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LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

SĒDES PROTOKOLS
Viļānu novadā

Nr.10

2017.gada 23.novembrī

Darba kārtībā.
Par iesnieguma izskatīšanu.
Par iesniegumu izskatīšanu Viļānu Romas katoļu draudzei.
Par nomas attiecību izbeigšanu.
Par nomas attiecību pagarināšanu.
Par zemes iznomāšanu.
Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un
nodošanu atsavināšanai.
9. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
10. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi.
12. Par Jāzepa Rimša iesnieguma izskatīšanu.
13. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā.
14. Par saistošo noteikumu Nr.100 „Nekustāmā īpašuma nodokļa piemērošanas
kārtība Viļānu novada pašvaldībā” atcelšanu.
15. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības iekšējos noteikumos Nr.5/2014
„Noteikumi par Viļānu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtību”.
16. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības iekšējos noteikumos Nr.8
„Tirgus izpētes kārtība Viļānu novada pašvaldībā”.
17. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
18. Par līdzekļu piešķiršanu transportlīdzekļa iegādei.
19. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
20. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
21. Par izslēgšanu no palīdzības reģistra.
22. Par iekļaušanu dzīvojamās telpas īres līgumā.
23. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.
24. Par Viļānu novada pašvaldības sadarbības grupas izveidošanu bērnu tiesību
aizsardzības jomā un Sadarbības grupas nolikuma apstiprināšanu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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25. Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.99 „Grozījumi Viļānu
novada pašvaldības 2016.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.84
„Sociālie
pakalpojumi
un
to
piešķiršanas
kārtība
Viļānu
novadā”” precizēšanu.
26. Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.98 „Grozījumi Viļānu
novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.76
„Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu
novadā”” precizēšanu.
27. Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.97 „Grozījumi Viļānu
novada pašvaldības 2013.gada 5.decembra saistošajos noteikumos Nr.62
„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā
atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu”” precizēšanu.
Papildus darba kārtībā.
28. Par Viļānu novada pašvaldības mērķdotāciju sadali .
29. Informācija.
Sēde sākas plkst.15.00.
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova.
Ieradušies deputāti : Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra
Šarkovska, Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiņš, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Inta Brence ,Alla Stiuka, Guna Popova, Lūcija Veselova, Artūrs
Ornicāns.
Nav ieradusies deputāte: Daiga Ceipiniece - komandējumā.
Deputāts Artūrs Ornicāns nokavē.
Pašvaldības administrācijas darbinieki : juriste Marija Šļomina , nekustamā īpašuma
speciāliste Lidija Kuzņecova, finanšu analītiķe Guna Visocka, Sokolku pagasta
pārvaldes vadītāja Zoja Žugunova, izpilddirektors Andris Stafeckis, Dekšāru pagasta
pārvaldes vadītājs Jānis Benislavskis, sabiedrisko attiecību speciāliste Jeļena
Litvjakova un materiālu uzskaites grāmatvede Veneranda Arbidāne.
Sēdē piedalās korespondente Ilze Sondore.
Deputāti atklāti balso par darba kārtību par- 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,
Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns,
Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija
Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt darba kārtību .
Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja J.Ivanova informē deputātus par papildus
novada domes sēdes darba kārtībā iesniegto jautājumu.
Deputāti atklāti balso par papildus darba kārtībā iekļaujamo jautājumu par13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra
Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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Iekļaut darba kārtībā papildus iesniegto jautājumu.
Viļānu novada domes priekšsēdētāja informē par deputātu grupas 2017.gada
17.novembrī iesniegto iesniegumu ,kurā lūgts, sakarā ar iedzīvotāju sūdzībām,
nekavējoties uzaicināt SIA “Viļānu namsaimnieks|” darbiniekus un noskaidrot
jautājumus par ūdens patēriņa aprēķinu metodiku un ūdens skaitītāju pārbaudēm .
Pēc sēdes jautājumu izskatīšanas ir uzaicināti SIA “Viļānu namsaimnieks “darbinieki
un deputāti varēs uzdot jautājumus.
Protokolē:
kancelejas pārzine Anna Strode.
1§
Par iesnieguma izskatīšanu.____________________________________________
A.Stafeckis J.Ivanova
1.Viļānu novada pašvaldībā saņemts Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada
07.novembra iesniegums par naudas līdzekļu piešķiršanu un pārskaitīšanu Rēzeknes
novada pašvaldībai, kā dalības maksu pasākumā ( EUR 10.00 par katru cilvēku), ko
rīko Rēzeknes novada pašvaldība un Zemessardzes 32.Kājinieku bataljona Veterānu
padome sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas un Viļānu, Kārsavas, Ludzas, Ciblas novadu
pašvaldībām – ikgadējais Zemessardzes 32.Kājinieku bataljona Veterānu Godināšanas
pasākums, lai godinātu cilvēkus, kuri pašaizliedzīgi pildījuši savus pienākumus,
Tēvzemes labā un joprojām iesaistās Zemessardzes darbā kā padomdevēji.
Pamatojoties un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu un
ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 13(Jekaterina
Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga
Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt naudas līdzekļus EUR 180.00 (viens simts astoņdesmit eiro 00 centi)
Zemessardzes 32.Kājinieku bataljona Veterānu Godināšanai. Naudas līdzekļus
pārskaitīt Rēzeknes novada pašvaldībai pēc piestādītā rēķina no budžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem.
2§
Par iesniegumu izskatīšanu Viļānu Romas katoļu draudzei.__________________
A.Stafeckis J.Ivanova
1.Viļānu novada pašvaldībā saņemts Viļānu Romas katoļu draudzes prāvesta
R.Stankeviča 2017.gada 07.novembra iesniegums ar lūgumu piešķirt transportu
svētceļojumam uz Aglonu 2017.gada 22.novembrī.
Pamatojoties un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu un
ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 12(Jekaterina
Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs
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Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Guna Popova,
Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-1( Juris Galerijs Vidiņš),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt autobusu Viļānu novada iedzīvotājiem braucienam uz Aglonu
2017.gada 22.novembrī.
3§
Par nomas attiecību izbeigšanu.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1. Izskatot A.G. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu ar atteikumu no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 78900040268 - 1,20 ha platībā, Sokolku pagastā
izmantošanas (uz zemes gabala atrodas krūmāji) un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par- 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija
Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt nomas attiecības ar A. G. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78900040268 - 1,20 ha platībā Sokolku pagastā;
2. Lēmuma norakstu nosūtīt A. G. Sokolku pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
4§
Par nomas attiecību pagarināšanu.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1.Izskatot V. K. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 18.oktobra iesniegumu
par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2008.gada 2.janvārī Sokolku pagasta padome un V. K. noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.20 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030096 daļu 0,10 ha
platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra
Sokolku pagasta padomes lēmums). 2012.gada 20.decembrī tika noslēgta vienošanās
par zemes nomas līguma Nr.20 pagarināšanu un nomas līguma darbības laiks noteikts
līdz 2017.gada 31.decembrim. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030096
ar kopējo platību 1,20 ha kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 804 EUR.
Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas mazdārziņš.
2017.gada 18.oktobrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts V. K. iesniegums
ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
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78900030096 daļu 0,10 ha. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš
var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo vienošanos.
Izvērtējot V.K. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra
Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar V.K. par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78900030096 daļu 0,10 ha platībā, uz pieciem gadiem, no
2018.gada 1.janvāra;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu
iznomāšanas kārtību (apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības
domes sēdē Nr.7§), kā arī paredzot, pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt
nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas
noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt V.K. Sokolku pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
2.Izskatot M.G. dzīv. Viļāni, 2017.gada 12.oktobra iesniegumu par nomas līguma
pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2013.gada 8.aprīlī Viļānu novada pašvaldība un M.G. zemes nomas līgumu
Nr.4 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040191 daļu 2652 m2 platībā.
Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 10.decembra Viļānu pilsētas
domes lēmums). 2015.gada 11.jūnija Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.8 tika
pieņemts lēmums par 08.04.2013. zemes nomas līguma Nr.4 grozīšanu, samazinot
M.G. iznomājamo platību par 467 m2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170040191, ar kopējo platību 3285 m2, kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir
191 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – pagaidu atļautā zemes izmantošana
sakņu dārziem.
2017.gada 12.oktobrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts M.G. iesniegums
ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170040191 daļu 2185 m2. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma
termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju rakstisku vienošanos.
Izvērtējot M.G. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par-
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13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra
Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt vienošanos ar M.G. par 08.04.2013. zemes nomas līguma Nr.4 pagarināšanu,
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040191 daļu 2185 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 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), 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 M. G. Viļāni.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
3.Izskatot A.B.dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 25.oktobra iesniegumu par
nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2008.gada 2.janvārī Sokolku pagasta padome un A.B. noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.3 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094 daļu 0,20 ha
platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra
Sokolku pagasta padomes lēmums). 2012.gada 20.decembrī tika noslēgta vienošanās
par zemes nomas līguma Nr.3 pagarināšanu un nomas līguma darbības laiks noteikts
līdz 2017.gada 31.decembrim. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094
ar kopējo platību 11,10 ha kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 8435 EUR.
Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas mazdārziņš.
2017.gada 25.oktobrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A. B. iesniegums
ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,20 ha. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš
var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo vienošanos.
Izvērtējot A.B.iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta
pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta
pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso
par- 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš
,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar A.B. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,20 ha platībā, uz pieciem gadiem, no 2018.gada 1.janvāra;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
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(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), kā arī
paredzot, pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt A. B. Sokolku pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
4.Izskatot A.T. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 25.oktobra iesniegumu par
nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2008.gada 2.janvārī Sokolku pagasta padome un A.T. noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.44 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094 daļu 0,10 ha
platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra
Sokolku pagasta padomes lēmums). 2012.gada 20.decembrī tika noslēgta vienošanās
par zemes nomas līguma Nr.44 pagarināšanu un nomas līguma darbības laiks noteikts
līdz 2017.gada 31.decembrim. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094
ar kopējo platību 11,10 ha kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 8435 EUR.
Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas mazdārziņš.
2017.gada 25.oktobrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A.T. iesniegums
ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,10 ha. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš
var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo vienošanos.
Izvērtējot A.T.iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta
pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta
pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso
par- 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš
,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar A.T. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,10 ha platībā, uz pieciem gadiem, no 2018.gada 1.janvāra;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), 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. T., Sokolku pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
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5.Izskatot A.O.dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 25.oktobra iesniegumu par
nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2008.gada 2.janvārī Sokolku pagasta padome un A.O. noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.36 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030096 daļu 0,10 ha
platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra
Sokolku pagasta padomes lēmums). 2012.gada 21.decembrī tika noslēgta vienošanās
par zemes nomas līguma Nr.36 pagarināšanu un nomas līguma darbības laiks noteikts
līdz 2017.gada 31.decembrim. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030096
ar kopējo platību 2,00 ha kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 1340 EUR.
Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas mazdārziņš.
2017.gada 25.oktobrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A.O. iesniegums
ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78900030096 daļu 0,06 ha. Zemes gabala daļu 0,04 ha platībā A.O. vairs nevēlas
izmantot. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš var tikt grozīts,
pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo vienošanos.
Izvērtējot A.O. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta
pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta
pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso
par- 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš
,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar A. O. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030096 daļu 0,06 ha platībā, uz pieciem gadiem, no 2018.gada 1.janvāra;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), 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.O. Sokolku pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
6.Izskatot Z.P.dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2017.gada 25.oktobra iesniegumu par
nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2008.gada 2.janvārī Sokolku pagasta padome un Z. P. noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.37 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030095 daļu 0,10 ha
platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra
Sokolku pagasta padomes lēmums). 2012.gada 21.decembrī tika noslēgta vienošanās
par zemes nomas līguma Nr.37 pagarināšanu un nomas līguma darbības laiks noteikts
līdz 2017.gada 31.decembrim. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030095
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ar kopējo platību 2,00 ha kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 1340 EUR.
Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas mazdārziņš.
2017.gada 25.oktobrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts Z.P. iesniegums
ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78900030095 daļu 0,10 ha. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš
var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo vienošanos.
Izvērtējot Z.P. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta
pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta
pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso
par- 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš
,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar Z.P. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030095 daļu 0,10 ha platībā, uz pieciem gadiem, no 2018.gada 1.janvāra;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), 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 Z. P. Viļānu pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
7.Izskatot G.S. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 23.oktobra iesniegumu par
nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2008.gada 5.novembrī Sokolku pagasta padome un G.S. noslēdza zemes
nomas līgumu Nr.106 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900050243 - 0,70
ha platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2014.gada 23.oktobra
Viļānu novada pašvaldības domes lēmums), nomas līguma darbības laiks noteikts līdz
2017.gada 31.decembrim. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900050243 ar
kopējo platību 0,70 ha kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 505 EUR. Zemes
vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības atrodas pļava.
2017.gada 23.oktobrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts G.S. iesniegums
ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
78900050243 - 0,70 ha. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš var
tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo vienošanos.
Izvērtējot G.S. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta
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pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta
pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso
par- 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš
,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar G.S. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78900050243 - 0,70 ha platībā, uz pieciem gadiem, no 2018.gada 1.janvāra;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), 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 G.S. Sokolku pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
8.Izskatot N. R. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 26.oktobra iesniegumu
par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2008.gada 2.janvārī Sokolku pagasta padome un N. R. noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.38 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094 daļu 0,20 ha
platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra
Sokolku pagasta padomes lēmums). 2012.gada 19.decembrī tika noslēgta vienošanās
par zemes nomas līguma Nr.38 pagarināšanu un nomas līguma darbības laiks noteikts
līdz 2017.gada 31.decembrim. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094
ar kopējo platību 11,10 ha kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 8435 EUR.
Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas mazdārziņš.
2017.gada 26.oktobrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts N.R. iesniegums
ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,20 ha. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš
var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo vienošanos.
Izvērtējot N.R. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta
pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta
pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso
par- 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš
,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar N.R. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,20 ha platībā, uz pieciem gadiem, no 2018.gada 1.janvāra;

11

2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), 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 N.R. Sokolku pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
9.Izskatot A.Č. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 1.novembra iesniegumu
par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2008.gada 2.janvārī Sokolku pagasta padome un A.Č. noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.9 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094 daļu 0,25 ha
platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra
Sokolku pagasta padomes lēmums). 2012.gada 20.decembrī tika noslēgta vienošanās
par zemes nomas līguma Nr.9 pagarināšanu un nomas līguma darbības laiks noteikts
līdz 2017.gada 31.decembrim. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094
ar kopējo platību 11,10 ha kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 8435 EUR.
Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas mazdārziņš.
2017.gada 1.novenbrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A. Č.
iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78900030094 daļu 0,10 ha platībā, nomas attiecības par zemes gabala
daļu 0,15 ha platībā A.Č. pagarināt nevēlas. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu
līguma termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo
vienošanos.
Izvērtējot A.Č. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta
pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta
pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso
par- 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš
,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar A.Č. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,10 ha platībā, uz pieciem gadiem, no 2018.gada 1.janvāra;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), kā arī
paredzot, pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt A. Č. Sokolku pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
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juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
10.Izskatot V. K. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 6.novembra iesniegumu
par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2008.gada 2.janvārī Sokolku pagasta padome un V.K. noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.22 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030096 daļu 0,10 ha
platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra
Sokolku pagasta padomes lēmums). 2012.gada 20.decembrī tika noslēgta vienošanās
par zemes nomas līguma Nr.22 pagarināšanu un nomas līguma darbības laiks noteikts
līdz 2017.gada 31.decembrim. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030096
ar kopējo platību 1,20 ha kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 804 EUR.
Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas mazdārziņš.
2017.gada 6.novembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts V. K.
iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78900030096 daļu 0,07 ha, par zemes gabala daļu 0,03 ha platībā V. K.
nomas attiecības nevēlas pagarināt. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma
termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo vienošanos.
Izvērtējot V.K.iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra
Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar V. K. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030096 daļu 0,07 ha platībā, uz pieciem gadiem, no 2018.gada 1.janvāra;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), kā arī
paredzot, pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt V. K. Sokolku pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
11.Izskatot V.F. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 7.novembra iesniegumu
par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2008.gada 2.janvārī Sokolku pagasta padome un V.F. noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.13 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094 daļu 0,12 ha
platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra
Sokolku pagasta padomes lēmums). 2012.gada 19.decembrī tika noslēgta vienošanās
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par zemes nomas līguma Nr.13 pagarināšanu un nomas līguma darbības laiks noteikts
līdz 2017.gada 31.decembrim. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094
ar kopējo platību 11,10 ha kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 8435 EUR.
Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas mazdārziņš.
2017.gada 7.novenbrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts V. F. iesniegums
ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,12 ha platībā. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma
termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo vienošanos.
Izvērtējot V.F. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta
pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta
pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso
par- 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš
,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar V.F. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,12 ha platībā, uz pieciem gadiem, no 2018.gada 1.janvāra;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), kā arī
paredzot, pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt V. F. Sokolku pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
12.Izskatot L.V. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 8.novembra iesniegumu
par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2008.gada 2.janvārī Sokolku pagasta padome un L.V. noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.49 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094 daļu 0,25 ha
platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra
Sokolku pagasta padomes lēmums). 2012.gada 21.decembrī tika noslēgta vienošanās
par zemes nomas līguma Nr.9 pagarināšanu un nomas līguma darbības laiks noteikts
līdz 2017.gada 31.decembrim. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094
ar kopējo platību 11,10 ha kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 8435 EUR.
Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas mazdārziņš.
2017.gada 8.novenbrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts L.V. iesniegums
ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,25 ha platībā. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma
termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo vienošanos.
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Izvērtējot L.V. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta
pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta
pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas deputāti atklāti balso par12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš, Indra
Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Guna Popova), pret- nav, atturas- 1(Lūcija Veselova- sakarā ar
interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā) ,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar L.V. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,25 ha platībā, uz pieciem gadiem, no 2018.gada 1.janvāra;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), kā arī
paredzot, pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt L. V.Sokolku pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
13.Izskatot M. O. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 8.novembra iesniegumu
par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2013.gada 21.janvārī Viļānu novada pašvaldība un M. O. noslēdza zemes
nomas līgumu Nr.2 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900050056 – 5,90
ha platībā. Nomas līguma darbības laiks līdz 2018.gada 21.janvārim. Zemes vienība ir
pašvaldībai piekritīgā zeme (2014.gada 23.oktobra Viļānu novada pašvaldība
lēmums). Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900050056 kadastrālā vērtība uz
2017.gada 1.janvāri ir 4679 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības daļas
atrodas lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
2017.gada 1.novenbrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts M.O.
iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 78900050056 – 5,90 ha platībā. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2
punktu līguma termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju rakstisku
vienošanos.
Izvērtējot M.O.iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta
pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta
pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso
par- 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš
,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt vienošanos ar M. O. par 21.01.2013. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.2
par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900050056 – 5,90 ha platībā,
pagarināšanu, 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 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), 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 M. O. Sokolku pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
14.Izskatot Viļānu vecticībnieku draudzes, Reģ.Nr.99500002019, jurid.adrese: Viļāni,
Viļānu nov., padomes priekšsēdētāja A.V. 2017.gada 14.novembra iesniegumu par
nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2013.gada 11.martā Viļānu novada pašvaldība un Viļānu vecticībnieku
draudze noslēdza zemes nomas līgumu Nr.2 par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 78170020648 – 1341 m2 platībā. Nomas līguma darbības laiks līdz
2017.gada 31.decembrim. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2012.gada
30.maija Viļānu novada pašvaldība lēmums). Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170020648 kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 94 EUR. Zemes vienības
lietošanas mērķis – zemes pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem. Uz iznomātās
zemes vienības daļas atrodas lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 2013.gada 11.martā
Viļānu novada pašvaldība un Viļānu vecticībnieku draudze noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.3 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170020646 – 846 m2
platībā. Nomas līguma darbības laiks līdz 2017.gada 31.decembrim. Zemes vienība ir
pašvaldībai piekritīgā zeme (2012.gada 30.maija Viļānu novada pašvaldība lēmums).
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170020648 kadastrālā vērtība uz
2017.gada 1.janvāri ir 59 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zemes pagaidu
atļautā izmantošana sakņu dārziem. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas
lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
2017.gada 14.novenbrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts Viļānu vecticībnieku
draudzes padomes priekšsēdētāja A.V. iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas
attiecības par zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 78170020646 – 846
m2 platībā un 78170020648 - 1341 m2. Pamatojoties uz nomas līgumu 2.2 punktu
līguma termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju rakstisku vienošanos.
Izvērtējot A. V. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta
pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta
pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso
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par- 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš
,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt vienošanos ar Viļānu vecticībnieku draudzi par 11.03.2013. zemes nomas
līguma Nr.2 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170020648 – 1341 m2
platībā, pagarināšanu, uz pieciem gadiem;
2. Noslēgt vienošanos ar Viļānu vecticībnieku draudzi par 11.03.2013. zemes nomas
līguma Nr.3 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170020644 – 846 m2
platībā, pagarināšanu, uz pieciem gadiem;
3. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), kā arī
paredzot, pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
4. Lēmuma norakstu nosūtīt Viļānu vecticībnieku draudzei, Viļāni, Viļānu nov.
5§
Par zemes iznomāšanu.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1. Izskatot M.G. dzīv. Viļāni, Viļānu novads, 2017.gada 12.oktobra iesniegumu par
nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030314, Viļānu pilsētā ir Viļānu
novada pašvaldībai piekritīgā zeme (2016.gada 24.marta Viļānu novada pašvaldības
domes lēmums par zemes piekritību pašvaldībai). Zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 7817003071, Viļānu pilsētā ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme
(2008.gada 10.decembra Viļānu pilsētas domes lēmums par zemes piekritību
pašvaldībai).
2017.gada 12.oktobrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts M. G.
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
78170030314 – 1271 m2 platībā, uz tās esošo ēku uzturēšanai un 78170030371 - 652
m2 platībā, mazdārziņa uzturēšanai. Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 78170030314 kadastrālā vērtība ir EUR 1080, zemes gabala
lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve, uz zemes vienības atrodas M.
G. tiesiskā valdījumā esošā dzīvojamā māja un palīgēkas. Uz 2017.gada 1.janvāri
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030371 kadastrālā vērtība ir EUR 46,
zemes gabala lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, uz zemes gabala atrodas mazdārziņš.
Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” par šiem zemes gabaliem ir
noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot M.G. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra
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Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar M.G. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
78170030314 – 1271 m2 platībā un 78170030371 – 652 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 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7), 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 M. G.Viļāni, Viļānu novads.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
2. Izskatot N.M. dzīv. Sokolku pag., Viļānu novads, 2017.gada 18.oktobra
iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900030094, Sokolku pagastā ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra Sokolku pagasta
padomes lēmums par zemes piekritību pašvaldībai).
2017.gada 18.oktobrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts N. M.
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094
daļu 0,20 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030094 ar kopējo platību 11,10 ha kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir
8435 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība. Uz zemes vienības daļas atrodas mazdārziņš.
Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” par šiem zemes gabaliem ir
noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot N.M. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra
Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar N. M. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,20 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 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7), kā arī
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paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt N.M. Sokolku pag., Viļānu novads.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
3. Izskatot P. F. dzīv. Viļānu pag., Viļānu novads, 2017.gada 6.novembra iesniegumu
par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980090609, Sokolku pagastā ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (2010.gada 27.maija Viļānu novada
pašvaldība domes lēmums par zemes piekritību pašvaldībai).
2017.gada 6.novembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts P. F.
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980090609 0,40 ha platībā, esošā mazdārziņa uzturēšanai. Zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78980090609 kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 356 EUR.
Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Uz zemes vienības atrodas mazdārziņš.
Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” par šiem zemes gabaliem ir
noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot P.F. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra
Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar P. F. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980090609 - 0,40 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 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7), 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 P.F. Viļānu pag., Viļānu novads.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
4. Izskatot N. Č. dzīv. Viļāni, Viļānu novads, 2017.gada 8.novembra iesniegumu par
nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
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Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980060094, Viļānu pagastā ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (2013.gada 30.maija Viļānu novada
pašvaldība domes lēmums par zemes piekritību pašvaldībai).
2017.gada 8.novembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts N. Č.
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980060094 0,10 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78980060094 kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 62 EUR. Zemes vienības
lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Aizaugusi lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” par šiem zemes gabaliem ir
noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot N.Č. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra
Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar N. Č. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980060094 - 0,10 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 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7), 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 N. Č. Viļāni, Viļānu novads.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
6§

Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1. Pamatojoties uz 2015.gada 18.februāra Viļānu novada pašvaldības domes sēdes
Nr.3 dienas kārtības 26.jautājuma 4.punkta lēmumu „Par zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un 2017.gada
14.septembra sēdes Nr.7 dienas kārtības 14.jautājuma lēmumu un veicot nekustamā
īpašuma “Rimšiki”, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra numurs 78980060271
nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra
Nr.78980060271 “ Rimšiki” ir nostiprinātas ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas
tiesneses E.Volikas 07.03.2017. lēmumu (Viļānu pagasta zemesgrāmatu nodalījums
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Nr.100000565191). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78980060303 – 4,79 ha platībā.
Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980060303
kadastrālā vērtība ir EUR 3144. Zemes vienības lietošanas mērķis - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienību veido 4,68 ha
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 0,11 ha zemes, kas atrodas zem ūdens.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2017.gada 27.oktobra slēdzienu
par nekustamā īpašuma – “ Rimšiki”, Viļānu pag., Viļānu novads - tirgus vērtība ir
EUR 7000,00 (septiņi tūkstoši eiro un 00 centi), pamatojoties uz likuma Publisko
personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu un 37.pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par- 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav,
atturas-1 (Jevdokija Šlivka- sakarā ar interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā) ,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt nekustamā īpašuma “ Rimšiki”, Viļānu pag., Viļānu nov. ar kadastra
Nr.78980060271, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78980060303 – 4,79 ha platībā - nosacīto cenu EUR 7000,00 (septiņi tūkstoši eiro un
00 centi);
2. Piedāvāt A/S „LIS LATGALE” izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto
nekustamo īpašumu, paredzot iespēju norēķināties par nekustamo īpašumu uz
nomaksu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo
daļu;
3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva:
3.1. zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78980060303 par EUR 3144.00 pārcelt uz
krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
4. Lēmuma norakstu nosūtīt A/S „LIS Latgale”, Radopole, Viļānu pag., Viļānu nov.
2. Pamatojoties uz 2015.gada 22.janvāra Viļānu domes sēdes Nr.1 dienas kārtības
8.jautājuma 1.punkta lēmumu „Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot nekustamā īpašuma
“Grāvlejas”, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra numurs 78980010234 nosacītas cenas
noteikšanu un pieaicinot SIA „VCG ekspertu grupa” ekspertus
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu “Grāvlejas” ir nostiprināts
ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses E.Volikas 08.03.2017. lēmumu
(Viļānu pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000565204). Nekustamais īpašums
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980010233 - 7,34 ha
platībā.
Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980010233
kadastrālā vērtība ir EUR 4531. Zemes vienības lietošanas mērķis - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienību veido 7,09 ha
lauksaimniecībā izmantojamās zemes un 0,25 ha zemes, kas atrodas zem ūdeņiem.
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Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2017.gada 27.oktobra slēdzienu
par nekustamā īpašuma – “Grāvlejas”, Viļānu pag., Viļānu novads - tirgus vērtība ir
EUR 11000,00 (vienpadsmit tūkstoši eiro un 00 centi), pamatojoties uz likuma
Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu un 37.pantu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Rūdolfs Beitāns,
Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija
Veselova), pret- nav, atturas-1 (Inga Zunda- sakarā ar interešu konfliktu valsts
amatpersonu darbībā ),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt nekustamā īpašuma “Grāvlejas”, Viļānu pag., Viļānu nov. ar kadastra
Nr.78980010234, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78980010233 – 7,34 ha platībā - nosacīto cenu EUR 11000,00 (vienpadsmit tūkstoši
euro un 00 centi);
2. Piedāvāt A/S “Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” izmantot pirmpirkuma
tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu, paredzot iespēju norēķināties par
nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 36.panta trešo daļu;
3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva:
3.1. zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78980010233 par EUR 4531.00 pārcelt uz
krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
4. Lēmuma norakstu nosūtīt A/S “Viļānu SIS”, Rīgas iela 44, Viļāni, Viļānu nov.
7§
Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1.Izskatot P. R. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar dzīvokļa Raiņa iela , Viļānos
atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
P.R.saskaņā ar 2002.gada 19.novembra Publisko personu mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, ir persona, kura var ierosināt nekustamās
mantas atsavināšanu;
P.R. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojis klāt visus iesnieguma izskatīšanai
nepieciešamus dokumentus (31.05.2010. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.411, SIA
„VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 23.10.2017. izziņa Nr.260 par parādu neesamību, SIA
„VIĻĀNU SILTUMS” 23.10.2017. izziņa par parādu neesamību).
Dzīvokļa īpašuma Raiņa iela, Viļānos, platība ir 47,20 m2 un tas ir 3997/99094
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040345001 (dzīvojamā
māja) un 3997/99094 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170040345. Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu
apmērs var tikt precizēts.
Dzīvokļa īpašums Raiņa ielā, Viļānos, nav nepieciešams Viļānu novada pašvaldības
funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti
balso par- 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs
Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla
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Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Raiņa ielā, Viļāni, 47,20 m2 platībā, kas sastāv no 3997/99094
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040345001 (dzīvojamā
māja) un 3997/99094 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170040345. Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu
apmērs var tikt precizēts.
2. Nodot dzīvokļa īpašumu Raiņa ielā, Viļāni, 47,20 m2 platībā, kas sastāv no
3997/99094 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040345001
(dzīvojamā māja) un 3997/99094 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78170040345, (veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un
domājamo daļu apmērs var tikt precizēts) atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu;
3. Lēmuma norakstu nosūtīt P. R. Viļāni, LV – 4650
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
2.Izskatot S. P. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar dzīvokļa Mehanizatoru ielā,
Viļānos atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
S.P.saskaņā ar 2002.gada 19.novembra Publisko personu mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, ir persona, kura var ierosināt nekustamās mantas
atsavināšanu;
S.P. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojusi klāt visus iesnieguma izskatīšanai
nepieciešamus dokumentus (18.02.2002. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1129-337,
SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 12.10.2017. izziņa Nr.251 par parādu neesamību,
SIA „VIĻĀNU SILTUMS” 12.10.2017. izziņa par parādu neesamību).
Dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā, Viļānos, platība ir 38,50 m2 un tas ir
3850/204980 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040447001
(dzīvojamā māja). Viļānu novada pašvaldības īpašuma tiesības ir nostiprinātas ar
Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese D.Koroševskas 30.10.2017. lēmumu,
Viļānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000422764 39.
Dzīvokļa īpašums Mehanizatoru ielā, Viļānos, nav nepieciešams Viļānu novada
pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balso par- 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,
Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija
Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot dzīvokļa īpašumu Mehanizatoru ielā, Viļānos, 38,50 m2 platībā, kas sastāv no
3850/204980 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040447001
(dzīvojamā māja) atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu;
2. Lēmuma norakstu nosūtīt S. P. Viļāni, LV – 4650.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
3.Izskatot S. B. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar dzīvokļa Celtnieku ielā,
Viļānos atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
S.B. saskaņā ar 2002.gada 19.novembra Publisko personu mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, ir persona, kura var ierosināt nekustamās
mantas atsavināšanu;
S.B. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojis klāt visus iesnieguma izskatīšanai
nepieciešamus dokumentus (27.05.1986. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1216/121,
SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 06.10.2017. izziņa Nr.271 par parādu neesamību,
SIA „VIĻĀNU SILTUMS” 02.11.2017. izziņa par parādu neesamību).
Dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā- Viļānos, platība ir 39,1 m2 un tas ir 3910/275940
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040405001 (dzīvojamā
māja). Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu apmērs var
tikt precizēts.
Dzīvokļa īpašums Celtnieku ielā, Viļānos, nav nepieciešams Viļānu novada
pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balso par- 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,
Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija
Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Celtnieku ielā, Viļāni, 39,10 m2 platībā, kas sastāv no 3910/275940
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040405001 (dzīvojamā
māja). Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu apmērs var
tikt precizēts.
2. Nodot dzīvokļa īpašumu Celtnieku ielā, Viļāni, 39,10 m2 platībā, kas sastāv no
3910/275940 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040405001
(dzīvojamā māja), (veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu
apmērs var tikt precizēts) atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu;
3. Lēmuma norakstu nosūtīt S.B. Viļāni, LV – 4650.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
4.Izskatot P. Š. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar dzīvokļa Mehanizatoru ielā,
Viļānos atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
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P.Š. saskaņā ar 2002.gada 19.novembra Publisko personu mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, ir persona, kura var ierosināt nekustamās
mantas atsavināšanu.
P. Š. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojusi klāt visus iesnieguma izskatīšanai
nepieciešamus dokumentus (03.01.2008. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.719, SIA
„VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 09.112017. izziņa Nr.276 par parādu neesamību, SIA
„VIĻĀNU SILTUMS” 09.11.2017. izziņa par parādu neesamību).
Dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā, Viļānos, platība ir 70,86 m2 un tas ir
7086/207123 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040321001
(dzīvojamā māja) un 7086/207123 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78170040321. Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un
domājamo daļu apmērs var tikt precizēts.
Dzīvokļa īpašums Mehanizatoru ielā, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada
pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balso par- 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,
Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija
Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Mehanizatoru ielā, Viļāni, 70,86 m2 platībā, kas sastāv no 7086/207123
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040321001 (dzīvojamā
māja) un 7086/207123 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170040321. Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu
apmērs var tikt precizēts.
2. Nodot dzīvokļa īpašumu Mehanizatoru ielā, Viļāni, 70,86 m2 platībā, kas sastāv no
7086/207123 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040321001
(dzīvojamā māja) un 7086/207123 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78170040321, (veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un
domājamo daļu apmērs var tikt precizēts) atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu;
3. Lēmuma norakstu nosūtīt P. Š.- Viļāni, LV – 4650.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
5.Izskatot I.L.dzīv. Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar dzīvokļa Latgales ielā, Viļānos
atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
I.L.saskaņā ar 2002.gada 19.novembra Publisko personu mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 5. punktu, ir persona, kura var ierosināt nekustamās mantas
atsavināšanu.
I.L. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojusi klāt visus iesnieguma izskatīšanai
nepieciešamus dokumentus (26.02.2013. Dzīvojamās telpas īres līgums
Nr.1603/1016, SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 09.11.2017. izziņa Nr.277 par
parādu neesamību).
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Dzīvokļa īpašuma Latgales ielā, Viļānos, platība ir 49,84 m2 un tas ir 499/16061
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170030401017 (dzīvojamā
māja). Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu apmērs var
tikt precizēts.
Dzīvokļa īpašums Latgales ielā, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada pašvaldības
funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti
balso par- 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs
Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Latgales ielā, Viļāni, 49,84 m2 platībā, kas sastāv no 499/16061
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170030401017 (dzīvojamā
māja). Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu apmērs var
tikt precizēts.
2. Nodot dzīvokļa īpašumu Latgales ielā, Viļāni, 49,84 m2 platībā, kas sastāv no
499/16061 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170030401017
(dzīvojamā māja), (veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu
apmērs var tikt precizēts) atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu;
3. Lēmuma norakstu nosūtīt I.L. -Viļāni, LV – 4650.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
6.Izskatot E.K. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar dzīvokļa Brīvības ielā,
Viļānos atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
E.K.saskaņā ar 2002.gada 19.novembra Publisko personu mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, ir persona, kura var ierosināt nekustamās
mantas atsavināšanu.
E.K. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojis klāt visus iesnieguma izskatīšanai
nepieciešamus dokumentus (06.08.2001. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.515, SIA
„VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 23.10.2017. izziņa Nr.262 par parādu neesamību, SIA
„VIĻĀNU SILTUMS” 23.10.2017. izziņa par parādu neesamību).
Dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā, Viļānos, platība ir 48,75 m2 un tas ir 4875/158822
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040343001 (dzīvojamā
māja). Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu apmērs var
tikt precizēts.
Dzīvokļa īpašums Brīvības ielā, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada pašvaldības
funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti
balso par- 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs
Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla
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Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Brīvības ielā, Viļānos, platība ir 48,75 m2 un tas ir 4875/158822
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040343001 (dzīvojamā
māja). Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu apmērs var
tikt precizēts.
2. Nodot dzīvokļa īpašumu Brīvības ielā, Viļānos, platība ir 48,75 m2 un tas ir
4875/158822 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040343001
(dzīvojamā māja), (veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu
apmērs var tikt precizēts) atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu;
3. Lēmuma norakstu nosūtīt E.K.- Viļāni, LV – 4650.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
8§
Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu
atsavināšanai.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1. Izskatot I.Š. dzīv. Rēzeknes nov. un E.P. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu
ar zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170020213 - 2100 m2 platībā
atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
I.Š. un E. P. saskaņā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas
atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 3. punktu, ir personas, kuras var ierosināt
nekustamās mantas atsavināšanu, tā kā uz dotā zemes gabala atrodas I.Š. un E.P.
īpašumā (1/2 domājamā daļa katram attiecīgi) esošā dzīvojamā māja ar kadastra
apzīmējumu 78170020213001 un četras palīgēkas (īpašuma tiesības nostiprinātas ar
Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša G.Siliņa 25.07.2017. lēmumu, Viļānu
pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000162778). Ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par- 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija
Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Veikt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170020213 kadastrālo uzmērīšanu un
ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170020213 zemesgrāmatā uz Viļānu
novada pašvaldības vārda;
2. Saskaņā ar LR Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 4 daļu
lēmumu par zemesgabala nodošanu atsavināšanai pieņemt divu mēnešu laikā no
dienas, kad apbūvētais zemesgabals tiks ierakstīts zemesgrāmatā.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
2. Izskatot I.M. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar zemes vienības ar kadastra

apzīmējumu 78170020027 - 1044 m2 platībā atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
I.M. saskaņā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas
likuma” 4.panta ceturtās daļas 3. punktu, ir personas, kuras var ierosināt nekustamās
mantas atsavināšanu, tā kā uz dotā zemes gabala atrodas I.M. īpašumā esošā
dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 78170020714001 un deviņas palīgēkas
(īpašuma tiesības nostiprinātas ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses
E.Volikas 19.10.2017. lēmumu, Viļānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums
Nr.100000572043).
Viļānu novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Rīgas ielā,
Viļānos, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170020027
ir nostiprinātas ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses D.Koroševskas
27.08.2017. lēmumu, Viļānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000570308.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170020027 sastāv no 1044 m2 zemes, kas
atrodas zem ēkām. Zemes vienības lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju
apbūve. Uz 2017.gada 1. Janvāri zemes vienības kadastrālā vērtība ir 887 EUR.
Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 13(Jekaterina
Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga
Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170020027 Rīgas ielā, Viļāni,
1044 m2 platībā, atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
9§

Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
L.Kuzņecova J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
pirmās daļas 9.punktu un 21. panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs
Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Guna Popova,
Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Celtnieku iela 1-24, Viļāni, 61,90 m2 platībā, kas sastāv no 584/19790
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040320001 (dzīvojamā
māja) un 584/19790 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170040320.
2. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Latgales iela 5A-12, Viļāni, 69,30 m2 platībā, kas sastāv no 7/100
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170030401001 (dzīvojamā
māja).
3. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Nākotnes iela 2A-1, Viļāni, 42,70 m2 platībā, kas sastāv no 390/11661
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040529001 (dzīvojamā
māja) un 390/11661 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170040529.
4. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Nākotnes iela 2A-7, Viļāni, 38,70 m2 platībā, kas sastāv no 353/11661
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040529001 (dzīvojamā
māja) un 353/11661 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170040529.
5. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Nākotnes iela 2A-12, Viļāni, 38,10 m2 platībā, kas sastāv no 348/11661
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040529001 (dzīvojamā
māja) un 348/11661 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170040529.
6. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Nākotnes iela 2A-13, Viļāni, 75,10 m2 platībā, kas sastāv no 690/11661
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040529001 (dzīvojamā
māja) un 690/11661 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170040529.
7. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Nākotnes iela 2A-16, Viļāni, 55,10 m2 platībā, kas sastāv no 521/11661
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040529001 (dzīvojamā
māja) un 521/11661 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170040529.
8. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Nākotnes iela 2A-18, Viļāni, 56,10 m2 platībā, kas sastāv no 530/11661
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040529001 (dzīvojamā
māja) un 530/11661 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170040529.
9. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Nākotnes iela 2A-19, Viļāni, 70,30 m2 platībā, kas sastāv no 659/11661
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040529001 (dzīvojamā
māja) un 659/11661 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170040529.
10. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Nākotnes iela 2A-21, Viļāni, 69,60 m2 platībā, kas sastāv no 652/11661
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040529001 (dzīvojamā
māja) un 652/11661 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
781170040529.
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11. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Nākotnes iela 2A-22, Viļāni, 55,20 m2 platībā, kas sastāv no 521/11661
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040529001 (dzīvojamā
māja) un 521/11661 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170040529.
12. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Ziedu iela 2B-7, Viļāni, 24,30 m2 platībā, kas sastāv no 2428/62772
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040137001 (dzīvojamā
māja) un 2428/62772 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170040137.
13. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Brīvības iela 27-2, Viļāni, 30,50 m2 platībā, kas sastāv no 330/2390
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040313001 (dzīvojamā
māja), 330/2390 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040313002
(šķūnis) un 330/2390 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170040313.
14. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli „3” – 1, Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov., 23,50 m2 platībā, kas
sastāv no 235/2240 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu
78980030407001 (dzīvojamā māja) un 235/2240 domājamās daļas no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 78980030407.
15. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli „3” – 3, Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov., 46,40 m2 platībā, kas
sastāv no 464/2240 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu
78980030407001 (dzīvojamā māja) un 464/2240 domājamās daļas no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 78980030407.
16. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli „3” – 4, Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov., 23,50 m2 platībā, kas
sastāv no 235/2240 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu
78980030407001 (dzīvojamā māja) un 235/2240 domājamās daļas no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 78980030407.
17. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli „2” – 1, Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov., 58,10 m2 platībā, kas
sastāv no 581/2712 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu
78980030408001 (dzīvojamā māja) un 581/2712 domājamās daļas no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 78980030408.
18. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli „2” – 2, Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov., 44,00 m2 platībā, kas
sastāv no 440/2712 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu
78980030408001 (dzīvojamā māja) un 440/2712 domājamās daļas no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 78980030408.
19. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli „2” – 3, Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov., 33,50 m2 platībā, kas
sastāv no 335/2712 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu
78980030408001 (dzīvojamā māja) un 335/2712 domājamās daļas no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 78980030408.
20. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli „2” – 4, Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov., 44,50 m2 platībā, kas
sastāv no 445/2712 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu

30

78980030408001 (dzīvojamā māja) un 445/2712 domājamās daļas no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 78980030408.
21. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli „2” – 5, Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov., 44,00 m2 platībā, kas
sastāv no 440/2712 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu
78980030408001 (dzīvojamā māja) un 440/2712 domājamās daļas no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 78980030408.
22. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Nākotnes iela 9-18, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov., 68,10 m2
platībā, kas sastāv no 615/13467 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu
78480060429001 (dzīvojamā māja) un 615/13467 domājamās daļas no zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu 78480060429.
23. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli „1” – 7, Skudnovka, Sokolku pag., Viļānu nov., 48,00 m2 platībā, kas
sastāv no 480/5406 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu
78900040109001 (dzīvojamā māja) un 480/5406 domājamās daļas no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 78900040109.
10§
Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
L.Kuzņecova J.Ivanova
Pamatojoties uz 2017.gada 14.septembra Viļānu novada pašvaldības domes sēdes
Nr.7 dienas kārtības 13.jautājuma lēmumu „Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa
Celtnieku ielā, Viļānos, pārdošanu otrajā izsolē” Viļānu novada pašvaldības īpašuma
komisija 2017.gada 7.novembrī veica nekustamā īpašuma – vienistabas dzīvokļa
Celtnieku ielā, Viļānos, ar kadastra Nr.78179000729, 28,80 m2 platībā, kas ir
2880/206940 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
78170040347001, izsoli
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Celtnieku ielā, Viļānos, sākuma cena bija noteikta
1080,00 EUR, izsoles solis EUR – 100,00. Izsoles noteikumos paredzētajā kārtībā,
līdz 2017.gada 7.novembra pulksten 10.00 tika saņemts divu pretendentu pieteikums,
dalībai izsolē.
Izsoles gaitā tika piedāvāta augstākā cena 3080,00, EUR, kuru nosolīja S. G.
2017.gada 7.novembrī tika saņemts S.G. iesniegums ar lūgumu atļaut norēķināties par
izsolē nosolīto dzīvokli 60 mēnešu laikā. Apstiprinātie izsoles noteikumi paredz
iespēju izsoles dalībniekam, norēķiniem par nekustamo īpašumu, noslēgt nomaksas
līgumu, ja tam ir piekritusi Viļānu novada pašvaldības dome. Pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par- 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Lūcija Veselova), pret- nav,
atturas-1 (Guna Popova),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt 2017.gada 7.novembra izsoles protokolu par nekustamo īpašumu –
dzīvokli Celtnieku ielā, Viļānos ar kadastra Nr.78179000729.

31

2. Atļaut S. G. norēķināties par nekustamo īpašumu – dzīvokli Celtnieku ielā, Viļānos ar
kadastra Nr.78179000729, norēķināties 60 mēnešu laikā.
11§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1. Izskatot J.Č. dzīv.: Dekšāres pag., Viļānu novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma
„Taureņi”, Dekšāres pagastā, kadastra Nr.78480050154, sadalīšanu.
Viļānu novada domes konstatēja:
J. Č. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Taureņi” ir nostiprinātas Dekšāres
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000156408 ar 24.11.2004. tiesneša
G.Siliņa lēmumu. Nekustamais īpašums „Taureņi” ar kadastra Nr.78480050154
sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78480050154 - 3,30 ha
platībā, 78480040078 – 0,40 ha platībā un 78480030715 – 0,60 ha platībā.
Pamatojoties uz 03.10.2006. Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3p. un
02.08.2016. MK „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, konstatēts, ka
zemes īpašuma sadalei ir nepieciešama zemes ierīcības projekta izstrāde un ņemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 13(Jekaterina Ivanova,
Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda,
Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Guna
Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Taureņi, Dekšāres
pagasts ar kopējo platību 4,30 ha, sadalei divos īpašumos saskaņā ar grafisko
pielikumu:
1. Sadalīt īpašumu divos īpašumos, kur
 pirmo īpašumu veido no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480050154
atdalītais zemes gabals 2,30 ha platībā (veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes
platība var mainīties). Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Taureņi 1”.
Noteikt atdalītajai zemes vienībai zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
 otru īpašumu veido atlikusī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480050154
daļa 1,00 ha platībā (veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes platība var mainīties)
un zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78480040078 – 0,40 ha platībā un
78480030715 – 0,60 ha platībā. Noteikt, atlikušajai zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78480050154 daļai 1,00 ha platībā, zemes lietošanas mērķi - 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Jaunizveidotajam
īpašumam atstāt nosaukumu „Taureņi”.
2. Sadali veikt uz nekustamā īpašuma Taureņi, Dekšāres pagasts 01.11.2004.
izgatavotā zemes robežu plāna pamata M 1:10000;
3.Zemes ierīcības projektā jāsaglabā nekustamajam īpašumam Taureņi, Dekšāres
pagasts, kadastra Nr.78480050154 iepriekš noteiktie apgrūtinājumi un jāprecizē
jaunie apgrūtinājumi, ja tādi ir radušies;
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4. Zemes ierīcības plāna izstrādātājam jāpieprasa zemes ierīcības projekta
nosacījumus no valsts institūcijām, ja to darbības sfēras skar zemes ierīcības projekta
teritoriju, un inženierkomunikāciju turētājiem, ja zemes ierīcības projekta teritorijā
atrodas to inženierkomunikācijas.
12§
Par J. R. iesnieguma izskatīšanu._________________________________________
L.Kuzņecova J.Ivanova
2017.gada 13.novembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts J. R. dzīv. Dekšāres
pag., Viļānu nov., iesniegums ar lūgumu pieņemt atkārtotu lēmumu par nekustamā
īpašuma „Virši”, Dekšāres pag., ar kadastra Nr.78480010609 atsavināšanu
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
2014.gada 25.septembra Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.19 tika pieņemts
lēmums Nr.15 „Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un
nodošanu atsavināšanai”, kurā tika nolemts nodot zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 78480010609 atsavināšanai J.R. pārdodot to par brīvu cenu, saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas trešo punktu,
tā kā uz dotā zemes gabala atrodas J. R.īpašumā esošā dzīvojamā māja.
2017.gada 23.marta Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.5 tika pieņemts
lēmums Nr.19 „Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam”, kurā
tika nolemts noteikt nekustamā īpašuma Dekšāres pag., Viļānu nov. ar kadastra
Nr.78480010609 nosacīto cenu – EUR 900,00 apmērā un piedāvāt J.R. izmantot
pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu.
27.03.2017. J.R. tika izsūtīts atsavināšanas paziņojums un 23.03.2017. Viļānu novada
pašvaldības domes sēdes Nr.5 lēmuma Nr.19 izraksts. Saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 44.1panta otro daļu personai, kurai ir pirmpirkuma
tiesības četru mēnešu laikā, pēc paziņojuma saņemšanas dienas, jānoslēdz pirkuma
līgums par atsavināmo īpašumu.
2017.gada 13.novembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts J. R. iesniegums ar
lūgumu pieņemt atkārtotu lēmumu par nekustamā īpašuma „Virši”, Dekšāres pag.,
Viļānu nov. ar kadastra Nr.78480010609 atsavināšanu un cenas apstiprināšanu, tā kā
J.R. ir nokavējis Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.1panta otrajā daļā
norādīto līguma noslēgšanas termiņu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma Publisko personu mantas
atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļu, 37.pantu un 44.1panta trešo un ceturto daļu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs
Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Guna Popova,
Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Veikt atkārtotu nekustamā īpašuma “Virši”, Dekšāres pag., Viļānu nov. ar
kadastra Nr.78480010609 novērtēšanu, pēc tam, kad J. R. iemaksās avansu 10
procentu apmērā (EUR 90,00) no iepriekšējā atsavināšanas paziņojumā
norādītās pirkuma maksas.
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2. Ja J.R. pēc atkārtotā atsavināšanas paziņojuma saņemšanas nenoslēdz pirkuma
līgumu, izdevumus par atkārtotu zemesgabala novērtēšanu ieturēt no
iemaksātā avansa.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt J.R.- Dekšāres pag., Viļānu nov.
Ierodas deputāts Artūrs Ornicāns.
13§
Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā.________
G.Visocka J.Šlivka A.Ornicāns J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2 punktu, likumu
„Par pašvaldību budžetiem”, Likuma par budžetu un finanšu vadību 7.pantu un ņemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 12(Jekaterina Ivanova,
Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda,
Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka- pie budžēta grozījumiem nav
iesniegti paskaidrojumi, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav,
atturas-2 (Artūrs Ornicāns, Rūdolfs Beitāns),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Veikt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā.
Pielikumā: pamatbudžeta grozījumi uz 10 lapām.
14§

Par saistošo noteikumu Nr.100 „Nekustāmā īpašuma nodokļa piemērošanas
kārtība Viļānu novada pašvaldībā” atcelšanu.______________________________
M.Šļomina J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldības dome 2017.gada 19.oktobra domes sēdē pieņēma jaunus
saistošos noteikumus Nr.100 „Nekustāmā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība
Viļānu novada pašvaldībā”. Norādītie noteikumi tika nosūtīti Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai.
Ņemot vērā to, ka no ministrijas 2017.gada 20.oktobrī saņemta vēstule Nr.118/8035 ar lūgumu precizēt saistošos noteikumus, līdz ar ko saistošie noteikumi
netika publicēti līdz pirmstaksācijas gada 01.novembrim, kā to paredz likums „Par
nekustāmā īpašuma nodokli” (likuma 2.panta 8.1 daļa un 3.panta 1.4 daļa) un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 14(Jekaterina Ivanova,
Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda,
Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns,
Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atcelt 2017.gada 19.oktobra domes sēdē pieņemtos saistošos noteikumus Nr.100
„Nekustāmā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Viļānu novada pašvaldībā”.
2. Jautājumu par jaunu saistošos noteikumu pieņemšanu par nekustāmā īpašuma nodokļa
piemērošanu Viļānu novada pašvaldībā skatīt nākamajā gadā.
15§

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības iekšējos noteikumos Nr.5/2014
„Noteikumi par Viļānu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtību”._____________________________
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M. Šļomina J.Ivanova
Ar Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 20.novembra sēdes lēmumu
Nr.22 11§ tika pieņemti pašvaldības iekšējie noteikumi Nr.5/2014 „Noteikumi par
Viļānu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes
kontroles kārtību”.
Ņemot vērā to, ka ir mainījusies pašvaldības grāmatvedības uzskaites sistēma
(no LOCIS uz G-VEDIS), ir nepieciešams veikt grozījumus noteikumu 19.un
37.punktā.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantas pirmās daļas
2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos
aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas). Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balso par- 14(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,
Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns, Inta Brence, Guna Popova,
Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt lēmuma pielikumā pievienotos grozījumus Viļānu novada pašvaldības
iekšējos noteikumos Nr.5/2014 „Noteikumi par Viļānu novada pašvaldības budžeta
izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtību”.
Pielikumā: grozījumi Viļānu novada pašvaldības iekšējos noteikumos Nr.5/2014 „Noteikumi par
Viļānu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtību” uz
vienas lapas.

16§
Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības iekšējos noteikumos Nr.8 „Tirgus
izpētes kārtība Viļānu novada pašvaldībā”.________________________________
M. Šļomina J.Ivanova
Ar Viļānu novada pašvaldības domes 2015.gada 11.jūnija sēdes lēmumu Nr.8
7§ tika pieņemti pašvaldības iekšējie noteikumi Nr.8 „Tirgus izpētes kārtība Viļānu
novada pašvaldībā”.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantas pirmās daļas
2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām‖ 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos
aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas). Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balso par- 14(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,
Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns, Inta Brence, Guna Popova,
Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt lēmuma pielikumā pievienotos grozījumus Viļānu novada
pašvaldības iekšējos noteikumos Nr.8 „Tirgus izpētes kārtība Viļānu novada
pašvaldībā”.
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Pielikumā: grozījumi Viļānu novada pašvaldības iekšējos noteikumos Nr.8 „Tirgus izpētes kārtība
Viļānu novada pašvaldībā” uz vienas lapas.

17§
Par pamatlīdzekļu norakstīšanu._________________________________________
V.Arbidāne J.Šlivka J.Ivanova
Izskatot pamatlīdzekļu norakstīšanas komisijas iesniegumu un norakstīšanas aktus un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 14(Jekaterina Ivanova,
Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda,
Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns,
Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Norakstīt sekojošus Viļānu novada pašvaldības pamatlīdzekļus- koka
izstrādājumus sadedzinot, metālu nodot metāllūžņos un elektriskās preces nodot
savākšanas punktā:
1. Printeris – sākotnējā vērtība EUR 286.32, nolietojums EUR 286.32– iegādes gads 2007.Dekšāres- bibliotēka ;
2. Skeneris – sākotnējā vērtība EUR 30.44, nolietojums EUR 30.44 – iegādes gads 2006.Sokolku pagasta pārvalde;
3. Lāzerprinteris – sākotnējā vērtība EUR 102.15, nolietojums EUR 102.15 – iegādes gads
2007.- Sokolku pagasta pārvalde;
4. Antivīruss – sākotnējā vērtība EUR 6.42, nolietojums EUR 36.6% – iegādes gads 2014.Sokolku pagasta pārvalde;
5. Antivīruss – sākotnējā vērtība EUR 6.42, nolietojums EUR 36.6% – iegādes gads 2014.Sokolku pagasta pārvalde;
6. Monitors - sākotnējā vērtība EUR 216.52, nolietojums EUR 216.52 – iegādes gads 2004.Sokolku pagasta pārvalde;
7. Monitors - sākotnējā vērtība EUR 49.80, nolietojums EUR 49.80 – iegādes gads 2006.Sokolku pagasta pārvalde;
8. Monitors - sākotnējā vērtība EUR 49.80, nolietojums EUR 49.80 – iegādes gads 2006.Sokolku pagasta pārvalde
9. PC Celeron – sākotnējā vērtība EUR 317.27, nolietojums EUR 317.27– iegādes gads 2004.Sokolku pagasta bibliotēka;
10. PC Celeron – sākotnējā vērtība EUR 317.27, nolietojums EUR 317.27– iegādes gads 2004.Sokolku pagasta bibliotēka;
11. PC Celeron – sākotnējā vērtība EUR 317.27, nolietojums EUR 317.27– iegādes gads 2004.Sokolku pagasta bibliotēka;
12. Procesors Intel – sākotnējā vērtība EUR 639.44, nolietojums EUR 639.44 – iegādes gads
2008.-Sociālais dienests;
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13. Procesors ar datorprogrammām – sākotnējā vērtība EUR 648.36, nolietojums EUR 648.36,
iegādes gads 2008.- Sociālais dienests;
14. Dators – sākotnējā vērtība EUR 700.41, nolietojums EUR 700.41 – iegādes gads 2006.Sociālas dienests ;
15. Dators multimēdiju – sākotnējā vērtība EUR 532.15, nolietojums EUR 532.15 – iegādes gads
2005.-Mūzikas un mākslas skola;
16. Dators Intel– sākotnējā vērtība EUR 811.71, nolietojums EUR 811.71 – iegādes gads 2005.novada saimniecības inventārs;
17. Video magnetafons– sākotnējā vērtība EUR 56.90, nolietojums EUR 56.90– iegādes gads
2004.-Sokolku pagasta pārvalde;
18. Ledusskapis – sākotnējā vērtība EUR 1354.55, nolietojums EUR 1354.55 – iegādes gads
2008.-Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ;
19. Antivīruss – sākotnējā vērtība EUR 6.42, nolietojums EUR 36.6% – iegādes gads 2014.Sokolku pagasta pārvalde.
20. Laipiņa – sākotnējā vērtība EUR 136.08, nolietojums EUR 136.08– iegādes gads 2004.Radopoles pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” ;
21. Bērnu rotaļu laukumiņi 5.gab. – sākotnējā vērtība EUR 3800.49, nolietojums EUR 99.17%
– iegādes gads 2007.- Radopoles pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” .

18§
Par līdzekļu piešķiršanu transportlīdzekļa iegādei.__________________________
A.Stafeckis J.Ivanova
Lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 15. pantā noteikto funkciju izpildi un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3. panta 1. un 3. punktu un ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu līdz 30 000,00 EUR, ar PVN, jauna vieglā transportlīdzekļa
iegādei Viļānu novada pašvaldības vajadzībām.
2. Uzdod Viļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisijai veikt atbilstošu iepirkuma
procedūru par jauna vieglā transportlīdzekļa iegādi Viļānu novada pašvaldības
vajadzībām.
3. Naudas līdzekļus paredzēt no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
19§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu._____________________________
I.Šarkovska J.Ivanova
Ir saņemts iesniegums no V.Š.deklarētā dzīvesvieta Viļānos, ar lūgumu pagarināt
īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā .
Izskatot lietas materiālus, konstatēts: V.Š. 26.11.2017. beidzas īres līgums par
sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā. Persona ir bezdarbnieks,
invalīds. Personai ir piešķirts trūcīgās personas statuss. Var secināt, ka pēc statusa
V.Š. nav zaudējis tiesības īrēt sociālo dzīvojamo platību. V.Š. ir vienošanās ar SIA
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“VIĻĀNU SILTUMS” par parāda apmaksu. Parāds uz 10.10.2017. sastāda 301,14
EUR.
Ņemot vērā konstatēto, pamatojoties uz likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 5.pantu, Viļānu novada pašvaldības domes
2017.gada10.augusta apstiprināto saistošo noteikumu Nr.95 „Sociālo dzīvokļu
izīrēšanas kārtība Viļānu novadā ” 13. punktu , kā arī ņemot vērā sociālās, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 14(Jekaterina
Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga
Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Artūrs
Ornicāns, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:


Pagarināt V.Š. īres līgumu par sociālo dzīvokli Celtnieku ielā uz 1.mēnesi ar
noteikumu, ka tiek veikta parādu pakāpeniska samaksa SIA “VIĻĀNU SILTUMS ,



mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju vienošanos pie īres
līguma ar V.Š. SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un Viļānu novada pašvaldības
Sociālo dienestu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
20§
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.___________________________
I.Šarkovska J.Ivanova
1. Izskatot M. C., deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par
dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
M. C. lūdz pagarināt ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 2016.gada 19.septembrī
noslēgto dzīvojamās telpas - Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu, sakarā ar
līguma termiņa izbeigšanos.
Saskaņā ar 2016.gada 15.septembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.11, pamatojoties
uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. panta 1.punktu un Viļānu
novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu,
M.C. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā.
2016.gada 19. septembrī starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un M.C. tika noslēgts
dzīvojamās telpas – Brīvības iela , Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.1364 uz noteiktu laiku
– vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma
termiņa pagarināšanu.
Parādu par īres maksu, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem par dzīvokli
Brīvības ielā ,Viļānos nav.
Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības prasīt
dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo un otro
daļu kā arī ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu
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deputāti atklāti balso par- 14(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,
Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns, Inta Brence, Guna Popova,
Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut
M.C.pagarināt 2016.gada 19.septembrī
ar SIA „VIĻĀNU
NAMSAIMNIEKS” noslēgto dzīvojamās telpas - Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov.,
īres līgumu Nr. 1364 uz noteiktu laiku – vienu gadu;
2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiņu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes loceklei
Ā. Moisejevai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams, Atbrīvošanas
aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.

21§
Par izslēgšanu no palīdzības reģistra.____________________________________
I.Šarkovska J.Ivanova
Izskatot Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas lēmumu par
Ļ. C. izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā, Viļānu novada
pašvaldības dome
konstatē
Saskaņā ar 2016.gada 10.augusta Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.9,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. panta
pirmās daļas 1.punktu, Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.70 „Par
dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.1. punktu, Ļ.C. tika atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu
risināšanā dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā.
Pēc saņemtas informācijas no Viļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
speciālistes (vēstule Nr. 1.3.6/1428.1 no 25.09.2017.) Ļ.C. dzīv. Sokolku pag,
Viļānu nov., pieder nekustamais īpašums - dzīvoklis Brīvības ielā, Viļānos.
Atbilstoši likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. panta pirmajā
daļā 2. punktā noteiktajam persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja zuduši
apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības
saņemšanai.
Minētā likuma trešā daļa noteic, ka ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas
izslēgšanas no palīdzības reģistra šai personai uz tās norādīto adresi nosūtāms
rakstveida paziņojums.
Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, tika konstatēts, ka ir
zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu Ļ. C. reģistrēšanai palīdzības saņemšanai
dzīvokļu jautājumu risināšanā – Ļ.C. ir iegādājusies nekustamo īpašumu.
2017.gada 6.oktobrī Ļ.C. ir paziņots, ka viņa tiks izslēgta no Viļānu novada
pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā ( paziņojums Nr.
1.3.8/1497).
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Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. panta
pirmās daļas 2.punktu, otro un trešo daļu kā arī ņemot vērā sociālās, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 14(Jekaterina
Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga
Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Artūrs
Ornicāns, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Izslēgt Ļ.C. no Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu
risināšanā dzīvojamo telpu izīrēšana vispārējā kārtībā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
22§
Par iekļaušanu dzīvojamās telpas īres līgumā.______________________________
I.Šarkovska J.Ivanova
Izskatot N. Š. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar lūgumu
iemitināt dzīvoklī un iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā dēlu S. Š. un S. Š.,
deklarētā dzīvesvieta Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar lūgumu iemitināt
viņu dzīvoklī Rīgas ielā, Viļānos, kā arī iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā, Viļānu
novada pašvaldības dome
konstatē:
N. Š. lūdz atļaut iemitināt viņas īrētajā dzīvojamajā telpā Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu
nov. un iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā dēlu S. Š. deklarētā dzīvesvieta Rīgas
ielā, Viļāni, Viļānu nov., jo vecuma un veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt,
nepieciešama pastāvīga aprūpe.
S. Š. lūdz atļaut iemitināt viņu dzīvoklī Rīgas ielā, Viļānos, Viļānu nov. pie mātes N.
Š.- kā arī iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā. Māte ir slima, 88. gadus veca, nespēj
par sevi parūpēties.
Saskaņā ar 2009.gada 6.aprīlī noslēgto ar SIA „VIļĀNU NAMSAIMNIEKS”
dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.357 N.Š. lietošanā nodots dzīvokis Rīgas ielā Viļānos.
Īres līgumā ierakstīti: īrniece N.Š., mazdēls I.Š. Citu dzīvoklī deklarēto, ne arī
iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu nav.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem S. Š. ģimenes
stāvoklis – precējies.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta pirmo daļu īrniekam ir
tiesības iemitināt viņa īrētajā dzīvojamā telpā savu laulāto, vecākus (adoptētājus),
darbnespējīgos brāļus un māsas un pilngadīgos bērnus, kuriem nav savas ģimenes, ja
tam piekrituši visi attiecīgajā dzīvojamā telpā dzīvojošie īrnieka pilngadīgie ģimenes
locekļi un ja iepriekš par to rakstveidā informēts izīrētājs.
Persona, kura saskaņā ar šā panta pirmo daļu iemitināta īrnieka īrētajā dzīvojamā
telpā, atzīstama par īrnieka ģimenes locekli (9.pants trešā daļa).
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Šā panta pirmajā daļā neminētās personas (turpmāk – cita persona) iemitināšanai
īrnieka īrētajā dzīvojamā telpā nepieciešama izīrētāja, īrnieka un visu tajā dzīvojošo
īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišana (9.pants piektā daļa).
Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, tika konstatēts, ka
saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta pirmās daļas noteikumiem S. Š.
nav atzīstams par īrnieces N. Š. ģimenes locekli, jo viņš ir precējies, ir sava ģimene.
S. Š. ir atzīstams par „citu personu” likumā „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta piektās
daļas izpratnē un tiek iekļauts īres līgumā, ja tam piekrīt izīrētājs un īrnieks.
Izīrētājs SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” neiebilst tam, ka dzīvojamajā telpā
Rīgas ielā, Viļāni, tiks iemitināts, kā arī iekļauts īres līgumā Nr.357, kā cita persona,
īrnieces N. Š. dēls S. Š.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta pirmo daļu, trešo daļu un
piekto daļu kā arī ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par- 8(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba,
Indra Šarkovska, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Guna Popova, Lūcija
Veselova), pret-2(Jevdokija Šļivka ,Artūrs Ornicāns), atturas- 4(Inga Zunda, Rūdolfs
Beitāns, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atļaut N. Š. iemitināt dzīvojamajā telpā, kas atrodas Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu nov.,
kā arī iekļaut īres līgumā Nr. 357, kā citu personu, dēlu S. Š.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
23§
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.____________________
Ziņo sociālās ,izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājas vietniece
I.Šarkovska
Izskatot K. O.deklarētā dzīvesvieta Jersikas ielā, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
K. O. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Viļānu pilsētā.
K. O. savā iesniegumā norāda, ka ir deklarēta Jersikas ielā, Viļānos, pie vecmammas,
dzīvoklī dzīvo pieci cilvēki.
Dzīvojamā platība ir maza, vēlās dzīvot atsevišķi.
K. O. strādā Viļānu novada pašvaldībā.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem K. O.
tika uzaicināta uz 2017.gada 11.oktobra Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi papildus
viedokļa sniegšanai un uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidrojumus
un pieradījumus nav iesniegusi.
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Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus, K. O. lūgums par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā ir noraidāms, jo pamatojoties uz likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ”13. panta un 14.panta un Viļānu novada
pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. punkta un
5.punkta nosacījumiem, viņa neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir
tiesīgas saņemt iepriekš minēto palīdzības veidu. Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga
administratīva akta pieņemšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta trešo
daļu, 13.pantu, 14.pantu, Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daļu, 65.
pantu, 66.pantu un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70
„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. punktu, 5. punktu kā arī ņemot vērā sociālās,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par14(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra
Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka, Artūrs Ornicāns, Inta Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atteikt atzīt K. O. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās
telpas izīrēšanā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
24§

Par Viļānu novada pašvaldības sadarbības grupas izveidošanu bērnu tiesību
aizsardzības jomā un Sadarbības grupas nolikuma apstiprināšanu.____________
M.Šļomina J.Ivanova
2017.gada 12.septembrī, pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma
6.panta trešo daļu, izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.545 „Noteikumi par
institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā”. Norādītie noteikumi nosaka valsts un
pašvaldību un nevalstisko organizāciju sadarbības organizēšanu bērnu tiesību
aizsardzības jomā. Noteikumu 18.punkts nosaka, ka pašvaldība izveido sadarbības
grupu vai, ja tāda jau ir izveidota, pilnveido to atbilstoši šo noteikumu prasībām.
Saskaņā ar norādīto Ministru kabineta noteikumu 4.punktu, Sadarbības grupa ir
konsultatīva koleģiāla institūcija, kuru izveido pašvaldība, un tās darbības teritorija ir
attiecīgā novada vai republikas pilsētas administratīvā teritorija. Sadarbības grupas
nolikumu izstrādā pašvaldības dome un to publicē pašvaldības tīmekļvietnē līdz
2017. gada 1. decembrim.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
41.pnata pirmās daļas 2.punktu un 2017.gada 12.septembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.545 „Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā”4.,
5., 14. un 18.punktu kā arī ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu
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komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 14(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs
Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns, Inta
Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izveidot Viļānu novada pašvaldības sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzības jomā
5 (piecu) cilvēku sastāvā, sadarbības grupā iekļaujot:
- pārstāvi no pašvaldības policijas –policists Jānis Stafeckis;
- pārstāvi no pašvaldības Sociālā dienesta- Sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša;
- pašvaldības izglītības speciālistu – Izglītības un kultūras lietu speciāliste Ilga
Morozova;
- pārstāvi no bāriņtiesas - Bāriņtiesas priekšsēdētāja Mārīte Ikauniece;
- pārstāvi no izglītības iestādes – Viļānu vidusskolas sociālais pedagogs Tatjana
Poļakova.
2. Apstiprināt Viļānu novada pašvaldības sadarbības grupas nolikumu bērnu tiesību
aizsardzības jomā uz trijām lapām.
3. Publicēt Viļānu novada pašvaldības sadarbības grupas nolikumu bērnu tiesību
aizsardzības jomā nolikumu pašvaldības tīmekļvietnē līdz 2017. gada 1. decembrim.
25§
Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.99 „Grozījumi Viļānu
novada pašvaldības 2016.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.84 „Sociālie
pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”” precizēšanu._________
M.Šļomina J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldības dome 2017.gada 14.septembrī ir pieņēmusi saistošos
noteikumus Nr.99 „Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2016.gada 19.maija
saistošajos noteikumos Nr.84 „Sociālie pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība Viļānu
novadā””. No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemta vēstule
„Par saistošajiem noteikumiem Nr.99”, kurā lūgts precizēt saistošos noteikumus
atbilstoši norādītājiem iebildumiem:
1. Saistošo noteikumu grozījumu tiesiskajam pamatojumam jāsakrīt ar saistošo
noteikumu, kuros izdara grozījumus, tiesisko pamatojumu. Ja spēkā esošu saistošo
noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu nepieciešams papildināt ar norādi uz jaunu
normatīvo aktu, kas nav norādīts spēkā esošajā tiesiskajā pamatojumā, tad saistošajos
noteikumos, ar kuriem tiek izdarīti grozījumi, ir jāparedz atsevišķs punkts ar norādi
par saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma papildināšanu. Tas pats
attiecās uz attiecīgas normas dzēšanu no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā
pamatojuma. Ņemot vērā minēto, ir jāprecizē saistošo noteikumu tiesiskais
pamatojums;
2. atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu
projektu sagatavošanas noteikumi" 110.2.apakšpunktam, ja grozījumu saistošajiem
noteikumiem nav spēkā stāšanās noteikuma, tad grozījumu saistošo noteikumu
ievaddaļu nenumurē, bet grozījumus numurē kā saistošo noteikumu punktus. Līdz ar
to attiecīgi precizējams saistošo noteikumu noformējums;
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3. saistošo noteikumu 1.2.apakšpunktu noformēt atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada
3.februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi"
145.punktam.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta
ceturto daļu kā arī ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par- 14(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns, Inta Brence, Guna Popova,
Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Precizēt Viļānu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.99 „Grozījumi Viļānu
novada pašvaldības 2016.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.84 „Sociālie
pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā””. atbilstoši Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas norādījumiem un apstiprināt saistošo noteikumu
precizēto redakciju.
2. Lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

-

Pielikumā:
Precizētie Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.99 „Grozījumi Viļānu
novada pašvaldības 2016.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.84 „Sociālie
pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”” uz divām lapām.
26§

Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.98 „Grozījumi Viļānu
novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.76
„Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu
novadā”” precizēšanu._________________________________________________
M.Šļomina J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldības dome 2017.gada 14.septembrī ir pieņēmusi saistošos
noteikumus Nr.98 „Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra
saistošajos noteikumos Nr.76 „Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība
Viļānu novadā””. No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemta
vēstule „Par saistošajiem noteikumiem Nr.98”, kurā lūgts precizēt saistošos
noteikumus atbilstoši norādītājiem iebildumiem:
1. Saistošo noteikumu grozījumu tiesiskajam pamatojumam jāsakrīt ar saistošo
noteikumu, kuros izdara grozījumus, tiesisko pamatojumu. Ja spēkā esošu saistošo
noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu nepieciešams papildināt ar norādi uz jaunu
normatīvo aktu, kas nav norādīts spēkā esošajā tiesiskajā pamatojumā, tad saistošajos
noteikumos, ar kuriem tiek izdarīti grozījumi, ir jāparedz atsevišķs punkts ar norādi
par saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma papildināšanu. Tas pats
attiecās uz attiecīgas normas dzēšanu no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā
pamatojuma. Ņemot vērā minēto, ir jāprecizē saistošo noteikumu tiesiskais
pamatojums;
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2. atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu
projektu sagatavošanas noteikumi" 110.2.apakšpunktam, ja grozījumu saistošajiem
noteikumiem nav spēkā stāšanās noteikuma, tad grozījumu saistošo noteikumu
ievaddaļu nenumurē, bet grozījumus numurē kā saistošo noteikumu punktus. Līdz ar
to attiecīgi precizējams saistošo noteikumu noformējums;
3. saistošo noteikumu 1.4.apakšpunktā izteiktajā 2.3.5.apakšpunktā svītrot vārdus
„pieņem Sociālais dienests sociālā dienesta sēdē”, ņemot vērā saistošo noteikumu
pamatredakcijas 2.3.punkta redakciju, kā arī to, ka saistošajos noteikumos nav
nepieciešams norādīt darba organizāciju;
4. saistošo noteikumu 1.5.apakšpunkta ievaddaļā vārdu „sekojošā” aizstāt ar vārdu
„šādā”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta
ceturto daļu kā arī ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par- 14(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns, Inta Brence, Guna Popova,
Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Precizēt Viļānu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.98 „Grozījumi Viļānu
novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.76 „Sociālās
palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”” atbilstoši Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumiem un apstiprināt saistošo
noteikumu precizēto redakciju.
2.Lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

-

Pielikumā:
Precizētie Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.98 „Grozījumi Viļānu
novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.76 „Sociālās
palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”” uz divām lapām.

27§
Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.97 „Grozījumi Viļānu
novada pašvaldības 2013.gada 5.decembra saistošajos noteikumos Nr.62
„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama
par maznodrošinātu vai trūcīgu”” precizēšanu.____________________________
M. Šļomina J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldības dome 2017.gada 14.septembrī ir pieņēmusi saistošos
noteikumus Nr.97 „Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 5.decembra
saistošajos noteikumos Nr.62 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona
Viļānu novadā atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu””. No Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas saņemta vēstule „Par saistošajiem noteikumiem
Nr.97”, kurā lūgts precizēt saistošos noteikumus atbilstoši norādītājiem iebildumiem:
1. Saistošo noteikumu grozījumu tiesiskajam pamatojumam jāsakrīt ar saistošo
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2.

3.

4.

5.

-

noteikumu, kuros izdara grozījumus, tiesisko pamatojumu. Ja spēkā esošu saistošo
noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu nepieciešams papildināt ar norādi uz jaunu
normatīvo aktu, kas nav norādīts spēkā esošajā tiesiskajā pamatojumā, tad saistošajos
noteikumos, ar kuriem tiek izdarīti grozījumi, ir jāparedz atsevišķs punkts ar norādi
par saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma papildināšanu. Tas pats
attiecās uz attiecīgas normas dzēšanu no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā
pamatojuma. Ņemot vērā minēto, ir jāprecizē saistošo noteikumu tiesisko
pamatojums;
atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu
projektu sagatavošanas noteikumi" 110.2.apakšpunktam, ja grozījumu saistošajiem
noteikumiem nav spēkā stāšanās noteikuma, tad grozījumu saistošo noteikumu
ievaddaļu nenumurē, bet grozījumus numurē kā saistošo noteikumu punktus. Līdz ar
to attiecīgi jāprecizē saistošo noteikumu noformējums;
noformēt saistošo noteikumu 1.1.apakšpunktu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada
3.februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi"
151.punktam;
precizēt saistošo noteikumu 1.2.apakšpunktā paredzēto grozījumu, norādot, ka
saistošo noteikumu pamatredakcijas 2.1.punkts tiks papildināts ar vārdu "vidējie"
starp vārdiem „ja tās” un vārdu „ienākumi”;
precizēt saistošo noteikumu 1.9.apakšpunktā izteikto 2.2.10.apakšpunktu, jo šis
apakšpunkts pēc jēgas nav 2.2.punkta apakšpunkts.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta
ceturto daļu kā arī ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par- 14(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns, Inta Brence, Guna Popova,
Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Precizēt Viļānu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.97 „Grozījumi Viļānu
novada pašvaldības 2013.gada 5.decembra saistošajos noteikumos Nr.62 „Kārtība,
kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama par
maznodrošinātu vai trūcīgu”” atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas norādījumiem un apstiprināt saistošo noteikumu precizēto redakciju.
2.Lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Pielikumā:
Precizētie Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.97 „Grozījumi Viļānu
novada pašvaldības 2013.gada 5.decembra saistošajos noteikumos Nr.62 „Kārtība,
kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama par
maznodrošinātu vai trūcīgu”” uz trijām lapām.
28§
Par Viļānu novada pašvaldības mērķdotāciju sadali .________________________
J.Ivanova
Sakarā ar pedagoga maiņu Viļānu Mūzikas un mākslas skolā un jaunā pedagoga
4.kvalitātes pakāpi , deputāti atklāti balso par- 14(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
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Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs
Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns, Inta
Brence, Guna Popova, Lūcija Veselova), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Veikt izmaiņas valsts piešķirtās mērķdotācijas pedagogu darba samaksai līdz
31.12.2017:
1.1.Interešu izglītība
Mūzikas un mākslas skola – EUR 436.70 (četri simti trīsdesmit seši eiro 70 centi)
mēnesī.
29§
Informācija.__________________________________________________________
Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2017. gada
21.decembrī
plkst.15.00.
Finanšu komitejas sēde notiks 2017.gada 14.decembrī plkst .15.00.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2017.gada
14.decembrī plkst.14.00.

Sēdi vadīja

Jekaterina Ivanova

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Sēdi slēdza plkst.17.00
Parakstīja 2017.gada 30.novembrī.

