzīmējumu 78980100356.

2.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 07.08.2014. sēdes Nr.15, 12.jautājuma
3.punkta lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un
zemes komisija 2014.gada 19.augusta veica nekustamā īpašuma ar kadastra
apzīmējumu 78900050049 daļas 5,00 ha platībā nomas tiesību izsoli.
Viļānu novada pašvaldība konstatē:
Nomas tiesību izsolei pieteicās V. I. un S.O.2014.gada 19.augustā uz nomas tiesību
izsoli ieradās abi pretendenti.
2014.gada 19.augusta izsolē nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu
78900050049 zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ieguva S. O. nosolot nomas maksu
15,5% (piecpadsmit ar pusi procenti) gadā no zemes kadastrālās vērtības.
Deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt 2014.gada 19.augusta nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamo
īpašumu ar kadastra apzīmējumu 78900050049.
13§
Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
J.Ivanova
1. Izskatot K.Z. dzīv. Viļānos iesniegumu ar dzīvokļa Celtnieku ielā 1, Viļānos
atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada domes konstatēja:
1.
K.Z. saskaņā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas
atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas piekto punktu ir persona, kura var
ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu;
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K. Z. saskaņā ar 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 5.pantu, ierosinājumam ir pievienojusi
klāt visus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus;
3.
Dzīvokļa īpašums Celtnieku iela 1, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada
pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu,
Deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
2.

Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Celtnieku ielā 1, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu
novada pašvaldības vārda;
2.
Nodot dzīvokli Celtnieku iela 1, Viļānos atsavināšanai, pārdodot to par brīvu
cenu;
3.
Lēmuma norakstu nosūtīt K. Z., Celtnieku iela 1, Viļāni
1.

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 J.B. dzīv. Mehanizatoru iela 5 - Viļānos iesniegumu ar dzīvokļa
Mehanizatoru ielā 5, Viļānos atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada domes konstatēja:
1.
J. B. saskaņā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas
atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas piekto punktu ir persona, kura var
ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu;
2.
J.B. saskaņā ar 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 5.pantu, ierosinājumam ir pievienojusi klāt
visus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus;
3.
Dzīvokļa īpašums Mehanizatoru iela 5, Viļānos nav nepieciešams Viļānu
novada pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu,.
Deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Mehanizatoru ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz
Viļānu novada pašvaldības vārda;
2.
Nodot dzīvokli Mehanizatoru ielā 5, Viļānos atsavināšanai, pārdodot to par
brīvu cenu;
3.
Lēmuma norakstu nosūtīt J. B. Mehanizatoru iela 5 ,Viļāni.
1.
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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.
14§
Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
J.Ivanova
1. Pamatojoties uz Viļānu novada domes 2013.gada 7.februāra sēdes Nr.3 dienas
kārtības 16.jautājuma 2.punkta lēmumu „Par zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā
un nodošanu atsavināšanai” un veicot īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78170010232,
0,1969ha platībā, Rīgas ielā 43A, Viļānos, nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot
SIA „VCG ekspertu grupa” vērtētājus
Viļānu novada dome konstatēja:
1.
Saskaņā ar SIA „VCG ekspertu grupa” 2014.gada 12.jūnija slēdzienu par
nekustamā īpašuma – zemes gabala Rīgas ielā 43A, Viļānos, kadastra
Nr.78170010232, tirgus vērtība ir EUR 1300,00 (viens tūkstotis trīs simti euro un 00
centi);
2.
Atsavināšanas ierosinātājs – Viļānu Svētā Georgija Uzvarētāja vienticībnieku
draudze veica pašvaldībai piekritīga zemes gabala robežu plānu izgatavošanu par
saviem līdzekļiem:
 Rēķins par instrumentālo uzmērīšanu un plānu izgatavošanu (SIA Latgales īpašumi) –
EUR 498,00 (četri simti deviņdesmit astoņi euro un 00 centi).
Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,
Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris
Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolēma:



noteikt zemes gabala Rīgas ielā 43A, Viļānos, kadastra apzīmējums
78170010232, nosacīto cenu – EUR 1300,00 (viens tūkstotis trīs simti euro un 00
centi);
Piedāvāt Viļānu Svētā Georgija Uzvarētāja vienticībnieku draudzei izmantot
pirmpirkuma tiesības un iegādāties to, atskaitot no nosacītās cenas līdzekļus, kas bija
iztērēti zemes gabala zemes robežu plānu uzmērīšanai par kopējo summu EUR 498,00
(četri simti deviņdesmit astoņi euro un 00 centi) t.i. par EUR 802,00 (astoņi simti divi
euro un 00 centi).
15§
Par automašīnas NISSAN ALMERA izsoli.
J.Ivanova
Pamatojoties uz 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”, Viļānu novada pašvaldības privatizācijas,
pašvaldības īpašuma un zemes komisija izstrādāja automašīnas NISSAN ALMERA
izsoles noteikumus un ņemot vērē finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balso
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par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs
Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,
Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.1.
1.2.

Apstiprināt automašīnas NISSAN ALMERA izsoles noteikumus;
Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes
komisijai uzlikt par pienākumu organizēt dotā pamatlīdzekļa izsoli.
Pielikumā: izsoles noteikumi.
16§
Par automašīnas OPEL ASTRA izsoli.
J.Ivanova
Pamatojoties uz 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”, Viļānu novada pašvaldības privatizācijas,
pašvaldības īpašuma un zemes komisija izstrādāja automašīnas OPEL ASTRA izsoles
noteikumus un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balso par-15
(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs
Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,
Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

1.3.
1.4.

Apstiprināt automašīnas OPEL ASTRA izsoles noteikumus;
Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes
komisijai uzlikt par pienākumu organizēt dotā pamatlīdzekļa izsoli.

Pielikumā izsoles noteikumi.
17§
Par grozījumu Dekšāru pamatskolas nolikumā apstiprināšanu._____________
J.Ivanova
Izskatot Dekšāru pamatskolas direktores Daigas Ceipinieces 14.08.2014. iesniegumu
par grozījumu apstiprināšanu skolas nolikumā un ņemot vērā sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,
Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris
Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Dekšāru pamatskolas nolikuma
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 8.punkta Skolas vadība
8.5.apakšpunktā nosaukumu Direktora vietnieku mācību un audzināšanas
jautājumos vispārīgie pienākumi mainīt uz Direktora vietnieka vispārīgie
pienākumi
 14.punkta Skolas darbības reglamentējošie dokumenti
Papildināt ar
14.23.apakšpunktu Kārtība kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības
iestādē, kārtību un grozījumus tajā apstiprina direktors.
14.24.apakšpunktu Kārtība kā tiek apbalvoti skolēni kārtību un grozījumus
tajā apstiprina direktors.
14.25.Dekšāru pamatskolas iekšējo datu aizsardzības noteikumi,
noteikumus un grozījumus tajā apstiprina direktors.
14.26.Skolas ēdnīcas reglaments, reglamentu un grozījumus tajā apstiprina
direktors.
18§
Par pabalstu ārkārtas situācijā.__________________________________________
D. Strupiša J.Ivanova
Sociālais dienests 05.08.2014.bija pieņēmis lēmumu Nr. 1.1.11/30/1489 par pabalsta
piešķiršanu ārkārtas situācijā.
Sociālais dienests izskatīja M.V. deklarētā dzīves vieta Viļānu pagasts, iesniegumu
27.07.2014. ar lūgumu piešķirt palīdzību mājokļa pielāgošanai kā personai ar kustību
traucējumiem.
Izvērtējot esošo situāciju, konstatēts : M.V. ir 1.gr.invalīde. Pēc speciālista
apsekošanas, sastādīta tāme, kur norādīts mājas pārbūvei( tualetes un vannas istabas)
nepieciešamais materiāls un aptuvenā materiālu un darba izmaksu summa 6000,24
EUR. Sarunā M.V.vīrs paskaidro, ka santehnikas iegādi par 1200 EUR apmaksās
sponsori. Ģimenei tomēr savu līdzekļu mājokļa pielāgošanai nepietiek, tāpēc tiek
lūgta pašvaldības palīdzība.
Ņemot vērā visus apstākļus, pamatojoties uz 2002. gada 31.oktobra
“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 32.pantu, 34.panta 1.p.
(sociālais dienests pēc personas ienākumu un citu materiālo resursu izvērtēšanas lemj
par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu), 35.panta 4.d. (pabalsta piešķiršanu
reglamentē pašvaldības saistošie noteikumi), saskaņā ar Viļānu novada domes
2013.gada 5.decembra apstiprinātajiem saistošiem noteikumiem Nr.59 ”Sociālās
palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” 11., 12., 13. punktu,
Sociālais dienests nolemj :
 piešķirt M. V. deklarētā dzīves vieta Viļānu pagasts, pabalstu 100.00 EUR
apmērā ,apmaksājot piestādītu rēķinu par materiālu iegādi mājokļa
pielāgošanā kā personai ar ierobežotām kustību iespējām.
Izvērtējot situāciju, ka EUR 100.00 neatrisinās radušos problēmu un nav vajadzības
tāda remonta veikšanai: ņemot vērā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ieteikumu , deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,
Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba,
Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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.Atteikt piešķirt M.V. deklarētā dzīves vieta Viļānu pagasts, pabalstu 100.00 EUR
apmērā , jo tas ir nepietiekams plānotā remonta veikšanai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
19§
Par sociālā dzīvokļa īrnieku komunālo maksājumu parādu._________________
Ziņo Sociālā dienesta vadītāja D. Strupiša
Sociālais dienests 12.08.2014. ir pieņēmis lēmumu Nr. 1.1.11/31/1537 par sociālā
dzīvokļa īrnieku komunālo maksājumu parādu.
Sakarā ar T. B sociālās dzīvojamās platības Celtnieku ielā īrnieces, nāvi, viņai ir
palikuši nenomaksāti rēķini par komunālajiem pakalpojumiem un elektrību:
 SIA „Viļānu namsaimniekam”- 10,36 EUR,
 SIA „Viļānu siltums”- 40,08 EUR,
 pašvaldībai par elektroenerģiju- 27,43 EUR.
Mirušajam P.K., kurš bija sociālās dzīvojamās platības īrnieks Celtnieku ir palicis
nenomaksāts :
 pašvaldībai par elektroenerģiju- 3,13 EUR.
Uzklausot sociālā dienesta vadītāju D.Strupišu ,pamatojoties uz Sociālā dienesta
12.08.2014. lēmumu Nr. 1.1.11/31/1537 par sociālā dzīvokļa īrnieku komunālo
maksājumu parādu un ņemot vērā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ieteikumu, deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga
Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence,
Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba,
Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nomaksāt mirušās T. B. par dzīvojamo platību
Celtnieku ielā komunālos parādus, apmaksājot SIA „ Viļānu namsaimniekam ” 10,36
EUR , SIA „Viļānu siltums”-40,08 EUR;
2. Norakstīt T.B. parādu par elektroenerģiju- 27,43 EUR;
3. Norakstīt P.K. parādu par elektroenerģiju- 3,13 EUR.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
20§
Par personas iekļaušanu dzīvojamās telpas īres līgumā._____________________
J.Šlivka J.Ivanova
1. Izskatot I. Č. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar lūgumu
iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā vīru A. Č. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu
nov., iesniegumu ar lūgumu iekļaut viņu dzīvojamās telpas īres līgumā, Viļānu
novada pašvaldības dome konstatē:
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I. Č. lūdz atļaut iekļaut dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres
līgumā vīru A. Č.
A. Č. lūdz atļaut iekļaut viņu dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļāni, Viļānu nov., īres
līgumā.
2008.gada 5.augustā starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un I.Č. tika noslēgts
dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.155/782.
Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.155/782 ir ierakstīti: īrniece I.Č. dēls A. Č. un I. Č.
dēls V. K. Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu nav.
Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem I. Č.ģimenes stāvoklis – precējusies, laulātais –
A. Č.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta pirmo daļu īrniekam ir
tiesības iemitināt viņa īrētajā dzīvojamā telpā savu laulāto, vecākus, darbnespējīgos
brāļus un māsas un pilngadīgos bērnus, kuriem nav savas ģimenes, saņemot izīrētāja
un visu tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišanu.
Izīrētājs SIA „Viļānu Namsaimnieks” neiebilst tam, ka īres līgumā Nr.155/782, kā
ģimenes loceklis, tiks iemitināts vīrs A. Č.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 23.punktu, „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta pirmo daļu,
Deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

atļaut I. Č. iekļaut dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres līgumā
Nr.155/782 vīru A. Č.- kā ģimenes locekli.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
2. Izskatot Z.J. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar lūgumu
iemitināt dzīvoklī un iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā mazmeitu A. B.un A. B.
deklarētā dzīvesvieta Nākotnes ielā, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar lūgumu
iemitināt viņu dzīvoklī Viļānos, kā arī iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā, Viļānu
novada pašvaldības dome konstatē:
Z.J. lūdz atļaut iemitināt viņas īrētajā dzīvojamajā telpā Viļānos, Viļānu nov. un
iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā mazmeitu A. B. deklarētā dzīvesvieta Nākotnes
ielā, Viļānu, Viļānu nov.
A. B. lūdz atļaut iemitināt viņu dzīvoklī- Viļānos, Viļānu nov. pie vecmammas Z J.kā arī iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā.
2008.gada 3.janvārī starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un Z.J. tika noslēgts
dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.690/112.
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Z.J. ir ierakstīta īres līgumā Nr.690/112, deklarēta, kā arī pastāvīgi dzīvo Viļānos.
Citu dzīvoklī deklarēto, ne arī iekļauto īres līgumā Nr.690/112 pilngadīgo ģimenes
locekļu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta piekto daļu īrniekam ir
tiesības iemitināt viņas īrētajā dzīvojamā telpā citu personu, saņemot izīrētāja un visu
tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišanu.
Izīrētājs SIA „Viļānu Namsaimnieks” neiebilst tam, ka īres līgumā Nr.690/112, kā
cita persona, tiks iemitināta Z.J. mazmeita A. B.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 23.punktu, „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta pirmo daļu,
Deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atļaut Z. J. iekļaut dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres līgumā
Nr.690/112, mazmeitu A. B. kā citu personu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
21§
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.__________________________
J.Ivanova
Izskatot J. M., dzīvojoša Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu ar lūgumu pagarināt
dzīvojamās telpas īres līgumu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
J. M. lūdz pagarināt 2012.gada 14. decembrī ar SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēgto
dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu Nr.793/728 sakarā ar
īres līguma termiņa izbeigšanu.
Saskaņā ar 2012.gada 13.decembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.15, 18§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu” 5.5. punktu, J. M. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2012.gada 14. decembrī SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēdza ar J. M. dzīvojamās
telpas, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres līgums Nr.793/728 uz noteiktu laiku –
vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres
līguma termiņa pagarināšanu.
Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 20. janvāra lēmumu Nr.17, 10§
dzīvojamās telpas īres līgums Nr.793/728 tika pagarināts uz noteiktu laiku – vienu
gadu līdz 2014.gada 14. janvārim.
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Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības
prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.
Sakarā ar parādu esamību par īri un komunālajiem pakalpojumiem par dzīvokli Viļāni, Viļānu nov., pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
23.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un
otro daļu, 13.panta pirmo daļu, deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla
Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna
Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. atļaut J.M. pagarināt dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres
līgumu Nr.793/728 uz noteiktu laiku- trijiem mēnešiem;
2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiņu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei Ā.
Moisejevai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
22§
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanā.______________________________________________
J.Šlivka I.Grolmusa A.Stiuka J.Ivanova
1. Izskatot A.N. deklarētā dzīvesvieta Viļānos, iesniegumu par palīdzības sniegšanu
dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā,
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
A. N. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu.
A. N. savā iesniegumā norāda, ka viņa deklarētā dzīvesvieta ir Viļānos, Viļānu nov.,
pie saviem vecākiem, bet faktiski pēc deklarētas dzīvesvietas viņš nedzīvo.
A. N. pašreiz ar civilsievu un viņas nepilngadīgiem bērniem uz mutiskas vienošanās
pamata īrē dzīvokli Viļānos. Līdz ar to pastāv iespēja, ka jeb kurā laikā šī dzīvojamā
platība būs jāatstāj. Pēc deklarētas dzīvesvietas viņš ar savu ģimeni nevar dzīvot, jo
tur ir maza dzīvojamā platība.
2014.gada 16.maijā Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieks M.
Ikauniece veicot A. N. apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā Viļānos, Viļānu nov.,
konstatēja, ka pēc deklarētās dzīvesvietas A. N. nedzīvo kopš 2013.gada rudens. Viņš
kopā ar civilsievu T.M. un viņas nepilngadīgiem bērniem īrē dzīvokli - Viļānos.
Mājā Viļānos tiek apdzīvotas divas istabas, viena no tām ir maza, caurstaigājama,
kurā ir vieta tikai vienvietīgai šaurai gultai un krēslam. Adresē Viļānos dzīvo A. N.
māte A.N. un patēvs F. R. F. attiecības ar A. N.nav draudzīgas.

20

Mājā ir arī neapdzīvota telpa, kuru A.N. nav spējīga atremontēt naudas līdzekļu
trūkuma dēļ. Viņa ilgstoši ir bezdarbniece. Arī dēls A. ilgstoši ir bezdarbnieks.
A.N.civilsievas T. M. ģimenei, kuras sastāvā iekļauts A. N., ir piešķirts trūcīgas
ģimenes statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta izziņa Nr.16 no
23.07.2014.).
Sakarā ar iepriekš minēto A. N. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma
risināšanā ir noraidāms, jo saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā ”13 panta. un 14.panta un pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par
dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. punkta, 5.1.,5.2.,5.3. un 5.4. punkta nosacījumiem, A.
N. neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir tiesīgas saņemt iepriekš minēto
palīdzības veidu, kā arī viņa iesniegums pēc savas būtības nesatur pietiekošu
motivāciju par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu. Līdz ar to ir pamats
nelabvēlīga administratīva akta pieņemšana.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem A. N.
tika uzaicināts uz 2014.gada 3.jūlijā Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi viedokļa
izteikšanai un uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidrojumus un
pieradījumus nav iesniedzis.
Šis administratīvais akts tiek pieņemts, ievērojot Administratīvā procesa likuma
4.pantā noteiktos administratīvā procesa principus, kā arī ietverot lietderības
apsvērumus, ievērojot Administratīvā procesa likuma 65. pantu un 66.pantu. Šajā
gadījumā ir lietderīgi izdarīt nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šajā gadījumā
administratīvā akta izdošana nepieciešama, lai sasniegtu tiesisku mērķi un izdodamais
nelabvēlīgais administratīvais akts ir piemērots tiesiskā mērķa sasniegšanai, bet citi
līdzekļi nav piemērojami. Sabiedrības ieguvums šajā gadījumā ir lielāks, nekā
personas tiesību aizskārums, jo pašvaldība savas funkcijas veic visu pašvaldības
iedzīvotāju interesēs un likuma ietvaros (pamats – Administratīvā procesa likuma
(APL 13.pants). Izdodamā administratīvā akta saturs atbilst demokrātiskās iekārtas
principam (APL 12.pants), sabiedrības interešu ievērošanas principam un
privātpersonas tiesību ievērošanas principam (APL 5.pants). Cilvēktiesību
ierobežojums nav pieļauts.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1.
punktu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu” 4. un 5. punktu, Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. pantu,12. pantu,
13. pantu, 62. pantu, 65, pantu, 66. pantu 67. pantu ,deputātiem nav skaidri visi
izskatāmā jautājuma aspekti un atklāti balso par-14 (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, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas- 1(Jevdokija Šlivka),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Noskaidrot visus apstākļus un jautājumu atkārtoti skatīt nākošajā novada domes sēdē.
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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.
2. Izskatot E. L., deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
E. L. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu.
E. L. ģimenes deklarētā dzīvesvieta ir Viļānu pag., Viļānu novads pie vīra vecākiem,
bet faktiski pēc deklarētās dzīvesvietas viņi nedzīvo mazās dzīvojamās platības dēļ.
Pašreiz E. L. ar savu ģimeni īrē dzīvokli Viļānu pilsētā.
E. L. ģimenē ir 5 cilvēki, t.sk.3 nepilngadīgie bērni: meita P., dēls T. un meita
L.Ņemot vērā iepriekš minēto, E. L. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa
jautājuma risināšanā ir atbalstāms, jo saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības Saistošo
noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.1. punkta nosacījumiem,
pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu vispārējā kārtībā personai, kurai ir trīs vai vairāki
nepilngadīgie bērni.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās
daļas 1. punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var
izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta pirmās daļas1.punktu, Viļānu novada
pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.1. punktu,
deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt E. L. kā piecu personu ģimenes locekli, 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.
3. Izskatot L.T.dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības sniegšanu
dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā,
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
L. T. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu Viļānu pilsētā.
L. T. savā iesniegumā norāda, ka viņas ģimene: 8 cilvēku sastāvā, t.sk. 6 bērni, ir
deklarēti un dzīvo Dekšāres pag. Dzīvojamā māja sastāv no vienas istabas un virtuves,
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dzīvojamā platība - 33,67 m2. Vecākais dēls E pagaidām ar viņiem nedzīvo, jo nav
vietas.
L. T. ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā
dienesta 12.08.2014. izziņa Nr.113).
Sakarā ar iepriekš minēto L. T. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma
risināšanā ir atbalstāms, jo saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu
Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.1. punkta nosacījumiem, pašvaldība izīrē
dzīvojamo telpu vispārējā kārtībā personai, kurai ir trīs vai vairāki nepilngadīgie
bērni.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās
daļas 1. punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var
izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta pirmās daļas1.punktu, Viļānu novada
pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.1. punktu,
deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt L.T. kā astoņu personu ģimenes locekli, 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.
23§
Par sociālās aprūpes mājās klientu līdzfinansējuma parādu dzēšanu._________
Ziņo sociālā dienesta vadītāja D.Strupiša
Izskatot sociālās nodaļas lēmumu Nr. 1.1.11/31/1534 no 12.08.2014.par sociālās
aprūpes līdzfinansējuma parādu dzēšanu un ņemot vērā sociālo, izglītības un kultūras
lietu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla
Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna
Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības domes nolemj:
Dzēst mirušo personu sociālās aprūpes mājās līdzfinansējumu parādus:
L.S.-11.38 EUR;
A. M.– 5.69 EUR.
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24§
Par skolēnu ēdināšanu .________________________________________________
J.Ivanova
Sociālais dienests ir izskatījis jautājumu par skolēnu ēdināšanu un skolēnu ēdināšanas
maksas pabalstiem un brīvzupām. Mācību gada laikā palīdzība tika sniegta 135
bērniem, no tiem 2/3 skolēniem ir brīvpusdienas, 1/3 skolēniem piešķirts pabalsts
50% apmērā no pusdienu maksas. Visvairāk palīdzība sniegta 3.,4.un 5.klašu
skolēniem. Brīvās zupas ēda tie skolēni, kuri pieteicās. Ar 2014./2015.mācību gadu
valsts apmaksā pusdienas 1.,2. un 3.klašu skolēniem. Izvērtējot situāciju un ņemot
vērā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumus, deputāti atklāti
balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis,
Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Apmaksāt pusdienas Viļānu vidusskolas un Dekšāru pamatskolas 4.klašu
skolēniem.
2.Brīvzupas nodrošināt skolēniem no 5.klases līdz 9.klasei Dekšāru pamatskolā
un no 5.klases līdz 12.klasei Viļānu vidusskolā.
25§
Par V. Š. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.___________________
D.Strupiša J.Ivanova
Pensionārs V. Š. deklarēts Viļānos, savā iesniegumā 13.08.2014. lūdz viņu
ievietot ilgstošas sociālās aprūpes iestādē .
Izvērtējot Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju par klientu un ar lietu saistītos
apstākļus, konstatēts: pensionārs V.Š. dzīvo ar meitu I.Š., patreiz ārstējas Daugavpils
psihoneiroloģiskā slimnīcā. Klientam nepieciešamo aprūpi nevar nodrošināt ar aprūpi
mājās, kā arī V.Š.ir sliktas savstarpējās attiecības ar meitu. V.Š.nepieciešama
diennakts uzraudzība, ko pēc sociālā dienesta novērojumiem meita nevar nodrošināt.
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 un ņemot vērā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,
Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba,
Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības domes nolemj:
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1.Ievietot V.Š. deklarētā dzīves vieta Viļānos, Viļānu novadā, Rēzeknes novada
ilgstošas sociālās aprūpes iestādē Strūžānos.
2.Veikt apmaksu pēc piestādītā rēķina.
3.Meitas līdzdarbība – EUR 14.00(četrpadsmit eiro 00 centi) ,kas iemaksājama Viļānu
novada pašvaldības kasē.
26§
Par novada pašvaldības bāriņtiesas pārvēlēšanu.
________________________
V.Vaivode J.Šlivka I.Grolmusa J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu,
Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu , deputāti atklāti balso par-10 (Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga
Zunda, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba), pret3(Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis), atturas- 2(Inta Brence, Andris
Kozulis).
Viļānu novada pašvaldības domes nolemj:
1.Par Viļānu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Mārīti Ikaunieci.
2.Par novada bāriņtiesas locekļiem ievēlēt 4 locekļus :A.Medvecku (Sokolku
pagasts), D.Ceipinieci ( Dekšāru pagasts), L.Čertogonovu (Viļānu pilsēta),
V.Vaivodi (Viļānu pagasts).
27§
Par ēdināšanas izdevumiem Viļānu novada vispārējās izglītības iestādēs
2014/2015. mācību gadā._______________________________________________
Ziņo galvenā grāmatvede I.Stafecka
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām “ 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:



1.Grozīt Viļānu novada pašvaldības domes 2013. gada 07. marta sēdes lēmumu
Nr.4$10 “ Par bērnu ēdināšanu Viļānu vidusskolas ēdnīcā” un izteikt 2.punktu
sekojošā redakcijā:
“2. Noteikt maksu par skolēnu pusdienām:
Pusdienas 1.,2. un 3. klases skolēniem EUR 1.42 ( viens euro 42 centi) no valsts
budžeta mērķdotācijas līdzekļiem ( 80% -EUR 1.14 ( viens euro 14 centi produktu
pašizmaksa un 20% - EUR 0.28 skolas ēdnīcas uzturēšanas izmaksas;
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Kompleksās pusdienas skolēniem, kuri apmeklē kopgaldu un izvēlas otro un trešo
ēdienu EUR 0.85 ( nulle euro 85 centi) maksā skolēnu vecāki ( 80% - EUR 0.68
produktu pašizmaksa un 20% -EUR 0.17 skolas ēdnīcas uzturēšanas izmaksas) ”.
2. Grozīt Viļānu novada pašvaldības domes 2013. gada 16. augusta sēdes lēmumu
Nr.7$14 “ Par bērnu ēdināšanu Dekšāres pamatskolā” un izteikt sekojošā redakcijā:
“ Noteikt maksu par Dekšāru pamatskolas skolēnu pusdienām:
 Pusdienas 1.,2. un 3. klases skolēniem EUR 1.42 ( viens euro 42 centi) no
valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļiem ( 80% -EUR 1.14 ( viens euro 14
centi produktu pašizmaksa un 20% - EUR 0.28 skolas ēdnīcas uzturēšanas
izmaksas;
 Kompleksās pusdienas skolēniem, kuri apmeklē kopgaldu un izvēlas otro un
trešo ēdienu EUR 0.85 ( nulle euro 85 centi) maksā skolēnu vecāki ( 80% EUR 0.68 produktu pašizmaksa un 20% -EUR 0.17 skolas ēdnīcas
uzturēšanas izmaksas) ”.
28§
Par strūklakas izbūvi Viļānu pilsētā._______________________________
J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, deputāti atklāti balso
par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs
Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,
Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

1. Izbūvēt strūklaku Viļānos parka teritorijā pie Viļānu kultūras nama.
2. Izdevumus EUR 3700.00 (trīs tūkstoši septiņi simti euro 00 centi ) , kas ir strūklakas
iegāde un ar strūklakas izbūvi (ūdens pievads,vietas iekārtošana) saistītos izdevumus
līdz EUR 2000.00(divi tūkstoši euro 00 centi)-finansēt no līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem.
3. Grāmatvedības un ekonomikas nodaļai informēt novada domi par kopējiem strūklakas
izbūves izdevumiem un sagatavot grozījumus budžetā atbilstoši ekonomiskās
klasifikācijas kodiem.
29§
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanā.______________________________________________
J.Šlivka J.Ivanova
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1.Izskatot V. V. 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 2.jūlija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.13,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 4.3. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa
apstākļus, V. V. tika atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas
izīrēšanai pirmām kārtām.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2014.gada 13.augustā, V. V. tika piedāvāts īrēt
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu - Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas
kopējā platība - 38,6 m2, istabu skaits - 2, trešais stāvs, labiekārtojuma līmenis –
centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze. (2014.gada 15. augusta Viļānu novada
pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas paziņojums Nr.1.3.8/1029).
2014.gada 22.augustā tika saņemta V. V. 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 balso
par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs
Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,
Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. sniegt V.V.palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 38,6
m2, istabu skaits - 2, trešais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, ūdensvads,
kanalizācija.
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, iekļaujot
īres līgumā, kā ģimenes locekļus, meitu V. S. un meitu A. Č.. 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.
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2. Izskatot V. K. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Saskaņā ar 2014.gada 8.maija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.10,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 4.2. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa
apstākļus, V. K. tika atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
un reģistrēts palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas
izīrēšanai pirmām kārtām.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2014.gada 13.augustā, V. K. tika piedāvāts īrēt
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā
platība - 34,8 m2, istabu skaits - 2, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – krāsns
apkure, ūdensvada un kanalizācijas nav. (2014.gada 15. augusta Viļānu novada
pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas paziņojums Nr.1.3.8/1026).
2014.gada 22.augustā tika saņemta V. K. 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” 4.2. punktu, deputāti atklāti balso
par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs
Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,
Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. sniegt V.K. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 34,8
m2, istabu skaits - 2, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – krāsns apkure, ūdensvada
un kanalizācijas nav;
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.
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3. Izskatot K. K. deklarētā dzīvesvieta Dricānu pag., Rēzeknes nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Saskaņā ar 2014.gada 8.maija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.10,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 5.4. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa
apstākļus, K.K. 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 13.augustā, K.K. tika piedāvāts īrēt
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā
platība - 24,04 m2, istabu skaits - 1, trešais stāvs, labiekārtojuma līmenis –
centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze. (2014.gada 15. augusta Viļānu novada
pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas paziņojums Nr.1.3.8/1028).
2014.gada 26.augustā tika saņemta K. K. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo
dzīvojamo telpu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 1.punktu, likuma, „Par dzīvojamo
telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, Viļānu novada
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.4. punktu,
deputāti atklāti balso par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece ,
Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis,
Andris Kozulis, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. sniegt K. K. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 24,04
m2, istabu skaits - 1, trešais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, ūdensvads,
kanalizācija.
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu. Ietvert īres
līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma 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.
4. Izskatot N. G., 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 2013.gada 30.maija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.7,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa
apstākļus, N. G. 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 13.augustā, N. G. tika piedāvāts īrēt
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā
platība - 69,91 m2, istabu skaits - 4, ceturtais stāvs, labiekārtojuma līmenis –
centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze. (2014.gada 19. augusta Viļānu novada
pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas paziņojums Nr.1.3.8/1045).
2014.gada 26.augustā tika saņemta N.G. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo
dzīvojamo telpu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 1.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5.
panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, Viļānu novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, deputāti atklāti balso
par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs
Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,
Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Grolmusa), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. sniegt N.G. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 69,91
m2, istabu skaits - 4, ceturtais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālapkure,
ūdensvads, kanalizācija;
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, iekļaujot
īres līgumā, kā ģimenes locekļus, vīru A. G. meitas: V. G., K. G., M. G. 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;
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4. lēmuma 2. punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei Ā.
Moisejevai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
30§
”Par domes priekšsdētāja vietnieka atbrīvošanu no amata” vai „Par Viļānu
novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatu un Izglītības ,kultūras un sporta
speciālista amatu”.___________________________________________________
J.Šlivka D.Ceipiniece J.Ivanova
Viļānu novada domē tika saņemts deputātu grupas lēmuma projekts un novada domes
priekšsēdētājas lēmuma projekts par vienu jautājumu – naudas līdzekļu ekonomija.
Deputātu grupas lēmuma projekts:
Lai sekmīgi veiktu pašvaldības autonomās funkcijas ,novadā ir nepieciešams izveidot
atbildīgā par izglītību, kultūru un sportu amata vienību. Tā kā pašvaldībai jaunas
amata vienības izveidei nav paredzēta nauda, un mums ,domei ,jārūpējas lai racionāli
un lietderīgi tiktu izmantoti pašvaldības finanšu līdzekļi, kā arī līdz šim domes
priekšsēdētāja vietniekam ,kura amats ir algots ,netika noteikti konkrēti pienākumi un
atbildība,piedāvājam atbrīvot no amata Viļānu novada domes priekšsēdētāja vietnieku
Arnoldu Puduli.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Noteikt bezalgas Viļānu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatu.
2.Grozīt Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.55 „Viļānu novada
pašvaldības nolikums”14.punktu un izteikt redakcijā:
14.Domes priekšsēdētāja vietnieku no deputātu vidus ievēl Dome. Domes
priekšsēdētāja vietnieka amats nav algots. Domes priekšsēdētāja vietnieks:
14.1.pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa ilgstošas prombūtnes laikā
(komandējums,atvaļinājums,darba nespēja,kas ilgāka par piecām dienām) vai viņa
uzdevumā;
14.2.veic citus uzdevumus saskaņā ar šo nolikumu, Domes lēmumiem vai domes
priekšsēdētāja rīkojumiem.
3.Atbrīvot no mata Viļānu novada domes priekšsēdētāja vietnieku Arnoldu
Puduli.
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4.Līdz nākošajai domes sēdei izpilddirektorei izstrādāt projektu atbildīgā par
izglītību,kultūru un sportu amata vienības nosaukumam, pienākumiem un
atbildībai, kā arī amata vienības izveidei.
Novada domes priekšsēdētājas lēmuma projekts:
Lai sekmīgi veiktu pašvaldības autonomās funkcijas novadā ir nepieciešams izveidot
atbildīgā par izglītību, kultūru un sportu amata vienību 0.5 slodzes. Tā kā pašvaldībai
jaunas amata vienības izveidei nav paredzēta nauda un domei jārūpējas ,lai lietderīgi
tiktu izmantoti pašvaldības finanšu līdzekļi pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta 2.daļas 6.punktu ,21.panta 1.daļas 9.punktu, 10.punktu un 13.punktu,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

1.Samazināt priekšsēdētāja vietnieka Arnolda Puduļa amata vienību uz 0.5 slodzes
no 2014.gada 01.septembra.
2.Ieviest amata vienību Izglītības, kultūras un sporta speciālists uz 0.5
slodzes ,profesijas klasifikatora kods 3340 darba alga EUR 300.00 mēnesī no
2014.gada 01.septembra.
Pēc deputātu debatēm ,kurās uzstājās deputāte Jevdokija Šlivka, deputāte Daiga
Ceipiniece un priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova , novada domes priekšsēdētāja aicina
deputātus izvēlēties par kuru lēmuma projektu balsot ( tika sagatavotas un izsniegtas
balsojuma zīmes ar deputātu uzvārdiem) uzaicina Viļānu novada vēlēšanu komisijas
locekļus I.Klimanovu un L.Kuzņecovu. Kā pirmo uz balsošanu liek deputātu grupas
iesniegto lēmuma projektu. Ar balsojuma zīmēm deputāti balso par pirmo lēmuma
projektu par -8 (Vasīlijs Arbidāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Juris Galerijs
Vidiņš, Ilze Grolmusa, Inga Zunda, Andris Kozulis, Leopolds Naglis), pret-5(
Jekaterina Ivanova, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Felicija Leščinska, Inna Ruba),
atturas -2 (Daiga Ceipiniece, Ilze Valeniece) .
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

Apstiprināt deputātu grupas iesniegto lēmuma projektu.
1.Noteikt bezalgas Viļānu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatu.
2.Grozīt Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.55 „Viļānu novada
pašvaldības nolikums”14.punktu un izteikt redakcijā:
14.Domes priekšsēdētāja vietnieku no deputātu vidus ievēl Dome. Domes
priekšsēdētāja vietnieka amats nav algots. Domes priekšsēdētāja vietnieks:
14.1.pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa ilgstošas prombūtnes laikā
(komandējums, atvaļinājums, darba nespēja, kas ilgāka par piecām dienām) vai
viņa uzdevumā;
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14.2.veic citus uzdevumus saskaņā ar šo nolikumu, Domes lēmumiem vai domes
priekšsēdētāja rīkojumiem.
3.Atbrīvot no mata Viļānu novada domes priekšsēdētāja vietnieku Arnoldu
Puduli.
4.Līdz nākošajai domes sēdei izpilddirektorei izstrādāt projektu atbildīgā par
izglītību, kultūru un sportu amata vienības nosaukumam, pienākumiem un
atbildībai, kā arī amata vienības izveidei.

31§
Informācija.
______________________________________________________
Tiek sniegta informācija par Viļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu gatavību
mācību gada uzsākšanai: visas izglītības iestādes ir gatavas uzsākt jauno mācību gadu,
bet kā mākslinieciski labāk noformētās: Viļānu pirmsskolas izglītības iestāde,
Dekšāru pamatskola un Radopoles pirmsskolas izglītības iestāde.
Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2014. gada 25.septembrī
plkst.15.00.
Finanšu komitejas sēde notiks 2014.gada 18.septembrī plkst 15.00.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2014.gada
17.septembrī .
Sēdi slēdza plkst.17.00
Sēdi vadīja

Jekaterina Ivanova

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Parakstīja 2014.gada 01.septembrī

NOTEIKUMI
Viļānos
Par pašvaldības piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980090368 daļas
2,00 ha platībā nomas tiesību izsoli
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek Viļānu novada pašvaldībai tiesiskā
valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78980090368 daļas 2,00
ha platībā (veicot zemesgabala instrumentālo uzmērīšanu, platība var
mainīties) nomas tiesību (turpmāk izsoles objekts) iegūšana izsolē.
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2. Izsole notiek ievērojot likuma “Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanu” 1. un 3.pantu, likuma “Par pašvaldībām”
14.panta 1.daļas 2.punktu, 2.daļas 3.punktu, 15.panta 1.daļas 10. punktu, MK
2007.gada 30.oktobra noteikumus Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” un citus spēkā esošos normatīvos aktus.
3. Izsoli organizē un veic Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības
īpašuma un zemes komisija.
4. Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli. Izsolē var piedalīties personas,
kuru dalība izsolē apstiprinātas ar Viļānu novada pašvaldības 2014.gada
28.augusta domes sēdes Nr.16; 9.jautājuma 4.punkta lēmumu.
5. Izsoles vieta un laiks – Viļānu novada pašvaldības ēkas 2.stāva zālē , Kultūras
laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 2014.gada 16.septembrī plkst. 10.00.
6. Izsolē noteiktā sākuma nomas maksa gadā - 1,5% (pusotrs procents) no
zemesgabala kadastrālās vērtības.
7. Izsoles solis – 0,5% (pus procents) no zemesgabala kadastrālās vērtības.
8. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens izsoles dalībnieks, izsoles
objekts tiek nosolīts vienīgajam pretendentam par summu, kas vienāda ar
noteikto izsoles sākuma nomas maksu gadā un vienu izsoles soli (t.i. par 2,0%
no zemesgabala kadastrālās vērtības).
9. Ja uz izsoli neierodas neviens pretendents, tad izsole tiek atcelta.
10. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar parakstu izsoles
gaitas protokolā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
11. Zemes gabala nomas tiesības izsolē iegūst dalībnieks, kurš par izsoles objektu
piedāvā visaugstāko nomas maksu.
12. Izsoles rezultātus apstiprina Viļāni novada pašvaldības dome.
13. Nomas līguma parakstīšana notiek desmit darba dienu laikā no izsoles
rezultātu apstiprināšanas domes sēdē un lēmuma parakstīšanas.
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14. Izsoles uzvarētājs iegūst uz pieciem gadiem nomā neapbūvētu zemesgabala
daļu 2,00 ha kopplatībā bez pastāvīgu objektu apbūves.
15. Ja nomnieks izpildījis saistības un pildījis nomas līguma noteikumus, viņam ir
tiesības prasīt pagarināt zemes nomas līguma termiņu vēl uz 5 gadiem.
16. Objekta ar kadastra apzīmējumu 78980090368 izmantošanas mērķis - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
17. Nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar nomas tiesību izsoles rezultātiem.

Pielikums pie Viļānu
novada domes 2014.gada
28.augusta sēdes Nr.16§
15jautājuma lēmuma
Pašvaldības kustamās mantas automašīnas NISSAN ALMERA izsoles noteikumi
1.
Vispārīgie noteikumi
1.1.
Šie noteikumi paredz kārtību, kādā organizējama pašvaldības kustamās
mantas – automašīnas NISSAN ALMERA, reģistrācijas datums 01.12.2005.,
pārdošanu par brīvu cenu. Pārdošanu organizē atbilstoši “Publisko personu mantas
atsavināšanas likumam”, kas reglamentē jautājumus, kas nav noteikti šajos
noteikumos.
1.2.
Pārdošanā par brīvu cenu tiek pārdota kustamā manta automašīna NISSAN
ALMERA , kas pieder Viļānu novada pašvaldībai.

2.1.

2.
Nosacītā cena
Kustamās mantas automašīnas NISSAN ALMERA, iegādes gads 2005.,
nosacītā cena ir EUR 300,00 (trīs simti euro un 00centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
Visa nosolītā kustāmās mantas cena tiek samaksāta euro.

3.
Izsoles organizēšana un norise
Sludinājums par izsoli ir jāpublicē laikrakstā “Rēzeknes Vēstis” un Viļānu
novada pašvaldības portālā www.vilani.lv. Sludinājuma saturs noteikts “Publisko
personu mantas atsavināšanas likumā”.
3.2.
Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas
laikrakstā “Rēzeknes Vēstis”.
3.3.
Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2014.gada 17.septembrī plkst.
10.00.
3.4.
Izsoles rīkotājs – Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības
īpašuma un zemes komisija, izsoles rezultātus apstiprina Viļānu novada dome
3.1.

4.

Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība
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4.1.

4.2.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.4.
4.5.
4.6.

4.7.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Viļānu novada pašvaldībā, Kultūras
laukumā 1A, Viļānos, 1.6.kabinetā no plkst. 08.00 līdz 17.00, pusdienu pārtraukums
no plkst.12.00 līdz 13.00 līdz 2014.gada 17.septembra plkst. 10.00.
Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekam jāpārskaita izsoles reģistrācijas nauda
Viļānu novada pašvaldības kontā EUR 20,00 (divdesmit euro un 00centi),
nodrošinājums dalībai izsolē nav paredzēts.
Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, pēc izsoles reģistrācijas maksas
jāiesniedz sekojoši dokumenti:
Izsoles dalībniekiem – juridiskām personām:
- reģistrācijas apliecības kopija;
- spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai izrakstu par pārvaldes institūciju
(amatpersonu) kompetences apjomu vai pilnvarojums, kas apliecina juridiskās
personas pārstāvja rīcībspēju un tiesībspēju;
- juridiskās personas lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamās mantas iegādi;
- juridiskās personas konta numurs un banka.
Izsoles dalībniekiem – fiziskām personām:
- pases kopija;
- dzīvesvietas deklarēšanas izziņas kopija;
- fiziskās personas konta numurs un banka.
Izsole notiks Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā Kultūras
laukumā 1A, Viļānos, 2014.gada 17.septembrī plkst. 10.00.
Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās
personas un juridiskās personas ar ziņām par izsoles dalībniekiem.
Izsole notiek tikai tad, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā 1 (viens) izsoles
noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēts izsoles dalībnieks. Kustamā manta tiek
pārdota vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, ja viņš pārsola kustamās
mantas nosacīto cenu.
Izsolē starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un
traucējumi, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un gaitu.
5.
Izsoles norise
Izsoles dalībnieki pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību, uz
kuras pamata viņiem izsniedz kartīti ar numuru, kas atbilst reģistrācijas žurnālā un
reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.
Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus.
Izsoles komisija, atklājot kustamās mantas izsoli, sastāda izsoles dalībnieku
sarakstu. Izsoles dalībnieku sarakstā tiek ierakstīts katra dalībnieka vārds un uzvārds
vai nosaukums, kā arī solītāja pārstāvja vārds un uzvārds. Izsoles komisija sarakstā
atzīmē katra izsoles dalībnieka piedāvāto cenu, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to
paaugstina. Atsakoties no tālākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles
dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto cenu.
Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo pārdodamo kustamo mantu, paziņo
tās sākumcenu, kā arī summu, par kādu cena paaugstināma ar katru nākamo solījumu.
Izsoli vada komisijas priekšsēdētājs.
Izsoles solis tiek noteikts EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi) apmērā.
Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru.
Izsoles vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto cenu.
Piedāvātās cenas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli.
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Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs
trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar vārdu “pārdots”. Tas nozīmē, ka
kustamā manta ir pārdota personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka
reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti izsoles protokolā.
5.8.
Izsoles dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas
nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu dalībnieka reģistrācijas apliecību, ar savu
parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai un saņem
izziņu norēķiniem par izsolē iegūto kustamo mantu.
5.9.
Izsoles dalībnieks, kurš kustamo mantu nosolījis, bet nevar izsoles komisijai
uzrādīt dalībnieka reģistrācijas apliecību un/vai neparakstās protokolā, tādejādi ir
atteicies no nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no
dalībnieku saraksta. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz 2 (divi) dalībnieki, kuri vēlas
iegādāties izsolāmo kustamo mantu, par to attiecīgi ieraksts protokolā un izsole tiek
tūlīt atkārtota, bet, ja palicis tikai 1 (viens) dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo
kustamo mantu par viņa nosolīto cenu.
5.10.
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 5 (piecu) darba dienu laikā
no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas jāiemaksā nosolītā kustamās mantas cena
Viļānu novada pašvaldības kontā.
5.11.
Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu
laikā pēc izsoles un paziņo par tās rezultātiem.
5.12.
Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 7 (septiņu)
dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums par
nosolīto kustamo mantu.
5.13.
Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:
5.13.1.
nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija
tiesību piedalīties izsolē;
5.13.2.
ja noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks;
5.13.3.
ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu.
5.14.
Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Viļānu novada
pašvaldība un nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
5.7.

6.
Citi noteikumi
6.1.
Par šajos noteikumos nereglamentētajiem jautājumiem lēmumus pieņem
komisija, par to izdarot attiecīgu ierakstu komisijas sēdes protokolā.
6.2.
Kustamās mantas pirkuma līgumu paraksta Viļānu novada pašvaldības
priekšsēdētājs.

Pašvaldības kustamās mantas
automašīnas OPEL ASTRA
izsoles noteikumi

1.1.

1.
Vispārīgie noteikumi
Šie noteikumi paredz kārtību, kādā organizējama pašvaldības kustamās
mantas – automašīnas OPEL ASTRA, reģistrācijas datums 02.10.1998., pārdošanu
par brīvu cenu. Pārdošanu organizē atbilstoši “Publisko personu mantas atsavināšanas
likumam”, kas reglamentē jautājumus, kas nav noteikti šajos noteikumos.

37

1.2.

Pārdošanā par brīvu cenu tiek pārdota kustamā manta automašīnas OPEL
ASTRA un pieder Viļānu novada pašvaldībai.

2.1.

2.
Nosacītā cena
Kustamās mantas automašīnas OPEL ASTRA, iegādes gads 2011., nosacītā
cena ir EUR 200,00 (divi simti euro un 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Visa
nosolītā kustāmās mantas cena tiek samaksāta euro.

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

4.1.

4.2.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.4.
4.5.
4.6.

3.
Izsoles organizēšana un norise
Sludinājums par izsoli ir jāpublicē laikrakstā “Rēzeknes Vēstis” un Viļānu
novada pašvaldības portālā www.vilani.lv. Sludinājuma saturs noteikts “Publisko
personu mantas atsavināšanas likumā”.
Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas
laikrakstā “Rēzeknes Vēstis”.
Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2014.gada 17.septembrī plkst.
10.30.
Izsoles rīkotājs – Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības
īpašuma un zemes komisija, izsoles rezultātus apstiprina Viļānu novada dome
4.
Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Viļānu novada pašvaldībā, Kultūras
laukumā 1A, Viļānos, 1.6.kabinetā no plkst. 08.00 līdz 17.00, pusdienu pārtraukums
no plkst.12.00 līdz 13.00 līdz 2014.gada 17.septembra plkst. 10.00.
Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekam jāpārskaita izsoles reģistrācijas nauda
Viļānu novada pašvaldības kontā EUR 20,00 (divdesmit euro un 00centi),
nodrošinājums dalībai izsolē nav paredzēts.
Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, pēc izsoles reģistrācijas maksas
jāiesniedz sekojoši dokumenti:
Izsoles dalībniekiem – juridiskām personām:
- reģistrācijas apliecības kopija;
- spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai izrakstu par pārvaldes institūciju
(amatpersonu) kompetences apjomu vai pilnvarojums, kas apliecina juridiskās
personas pārstāvja rīcībspēju un tiesībspēju;
- juridiskās personas lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamās mantas iegādi;
- juridiskās personas konta numurs un banka.
Izsoles dalībniekiem – fiziskām personām:
- pases kopija;
- dzīvesvietas deklarēšanas izziņas kopija;
- fiziskās personas konta numurs un banka.
Izsole notiks Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā Kultūras
laukumā 1A, Viļānos, 2014.gada 17.septembrī plkst. 10.30.
Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās
personas un juridiskās personas ar ziņām par izsoles dalībniekiem.
Izsole notiek tikai tad, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā 1 (viens) izsoles
noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēts izsoles dalībnieks. Nekustamā manta tiek
pārdota vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, ja viņš pārsola kustamās
mantas nosacīto cenu.
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4.7.

Izsolē starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un
traucējumi, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un gaitu.

5.
Izsoles norise
5.1.
Izsoles dalībnieki pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību, uz
kuras pamata viņiem izsniedz kartīti ar numuru, kas atbilst reģistrācijas žurnālā un
reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.
5.2.
Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus.
5.3.
Izsoles komisija, atklājot nekustamās mantas izsoli, sastāda izsoles dalībnieku
sarakstu. Izsoles dalībnieku sarakstā tiek ierakstīts katra dalībnieka vārds un uzvārds
vai nosaukums, kā arī solītāja pārstāvja vārds un uzvārds. Izsoles komisija sarakstā
atzīmē katra izsoles dalībnieka piedāvāto cenu, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to
paaugstina. Atsakoties no tālākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles
dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto cenu.
5.4.
Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo pārdodamo nekustamo mantu, paziņo
tās sākumcenu, kā arī summu, par kādu cena paaugstināma ar katru nākamo solījumu.
Izsoli vada komisijas priekšsēdētājs.
5.5.
Izsoles solis tiek noteikts EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi) apmērā.
5.6.
Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru.
Izsoles vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto cenu.
Piedāvātās cenas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli.
5.7.
Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs
trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar vārdu “pārdots”. Tas nozīmē, ka
kustamā manta ir pārdota personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka
reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti izsoles protokolā.
5.8.
Izsoles dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas
nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu dalībnieka reģistrācijas apliecību, ar savu
parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai un saņem
izziņu norēķiniem par izsolē iegūto kustamo mantu.
5.9.
Izsoles dalībnieks, kurš kustamo mantu nosolījis, bet nevar izsoles komisijai
uzrādīt dalībnieka reģistrācijas apliecību un/vai neparakstās protokolā, tādejādi ir
atteicies no nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no
dalībnieku saraksta. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz 2 (divi) dalībnieki, kuri vēlas
iegādāties izsolāmo kustamo mantu, par to attiecīgi ieraksts protokolā un izsole tiek
tūlīt atkārtota, bet, ja palicis tikai 1 (viens) dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo
kustamo mantu par viņa nosolīto cenu.
5.10.
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 5 (piecu) darba dienu laikā
no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas jāiemaksā nosolītā kustamās mantas cena
Viļānu novada pašvaldības kontā.
5.11.
Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu
laikā pēc izsoles un paziņo par tās rezultātiem.
5.12.
Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 7 (septiņu)
dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums par
nosolīto nekustamo mantu
5.13.
Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:
5.13.1.
nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija
tiesību piedalīties izsolē;
5.13.2.
ja noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks;

39

5.13.3.
ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu.
5.14.
Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Viļānu novada
pašvaldība un nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
6.
Citi noteikumi
6.1.
Par šajos noteikumos nereglamentētajiem jautājumiem lēmumus pieņem
komisija, par to izdarot attiecīgu ierakstu komisijas sēdes protokolā.
6.2.
Kustamās mantas pirkuma līgumu paraksta Viļānu novada pašvaldības
priekšsēdētājs.

