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LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Viļānu novadā

Nr.12

2015.gada 24.septembrī

Darba kārtībā:
1. Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas iesnieguma izskatīšanu.
2. Par licenču izsniegšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai interešu un
pieaugušo izglītības programmu īstenošanai.
3. Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas interešu un pieaugušo neformālās
izglītības programmu cenrāţa apstiprināšanu 2015./2016.m.g.
4. Par Rēzeknes tehnikuma Viļānu struktūrvienības iesnieguma izskatīšanu.
5. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” iesnieguma izskatīšanu.
6. Par Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes iesnieguma izskatīšanu.
7. Par Viļānu vidusskolas iesnieguma izskatīšanu.
8. Par atļaujas sniegšanu juridiskās adreses reģistrēšanai.
9. Par mērķdotācijas sadali novada tautas mākslas kolektīviem
3.un
4.ceturksnim.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
11. Par īpašumu apvienošanu.
12. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
13. Par zemes iznomāšanu.
14. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam
„Madariņas” ,Viļānu pagastā.
16. Par nomas līguma pagarināšanu.
17. Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un
nodošanu atsavināšanai.
18. Par nomas attiecību izbeigšanu.
19. Par īpašuma sadali.
20. Par valsts nekustamo īpašumu pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
21. Par kadastra kartes sakārtošanu.
22. Par Viļānu novada pašvaldības mērķdotāciju sadali .
23. Par mūzikas instrumenta pārdošanu.
24. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78480030448 atsavināšanu.
25. Par lēmuma atcelšanu.
26.Par nekustamā īpašuma „Solovji”, kadastra Nr.78900030087 atsavināšanu.
27. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
28. Par nekustamā īpašuma „Rīgas iela” sadali.
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29. Par Dekšāru pamatskolas iesnieguma izskatīšanu.

30.Par materiālo pabalstu uzsākot mācību gadu 1.klases skolēniem, kas mācās
Viļānu novada izglītības iestādēs, kuru deklarētā dzīves vieta ir citās
pašvaldībās.
31.Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rēzeknes Augstskolu.
32.Par grozījumiem 2014.gada 23.oktobra Viļānu novada pašvaldības domes
lēmumā Nr.29§20 „Par grozījumiem 2014.gada 13.marta Viļānu novada
pašvaldības domes lēmumā Nr.5§30 „Par novada attīstības programmas
2015-2022.gadam izstrādes uzsākšanu””.
33. Par Viļānu novada Attīstības programmas 2015.-2022. gadam pirmās
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
34. Par dalību projektā „PROTI un DARI”.
35. Par aprēķināto procentu norakstīšanu .
36. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
37. Par personas aprūpi mājās.
38. Par dzīvojamās platības maiņu.
39. Par īres līguma grozījumiem.
40. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
41. Par īres līguma pagarinājumu.
42. Par SIA “Viļānu namsaimnieks” iesnieguma izskatīšanu un ziņu par
dzīvesvietas anulēšanu.
43. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
44. Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.76 „Pašvaldības
pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” izdošanu.
45. Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.77 „Sociālas
palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” izdošanu.
46.Par neizīrētiem pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem.
47. Informācija.
Sēdi vada
domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova.
Piedalās
deputāti: Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,
Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Vasīlijs Arbidāns,
Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa un Inna Ruba ,Inga Zunda.
Nav ieradies deputāts: Andris Kozulis –nezināmu iemeslu dēļ.
Deputāte: Inta Brence - komandējumā.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: jurists Dmitrijs Orlovs ,juriste Marija
Šļomina, galvenā grāmatvede Irēna Stafecka, izpilddirektore Inga Strūberga, sociālā
dienesta vadītāja Daila Strupiša,Dekšāres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis
Benislavskis ,nekustamā īpašuma speciāliste Irina Klimanova un zemes ierīcības
inţeniere Lidija Kuzľecova.
Korespondente Ilze Sondore.
Protokolē:
sekretāre Anna Strode.
Sēdi sāk plkst.15.00.
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Deputāti atklāti balso par darba kārtības un papildus darba kārtībā iekļautajiem
jautājumiem
par- 13(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs
Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa , Inna Ruba ,Inga
Zunda), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Novada domes sēdē apstiprināt darba kārtību un iekļaut papildus iesniegtos
jautājumus.
1§
Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas iesnieguma izskatīšanu._______________
J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldībā saľemts Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores Intas
Brences 2015. gada 8. septembra iesniegums par transporta piešķiršanu. I. Brence
lūdz nodrošināt Viļānu Mūzikas un mākslas skolas pedagogus ar transportu pieredzes
apmaiľas braucienam uz Viļľu (Lietuva) 2015. gada 03. oktobrī.
Pamatojoties un likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta 1. daļas 27.punktu un ľemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris
Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda,
Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt autobusu Viļānu Mūzikas un mākslas skolas pedagogu pieredzes
apmaiľas braucienam maršrutā Viļāni – Viļľa (Lietuva) – Viļāni, 2015. gada 03.
oktobrī.
2§
Par licenču izsniegšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai interešu un pieaugušo
izglītības programmu īstenošanai.________________________________________
J.Ivanova
1.Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores Intas Brences iesniegumu par
licences izsniegšanu interešu izglītības programmas īstenošanai un izglītības
programmu „Mūzikas instrumentu spēle― un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balsojot par- 13( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece,
Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns ,
Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja
Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt licenci interešu izglītības programmas „Mūzikas instrumentu spēle―
īstenošanai Viļānu Mūzikas un mākslas skolā no 01.09.2015.
Pielikumā : programma uz 4 lapām.
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2.Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores Intas Brences iesniegumu par
par licences izsniegšanu interešu izglītības programmas īstenošanai un interešu
izglītības programmu „Dejas studija― un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balsojot par- 13( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece,
Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns ,
Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja
Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt licenci interešu izglītības programmas „Dejas studija― īstenošanai Viļānu
Mūzikas un mākslas skolā no 01.09.2015.
Pielikumā: programma uz 3 lapām.
3.Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores Intas Brences iesniegumu par
licences izsniegšanu pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai un
pieaugušo neformālās izglītības programmu „Dejas studija― un ľemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka,
Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs
Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa,
Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt licenci pieaugušo neformālās izglītības programmas
studija―īstenošanai Viļānu Mūzikas un mākslas skolā no 01.09.2015.

„Dejas

Pielikumā: programma uz 3 lapām.
3§
Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas interešu un pieaugušo neformālās
izglītības programmu cenrāţa apstiprināšanu 2015./2016.m.g._______________
J.Ivanova
Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas iesniegto interešu un pieaugušo
neformālās izglītības programmu cenrādi un uzklausot Viļānu Mūzikas un mākslas
direktores teikto, Pamatojoties un likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta 1. daļas
27.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga
Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds
Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturasnav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Viļānu Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmu un pieaugušo
neformālās izglītības programmu cenrādi 2015./2016.m.g.
Pielikumā: Viļānu Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmu cenrādis uz 3
lapām.
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4§
Par Rēzeknes tehnikuma Viļānu struktūrvienības iesnieguma izskatīšanu.______
J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldībā saľemts Rēzeknes tehnikuma Viļānu struktūrvienības
vadītāja Andra Stafecka 2015. gada 9. septembra iesniegums par transporta
piešķiršanu. A. Stafeckis lūdz piešķirt autobusu 2015. gada 02. oktobrī braucienam
―Viļāni – Līvāni – Daugavpils – Aglona – Viļāni‖. Brauciena mērķis – pieredzes
apmaiľa. Skolotāju skaits – 16 cilvēki.
Pamatojoties un likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta 1. daļas 27.punktu un ľemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris
Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda,
Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt autobusu Rēzeknes tehnikuma Viļānu struktūrvienības 16 (sešpadsmit)
skolotāju pieredzes apmaiľas braucienam maršrutā Viļāni – Līvāni – Daugavpils –
Aglona - Viļāni, 2015. gada 02. oktobrī.
5§
Par pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”iesnieguma izskatīšanu.___________
J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldībā saľemts pirmsskolas izglītības iestādes ―Bitīte‖ vadītājas
Ārijas Strupišas 2015. gada 14 septembra iesniegums par transporta piešķiršanu. Ā.
Strupiša lūdz piešķirt autobusu 2015. gada 03. oktobrī braucienam uz Alūksnes
pirmsskolas izglītības iestādi ―Pienenīte‖.
Pamatojoties un likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta 1. daļas 27.punktu un ľemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris
Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda,
Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt autobusu Viļānu novada pirmsskolas izglītības iestādei Bitīte‖ skolotāju
pieredzes apmaiľas braucienam uz Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādi
―Pienenīte‖ 2015. gada 03. oktobrī.
6§
Par Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes iesnieguma izskatīšanu.______
J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldībā saľemts Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas Janīnas Mičules 2015. gada 15. septembra iesniegums par transporta
piešķiršanu. J.Mičule lūdz piešķirt autobusu 2015. gada 10. oktobrī braucienam uz
Siguldas pirmsskolas izglītības iestādi ―Pasaciľa‖.
Pamatojoties un likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta 1. daļas 27.punktu un ľemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris
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Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda,
Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt autobusu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei skolotāju pieredzes
apmaiľas braucienam uz Siguldas pirmsskolas izglītības iestādi ―Pasaciľa‖ 2015.
gada 10. oktobrī.
7§
Par Viļānu vidusskolas iesnieguma izskatīšanu.____________________________
J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldībā saľemts Viļānu vidusskolas direktora Pētera Tretjuka 2015.
gada 3. septembra iesniegums par transporta piešķiršanu. P. Tretjuks, sakarā ar Viļānu
vidusskolas skolēnu braucieniem uz mācību lekcijām ―Panākumu Universitāte‖ Rīgā,
lūdz nodrošināt transportu uz Rīgu 28.09.2015., 13.10.2015., 13.11.2015.,
09.12.2015., 14.01.2015., 09.02.2016., 14.03.2016., 05.05.2016. Pasaţieru skaits – 45
cilvēki. Izbraukšanas laiks plkst. 06:00, atgriešanās laiks plkst. 22:00. Izbraukšana no
Viļānu vidusskolas. Atbildīgais par braucienu – skolotāja E. Birule.
Pamatojoties un likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta 1. daļas 27.punktu un ľemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris
Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda,
Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt autobusu Viļānu vidusskolas skolēnu braucieniem uz mācību lekcijām
―Panākumu Universitāte‖ Rīgā, 28.09.2015., 13.10.2015., 13.11.2015., 09.12.2015.,
14.01.2016., 09.02.2016., 14.03.2016., 05.05.2016.
8§
Par atļaujas sniegšanu juridiskās adreses reģistrēšanai.______________________
J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldībā ir saľemts A. O. 2015. gada 04. septembra
iesniegums ar lūgumu atļaut SIA „ELORG‖ reģistrēt juridisko adresi objektā
Celtnieku ielā, Viļāni, LV-4650, kadastra numurs 7817 9000 599, kurš šobrīd tiek
īrēts no Viļānu novada pašvaldības.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
Komerclikuma 139. panta 2. daļu un 149. panta 3.daļas 7.punktu un ľemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 12 ( Jekaterina Ivanova,
Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba,
Jevdokoja Šļivka ), pret- 1(Ilze Grolmusa), atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1.Atteikt atļaujas izsniegšanu A. O. reģistrēt juridisko adresi SIA ―ELORG‖ Viļānu
novada pašvaldībai piederīgajā nekustamajā īpašumā Celtnieku ielā, Viļāni, LV-4650,
kadastra numurs 7817 9000 599.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
9§
Par mērķdotācijas sadali novada tautas mākslas kolektīviem 3.un 4.ceturksnim.
J.Ivanova
Ľemot vērā mērķdotācijas piešķiršanas apjomu 2015.gada 3.un 4. ceturksnim Viļānu
novada tautas mākslas kolektīvu darba samaksai un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs
Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa,
Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 2015.gada 3.un 4.ceturksnim sekojoši:
I.G1 grupas kolektīvi ,kuri sagatavo noteiktu repertuāru:
1.Viļānu KN deju kopa ‖Austra‖ –EUR 161.24
2.Viļānu KN sieviešu koris ‖Alta‖ – EUR 148.59
3.Viļānu vidussk.deju kol. ‖Ritvari‖ – EUR 81.51
Kopā: EUR 391.34
II.G2 grupas kolektīvi ,kuri noteikti par Dziesmu un deju svētku dalībniekiem un
piedalīšanās skatēs:
1.Viļānu KN folkloras ans. ‖Viļonīši‖ – EUR 85.23
2.Viļānu KN lauku kapella ‖Bumburneicys‖- EUR 85.23
3.Dekšāru pagasta lauku kapella ‖Sovejī‖- EUR 54.48
4.Dekšāres pagasta jauktais vok.ans. ‖Vālodzīte‖- EUR 65.37
5.Dekšāru pagasta vīru kopa ‖Kūzuls‖- EUR 54.48
Kopā:
EUR 344.79
10§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.__________________________
J.Ivanova
1. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 20. panta 1.daļas
3.punktu Viļānu novada pašvaldība veic Viļānu novada pašvaldībai piekrītošo
nodokļu administrēšanu normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta trešā daļa nosaka, ka
pašvaldību budţetos ieskaitāmos nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Saskaľā ar šā panta pirmās daļas zemāk
uzskaitītiem punktiem valsts budţetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā
arī nokavējuma naudas un soda naudas dzēš šādā gadījumā - fiziskajai personai —

8

nodokļu maksātājam — viľa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Viļānu novada pašvaldības nodokļu administrators konstatē, ka zemāk minētās
personas – nodokļu maksātāji – ir miruši, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis‖ nav
publicēts sludinājums par šo personu atstātā mantojuma atklāšanos un līdz ar to
Viļānu novada pašvaldība kā kreditors nav pieteikusi savu pretenziju uz šo personu
atstāto mantojumu. Minētājām personām nav reģistrēti nekustamie īpašumi Latvijas
Republikā, nav reģistrēti transporta līdzekļi CSDD, personas nav individuālo
uzľēmumu, zemnieku vai zvejnieka saimniecību īpašnieki, šīs personas nav
reģistrētas Komercreģistrā kā individuālie komersanti. Ľemot vērā minēto, nodokļu
administrators secina, ka nav lietderīgi pašvaldībai kā kreditoram lūgt notāram
izsludināt šo personu mantojuma atklāšanos Notariāta likuma 293. - 294.panta
kārtībā.
Ľemot vērā minēto, secināms, ka iepriekš minēto fizisko personu parādus no
mantiniekiem piedzīt nav iespējams, tie ir objektīvi neatgūstami un dzēšami.
Kā arī Administratīvā procesa likuma 360.panta ceturtā daļa, paredz, ka
administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā trīs
gadi.
Saskaľā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta ceturtā daļa nosaka,
ka Valsts ieľēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā
mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos
nav noteikts citādi.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta pirmās daļas 3.punktu,
šī panta trešo un ceturto daļu, un saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta
ceturto daļu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga
Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds
Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturasnav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1) Dzēst zemes nodokļu parādu un nekustāmā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar
tiem saistīto nokavējuma naudu sekojošām personām:
Nr.
Vārds Uzvārds
Nekustamā īpašuma
p.k.

Personas kods
Kadastra Nr.

nodokļa

Ziľas

parāds uz
11.09.2015
1.

R. P.

7817504010

32.81EUR (t.sk.soda
Mirusi 18.10.2014.
nauda
11.62)(dzīvoklis bija
īrēts)

2.

G. S.

78909000029

36.44EUR (t.sk.soda Miris 17.05.2010.
nauda
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11.29)(dzīvoklis,
vientuļš pens.)
3.

S.V.

78170020628

38.73EUR (t.sk.soda Miris 25.06.2014.
nauda 11.00)
(dzīvoklis bija īrēts)

4.

D. S.

78900040064

19.85EUR (t.sk.soda Miris 09.03.2013.
nauda 5.21)

5.

N. N.

78170040344

18.41EUR (t.sk.soda Miris 02.01.2015.
nauda 4.30)

6.

A. N.

78170010216

44.96EUR (t.sk.soda Miris 27.12.2012.
nauda22.48)

7.

K. K.

78980090384

28.18EUR.(t.sk.soda Mirusi 08.12.2013.
nauda 14.09) (zeme
bija nomā)

8.

B.V.

78480060038

86.93EUR (t.sk.soda Miris 05.07.2009.
nauda 43.40)

9.

A. S.

78175040319

23.66EUR (t.sk.soda Miris 25.01.2015.
nauda 9.43)

Kopā:

329.97 EUR

2.) Gadījumos, kad, šajā lēmumā minētājām personām, dzēšot nekustamā īpašuma
nodokļu parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši
Latvijas republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 29.panta otrajai daļai, kas
nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiľa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā
pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
3.) Publicēt Viļānu novada Domes mājaslapā informāciju par nodokļu parādu
dzēšanu.
2. Pamatojoties uz likuma „par Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta ceturto daļu un
likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ľemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla
Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš,
Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze
Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Dzēst kļūdaini aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar tiem
saistīto nokavējuma naudu, sekojošām personām:
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Nr.

Vārds Uzvārds

Kadastra Nr.

p.k. Personas kods

Nekustamā
īpašuma
nodokļa
parāds uz
11.09.2015

Ziľas

1.

D. V.

78170040316

42.15EUR (t sk.
soda nauda13.80)

izbeigts īres līgums.

2.

Ļ. P.

78170040316

8.50EUR (t.sk.soda
nauda1.50)

izbeigts īres līgums.

3.

G.I.

78480030552

4.15EUR (t.sk.soda
nauda1.11)

izbeigts īres līgums.

4.

B. L.

78980090505

58.61EUR
(t.sk.soda
nauda21.86)

2009.g..izbeigtas lietošanas
tiesības nomas līguma nav.

5.

P. V.

78480060362

134.50EUR
(t.sk.soda nauda
57.28)

izbeigtas lietošanas tiesības
nomas līguma nav.

6.

V. D.

78170040344

11.07EUR
(t.sk.soda nauda
1.95)

izbeigts īres līgums.

7.

N. Ā.

78170040447

23.74EUR
(t.sk.soda
nauda9.51)

izbeigts īres līgums.

8.

B. N.

78170040321

42.01EUR
(t.sk.soda
nauda13.67)

izbeigts īres līgums.

Kopā:

324. 73 EUR

1.) Gadījumos, kad, šajā lēmumā minētājām personām, dzēšot nekustamā īpašuma
nodokļu parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši
Latvijas republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 29.panta otrajai daļai, kas
nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiľa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā
pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
2.) Publicēt Viļānu novada Domes mājas lapā informāciju par nodokļu parādu
dzēšanu.
11§
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Par īpašumu apvienošanu.
J.Ivanova
Izskatot nekustamo īpašumu Mehanizatoru iela 1, Viļāni (kadastra Nr.78170040309)
un Mehanizatoru iela 1A, Viļāni (78170040348) īpašnieka E. Z. dzīv. Valmierā
iesniegumu par nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 78170040309 un 78170040348
apvienošanu un pamatojoties uz 03.10.2006. Zemes ierīcības likuma‖ 8.panta (1)d.,
3p. un 12.04.2011. MK „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem‖ Nr.288 un
ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris
Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda,
Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:





Atļaut apvienot zemes gabalus ar kadastra Nr.78170040309 un 78170040348 vienā
zemes gabalā.
Apvienotajam zemes gabalam noteikt :
Platība – 1126m2;
adrese – Mehanizatoru iela 1, Viļāni, Viļānu nov.;
zemes lietošanas mērķis – 0601 individuālo dzīvojamo māju apbūve – 885m2; 0801 –
komercdarbības objektu apbūve – 241m2 .
12§
Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
J.Ivanova
1. Izskatot M. P. dzīv.Viļānos. iesniegumu ar dzīvokļa Mehanizatoru ielā ,
Viļānos atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada domes konstatēja:
1. M. P. saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas
atsavināšanas likuma‖ 4.panta ceturtās daļas piekto punktu ir persona, kura var
ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu;
2. M.P saskaľā ar 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta‖ 5.pantu, ierosinājumam ir pievienojusi
klāt visus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus;
Dzīvokļa īpašums Mehanizatoru ielā - Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada
pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris
Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda,
Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Nodot dzīvokļa īpašumu Mehanizatoru ielā, Viļānos atsavināšanai,
pārdodot to par brīvu cenu;
2.Lēmuma norakstu nosūtīt M.P.- Viļāni.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
13§
Par zemes iznomāšanu.
J.Ivanova
1. Izskatot I. S.dzīv. Viļānos, 2015.gada 18.augusta iesniegumu par nomas līguma
noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040174 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme.
2015.gada 18.augustā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts I. S. iesniegums
ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170040174 0,036ha
platībā mazdārziľa uzturēšanai.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu‖ par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot I. S. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā‖ 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs
Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze
Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar I. S. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170040174 0,036ha iznomāšanu uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī
paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt I. S. Viļāni, Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
2. Izskatot I. N. dzīv. Viļānos, 2015.gada 18.augusta iesniegumu par nomas līguma
noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170020828 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme.
2015.gada 18.augustā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts I. N. iesniegums
ar lūgumu iznomāt zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170020828 0,13ha
platībā mazdārziľa uzturēšanai.
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Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu‖ par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot I. N. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā‖ 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs
Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze
Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar I. N. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170020828 daļas 0,13ha iznomāšanu uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī
paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt I. N.Viļāni, Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
3. Izskatot Z. A. dzīv.Viļānos, 2015.gada 25.augusta iesniegumu par nomas līguma
noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030015 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme.
2015.gada 25.augustā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts Z. A.
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030015
daļu 0,086ha platībā mazdārziľa uzturēšanai.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu‖ par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot Z.A. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā‖ 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs
Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze
Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Noslēgt nomas līgumu ar Z.A. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170030015 daļas 0,086 ha iznomāšanu uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī
paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt Z. A. Viļāni, Viļānu nov.,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
4. Izskatot L.V., dzīv. Vecruţina, Silmalas pag., Rēzeknes nov., 2015.gada
3.septembra iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome
konstatē:
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980030499 un 78980030539 ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes (2014.gada 13.februāra un 10.aprīļa
Viļānu novada domes lēmums par zemes piekritību pašvaldībai)
2015.gada 3.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts L. V.
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
78980030499 0,03 ha un 78980030539 0,1245 ha platībā esošā mazdārziľa uz zemes
vienības 78980030539 esošo ēku uzturēšanai.
Citi pieteikumi uz dotajām zemes vienībām netika saľemti. Atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu‖ par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot L.V. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā‖ 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs
Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze
Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar L. V.par zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 78980030499 0,03 ha platībā un 78980030539 0,1245 ha
platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu
iznomāšanas kārtību (apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības
domes sēdē Nr.3§31), kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt
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nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas
noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt L. V. Vecruţina, Silmalas pag., Rēzeknes nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
5. Izskatot a/s „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija‖, reģ. Nr.40003017051,
jurid.adrese: Rīgas iela 44, Viļāni, valdes locekles Ingas Zundas, 2015.gada
11.septembra iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome
konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980020074 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme (2014.gada 10.aprīļa Viļānu novada domes lēmums par
zemes piekritību pašvaldībai)
2015.gada 11.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts Ingas Zundas
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980020074
daļu 3,00 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saľemti. Atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu‖ par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas
līgums.
Izvērtējot Ingas Zundas iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu‖, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā‖ 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma
4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un
79.pantu, likuma „Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 11 ( Jekaterina Ivanova,
Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs
Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja
Šļivka ), pret- nav, atturas-2 (Alla Stiuka un Inga Zunda-sakarā ar interešu konfliktu
valsts amatpersonu darbībā).
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar a/s „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu staciju”
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980020074 daļu 3,00 ha
platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu
iznomāšanas kārtību (apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības
domes sēdē Nr.3§31), kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt
nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas
noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt a/s „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija‖,
jurid.adrese: Viļāni, LV-4650.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
6. Izskatot J. S. dzīv. Viļānos, 2015.gada 14.septembra iesniegumu par nomas līguma
noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040189 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme.
2015.gada 14.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts J S
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040189
daļu 0,094ha platībā mazdārziľa uzturēšanai.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu‖ par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot J S. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā‖ 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs
Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze
Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar J S par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170040189 daļas 0,094ha iznomāšanu uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu
iznomāšanas kārtību (apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības
domes sēdē Nr.3§31), kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji
mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes
nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt J. S.Viļāni, Viļānu nov.,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
14§
Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
J.Ivanova
1. Pamatojoties uz 2015.gada 16.jūlija Viļānu novada domes sēdes Nr.9 dienas
kārtības 12.1.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda un nodošanu atsavināšanai‖ un veicot dzīvokļa īpašuma Raiľa ielā, Viļāni,
Viļānu nov., kadastra numurs 78179000692 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot
SIA „VCG ekspertu grupa‖ ekspertus
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Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaľā ar SIA „VCG ekspertu grupa‖ 2015.gada 20.augusta slēdzienu par nekustamā
īpašuma – dzīvokļa Raiľa ielā, Viļānos - tirgus vērtība ir EUR 3100,00 (trīs tūkstoši
viens simts euro un 00 centi) un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti
atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija
Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds
Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ),
pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:




noteikt dzīvokļa īpašuma Raiľa ielā, Viļānos, kadastra numurs 78179000692 nosacīto
cenu – EUR 3100 (trīs tūkstoši viens simts euro un 00 centi)
Piedāvāt V. S. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu;
Lēmuma norakstu nosūtīt V.S.Viļāni.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
2. Pamatojoties uz 2015.gada 19.marta Viļānu novada domes sēdes Nr.4 dienas
kārtības 18.1.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda un nodošanu atsavināšanai‖ un veicot dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā, Viļāni,
Viļānu nov., kadastra numurs 78179000798 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot
SIA „VCG ekspertu grupa‖ ekspertus
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaľā ar SIA „VCG ekspertu grupa‖ 2015.gada 31.augusta slēdzienu par nekustamā
īpašuma – dzīvokļa Celtnieku ielā, Viļānos - tirgus vērtība ir EUR 4100,00 (četri
tūkstoši viens simts euro un 00 centi) un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece,
Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns ,
Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja
Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:





noteikt dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā, Viļānos, kadastra numurs 78179000798
nosacīto cenu – EUR 4100 (četri tūkstoši viens simts euro un 00 centi)
Piedāvāt R. M. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu;
Lēmuma norakstu nosūtīt R. M.- Viļāni.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
15§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam
„Madariņas” Viļānu pagastā.
J.Ivanova
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Izskatot SIA „Ametrs‖, reģ. Nr.42403021417 2015.gada 1.septembrī iesniegtu
zemes ierīcības projektu A. V. un M. R. nekustamam īpašumam „Madariľas‖, Viļānu
novada dome konstatē
Zemes ierīcības projekts nekustamam īpašumam „Madariľas‖ ar kadastra
apzīmējumu 78980040236 izstrādāts sadalīšanai, pamatojoties uz nekustamā īpašuma
„Madariľas‖ īpašnieču A. V. un M. R. iesniegumu, Viļānu novada pašvaldības
2015.gada 19.marta sēdes Nr.4 dienas kārtības 16.1.jautājuma „Par īpašuma sadali‖
lēmumu.
Ar Viļānu novada pašvaldības 2015.gada 19.marta sēdes Nr.4 dienas kārtības
16.1.jautājuma „Par īpašuma sadali‖ lēmumu tika apmierināts A. V. un M. R.
iesniegums par zemes sadalīšanu un nolemts piekrist nekustamā īpašuma
„Madariľas‖, kad.Nr.78980040236, sadalot to divos īpašumos. (1.īpašums – zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 78980040235, 78980040251 un no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 78980040236 atdalīts zemes gabals 2,2ha platībā; 2.īpašums –
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980040234 un no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78980040236 atdalīts zemes gabals 11,60 ha platībā) un uzdodot
izstrādāt ierīcības projektu.
Saskaľā ar Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, zemes ierīcības projektu
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. Saskaľā ar Zemes ierīcības
likuma 20.pantu, zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinātājs iesniedz vietējai
pašvaldībai apstiprināšanai projektu trijos eksemplāros, no kuriem vietējā pašvaldība
divu nedēļu laikā vienu apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu
digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 bez
maksas iesniedz Valsts zemes dienestam, otru nodod ierosinātājam, trešais paliek
pašvaldībā.
Saskaľā ar Ministra kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi‖ 9.8punktu, 30.punktu, pēc projekta grafiskās
daļas saskaľošanas ar šo noteikumu 26.punktā minētajām personām un institūcijām,
kā arī Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu, vietējā pašvaldība izdod administratīvo
aktu par projekta apstiprināšanu un uz visām projekta grafiskās daļas izdrukām izdara
attiecīgu spiedoga atzīmi.
Izvērtējot SIA „Ametrs‖ iesniegumu, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
19.panta otro daļu, 20.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi‖ 30., 31.punktu, Administratīvā procesa
likuma 51.pantu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 64.panta pirmo
daļu, 67.pantu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot
par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga
Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds
Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturasnav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt SIA „Ametrs‖ izstrādāto zemes ierīcības projektu A. V. un M. R.
nekustamam īpašumam „Madariľas‖ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78980040236 sadalīšanai divās zemes vienībās.
2. Uz projekta grafiskās daļas izdrukas izdarīt attiecīgu spiedoga atzīmi.
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3. Divu nedēļu laikā apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu digitālā
veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 iesniegt
Valsts zemes dienestam, otru nodot ierosinātājam, trešo atstāt pašvaldības arhīva
lietās.
4. Lēmumu nosūtīt SIA „Ametrs‖, A.V. un M. R.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
16§
Par nomas līguma pagarināšanu.
J.Ivanova
1.Izskatot J.K. dzīv. Notra, Viļānu pag., Viļānu nov., 2015.gada 17.augustā
iesniegumu par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē:
2014.gada 9.septembrī Viļānu novada pašvaldība un J. K.noslēdza lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr.86 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980100534 0,30 ha platībā. Zemes vienība ir valstij piekritīgā zeme.
2015.gada 17.augustā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts J.K. iesniegums
ar lūgumu pagarināt nomas līgumus Nr.86. Pamatojoties uz nomas līguma Nr.86 2.2
punktu līguma termiľš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka vienošanās
pamata.
Uz 2015.gada 14.septembri J. K. Viļānu novada pašvaldībā nekustamā
īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu nav.
Izvērtējot J. K. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā‖ 3.panta 5.daļu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta 2 daļu,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un
otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga
Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds
Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav,
atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar J. K. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980100534 0,30 ha uz pieciem gadiem, nemainot iepriekšējā līguma
nosacījumus, ar tiesībām pagarināt nomas līgumu uz pieciem gadiem, ja
nomnieks izpildījis saistības un pildījis nomas līguma noteikumus.
2. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabalu ierakstīšanu
Zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts
zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga
zeme.
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3. Lēmuma norakstu nosūtīt J. K. Notra, Viļānu pag., Viļānu nov.,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
2.Izskatot S L. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., 2015.gada 28.augustā iesniegumu par nomas
līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē:
2010.gada 29.jūlijā Viļānu novada pašvaldība un S L.noslēdza lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.331 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980060051
0,06 ha platībā. Zemes vienība ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme ( Viļānu
novada pašvaldības 27.05.2010. lēmums).
2015.gada 25.augustā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts S. L. iesniegums
ar lūgumu pagarināt nomas līgumus Nr.331. Pamatojoties uz nomas līguma Nr.331
2.2 punktu līguma termiľš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka vienošanās
pamata.
Uz 2015.gada 14.septembri S. L. Viļānu novada pašvaldībā nekustamā
īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu nav.
Izvērtējot S. Liesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā‖ 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs
Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze
Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar S.L.par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980060051 0,06 ha uz pieciem gadiem, nemainot iepriekšējā līguma nosacījumus,
ar tiesībām pagarināt nomas līgumu uz pieciem gadiem, ja nomnieks izpildījis
saistības un pildījis nomas līguma noteikumus.
2. Lēmuma norakstu nosūtīt S. L. Viļāni, Viļānu nov.,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
3.Izskatot V Š. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2015.gada 4.septembra iesniegumu par
nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē:
2007.gada 30.novembrī Viļānu pagasta padome un V.Š. noslēdza lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr.172 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980030073 5,10 ha platībā, kura termiľš tika pagarināts ar 2012.gada 18.jūnija
Viļānu novada pašvaldības un V. Š. noslēgto vienošanos. Zemes vienība ir Viļānu
novada pašvaldībai piekritīgā zeme ( Viļānu novada pašvaldības 27.05.2010.
lēmums).
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2015.gada 4.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts V. Š.
iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas līgumu Nr.172. Pamatojoties uz nomas līguma
Nr.172 2.2 punktu līguma termiľš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka
vienošanās pamata.
Uz 2015.gada 14.septembri V.Š. Viļānu novada pašvaldībā nekustamā
īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu nav.
Izvērtējot V. Š. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā‖ 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs
Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze
Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Noslēgt nomas līgumu ar V. Š. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78980030073 daļu 5,10 ha platībā uz pieciem gadiem, nemainot iepriekšējā līguma
nosacījumus, ar tiesībām pagarināt nomas līgumu uz pieciem gadiem, ja nomnieks
izpildījis saistības un pildījis nomas līguma noteikumus.
2.Lēmuma norakstu nosūtīt V. Š. Viļānu pag., Viļānu nov.,
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
4.Izskatot I. Š. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2015.gada 4.septembra iesniegumu par
nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē:
2007.gada 30.novembrī Viļānu pagasta padome un I. Š.noslēdza lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.171 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980030110
0,55 ha platībā, kura termiľš tika pagarināts ar 2012.gada 18.jūnija Viļānu novada
pašvaldības un I. Š. noslēgto vienošanos. Zemes vienība ir Viļānu novada pašvaldībai
piekritīgā zeme ( Viļānu novada pašvaldības 27.05.2010. lēmums). 2011.gada
3.oktobrī Viļānu novada pašvaldība un I. Š. noslēdza lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr.369 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980030494 2,80 ha
platībā.
2015.gada 4.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts I. Š. iesniegums
ar lūgumu pagarināt nomas līgumus Nr.171. un Nr.369. Pamatojoties uz nomas
līgumu Nr. 171. un Nr.369. 2.2 punktu līguma termiľš var tikt mainīts uz iznomātāja
un nomnieka vienošanās pamata.
Uz 2015.gada 14.septembri I. Š. Viļānu novada pašvaldībā nekustamā
īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu nav.
Izvērtējot I. Š. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā‖ 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
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„Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs
Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze
Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Noslēgt nomas līgumu ar I. Š. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
78980030110 0,55 ha un 78980030494 2,80 ha platībā uz pieciem gadiem, nemainot
iepriekšējā līguma nosacījumus, ar tiesībām pagarināt nomas līgumu uz pieciem
gadiem, ja nomnieks izpildījis saistības un pildījis nomas līguma noteikumus.
2.Lēmuma norakstu nosūtīt I. Š. Viļānu pag.,Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
5. Izskatot J. L.Dekšāres pag., Viļānu nov., 2015.gada 9.septembra iesniegumu par
nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē:
2011.gada 15.decembrī Viļānu novada pašvaldība un J. L. noslēdza lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr.23 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78480060413 un 78480060275. Zemes vienības ir Viļānu novada pašvaldībai
piekritīgās zemes.
2015.gada 9.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts J. L.
iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas līgumu Nr.23. Pamatojoties uz nomas līguma
Nr.23.2.2 punktu līguma termiľš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka
vienošanās pamata.
Uz 2015.gada 14.septembri J.L.Viļānu novada pašvaldībā nekustamā īpašuma
nodokļa un nomas maksas parādu nav.
Izvērtējot J. L. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā‖ 3.panta 5.daļu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta 2 daļu,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un
otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par13( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga
Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds
Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav,
atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Noslēgt nomas līgumu ar J.L.par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
78480060413 0,59ha un 78480060275 0,42ha uz pieciem gadiem, nemainot iepriekšējā
līguma nosacījumus, ar tiesībām pagarināt nomas līgumu uz pieciem gadiem, ja nomnieks
izpildījis saistības un pildījis nomas līguma noteikumus.
2.Lēmuma norakstu nosūtīt J.L. Dekšāres pag., Viļānu nov.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
6. Izskatot V. M. dzīv., Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov., 2015.gada 9.septembra
iesniegumu par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē:
2013.gada 8.martā Viļānu novada pašvaldība un V. M. noslēdza lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.8 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480060999.
Zemes vienība ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme.
2015.gada 9.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts V. M.
iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas līgumu Nr.8. Pamatojoties uz nomas līguma
Nr.8.2.2 punktu līguma termiľš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka
vienošanās pamata.
Uz 2015.gada 14.septembri V. M. Viļānu novada pašvaldībā nekustamā
īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu nav.
Izvērtējot V. M. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu‖,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā‖ 3.panta 5.daļu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta 2 daļu,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un
otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par13( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga
Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds
Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav,
atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar V. M. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem
78480060999 1,0 ha uz pieciem gadiem, nemainot iepriekšējā līguma nosacījumus, ar
tiesībām pagarināt nomas līgumu uz pieciem gadiem, ja nomnieks izpildījis saistības
un pildījis nomas līguma noteikumus.
2. Lēmuma norakstu nosūtīt V. M.Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
17§

Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu
atsavināšanai.
J.Ivanova
1.Izskatot A. Z. adrese: Rīga iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78980100341 – 1,69 ha atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
A.Z. saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas
likumu‖ ir persona, kura var ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu.
Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris
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Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda,
Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78980100341 zemesgrāmatā uz
Viļānu novada pašvaldības vārda;
2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78980100341 atsavināšanai, pārdodot
to izsolē.
18§
Par nomas attiecību izbeigšanu.
Ziľo zemes ierīcības inţeniere L.Kuzľecova
1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 27.punkta un izskatot P. K.
dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov. iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 78900020240 daļas 1,40 ha platībā Sokolku pagastā
izmantošanas un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot
par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga
Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds
Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav,
atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt nomas attiecības ar P. K. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900020240 daļu 1,40 ha platībā;
2. Ieskaitīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900020240 daļu 1,40 ha
platībā Viļānu novada pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt P. K. Sokolku pag., Viļānu nov., LV-4640.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
19§
Par īpašuma sadali.
J.Ivanova
Izskatot SIA „Kokvalde‖, reģ. Nr.40003783354, jurid. adrese Rīga, valdes locekļa
U.P. iesniegumu par nekustamā īpašuma „Gaigalnieki‖, Sokolku pag., Viļānu nov.,
kadastra Nr.78900020007, sadalīšanu un pamatojoties uz 03.10.2006. Zemes
ierīcības likuma‖ 8.panta (1)d., 3p. un 12.04.2011. MK „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumiem‖ Nr.288, konstatēts, ka zemes īpašuma sadalei ir
nepieciešama zemes ierīcības projekta izstrāde.Ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs
Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze
Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1.



2.

3.
4.
5.

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam „Gaigalnieki‖, kadastra
Nr.78900020007 ar kopējo platību 20,90 ha sadalei divos īpašumos:
Sadalīt īpašumu divās daļās, kur
vienu īpašumu veido no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900020007
atdalītais zemes gabals 8,30 ha platībā (veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes
platība var mainīties). Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Apsītes‖;
otru īpašumu veido atlikusī zemes vienības 78900020007 daļa 12,60 h platībā (veicot
instrumentālo uzmērīšanu zemes platība var mainīties;
No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900020007 atdalītajai zemes vienības
daļai noteikt zemes lietošanas mērķi – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir meţsaimniecība un lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra Nr.;
Sadali veikt uz zemes īpašuma „Gaigalnieki‖ 22.10.1996. izgatavotā zemes robeţu
plāna pamata M 1:10000;
Zemes ierīcības projektā jāievēro noteiktie apgrūtinājumi;
Zemes ierīcības projektu saskaľot ar Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāju.
20§
Par valsts nekustamo īpašumu pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
J.Ivanova
Saskaľā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju‖ pārejas
noteikumu 21.punktu Viļānu novada pašvaldībai ir tiesības pārľemt savā īpašumā
valsts īpašumā esošos dzīvokļus, par kuru privatizēšanu nav noslēgti pirkuma līgumi
un kuri nav nodoti īpašumā.
Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris
Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda,
Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

1. Pārľemt dzīvokļa īpašumus Nr.1, Nr.2, Skolas māja, Kristceļi, Viļānu pag., Viļānu
novads.
21§
Par kadastra kartes sakārtošanu.
J.Ivanova
1. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldības 15.panta 13.punktu un veicot kadastra
kartes sakārtošanu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti
balsojot par- 13( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,
Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis,
Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pretnav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170010127 divos gabalos:
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Jaunizveidotajiem zemes gabaliem noteikt:
 1.zemes gabals:
o Konfigurācija – saskaľā ar grafisko pielikumu;
o Platība – 42004 m2 (veicot zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu
platība var tikt precizēta);
o Lietošanas mērķis – 0501;
o Zemes gabala tiesiskais valdītājs – Viļānu novada pašvaldība.
 2.zemes gabals:
o Konfigurācija – saskaľā ar grafisko pielikumu;
o Platība – 5361m2 (veicot zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu
platība var tikt precizēta);
o Lietošanas mērķis – 0501;
o Zemes gabala tiesiskais valdītājs – Viļānu novada pašvaldība.
2. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldības 15.panta 13.punktu un veicot kadastra
kartes sakārtošanu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti
balsojot par- 13( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,
Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis,
Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pretnav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170020132 divos gabalos:
Jaunizveidotajiem zemes gabaliem noteikt:
 1.zemes gabals:
o Konfigurācija – saskaľā ar grafisko pielikumu;
o Platība – 6370 m2 (veicot zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu
platība var tikt precizēta);
o Lietošanas mērķis – 0101;
o Zemes gabala tiesiskais valdītājs – Viļānu novada pašvaldība.
 2.zemes gabals:
o Konfigurācija – saskaľā ar grafisko pielikumu;
o Platība – 1347m2 (veicot zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu
platība var tikt precizēta);
o Lietošanas mērķis – 0101;
o Zemes gabala tiesiskais valdītājs – Viļānu novada pašvaldība.
22§
Par Viļānu novada pašvaldības mērķdotāciju sadali .________________________
J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma ―Par pašvaldībām‖21.panta pirmās daļas 27.punktu un MK
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1616‖ Kārtība, kādā aprēķina un sadala
valsts budţeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāţu pedagogu darba samaksai ‖- ľemot vērā mērķdotāciju sadales komisijas
lēmumu par mērķdotācijas sadali mācību iestādēm un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze
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Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs
Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa,
Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju sekojoši:
1.1.Interešu izglītība
Dekšāres pamatskola –EUR 291.90 (divi simti deviľdesmit viens eiro 90 centi)
mēnesī
Viļānu vidusskola –EUR 1671.30 (viens tūkstotis seši simti septiľdesmit viens eiro
30 centi) mēnesī.
Mūzikas un mākslas skola – EUR 58.80 (piecdesmit astoľi eiro 80 centi) mēnesī.
Skolotājiem alga
N.p.k
Pedagoga amata nosaukums

1.
2.

Izglītības metodiķis
Pedagogs

Pedagoģiskā darba stāţs
mazāks par 5 no 5 līdz lielāks
10
par 10
405
413
420
405
413
420

1.2. 5.-6.gadniekiem
Viļānu pirmsskolas izglītības iestāde- EUR 2427.65 (divi tūkstoši četri simti
divdesmit septiľi eiro 65 centi) mēnesī.
Radapoles pirmsskolas izglītības iestāde – EUR 2400.64 (divi tūkstoši četri simti eiro
64 centi) mēnesī.
Dekšāres pirmsskolas grupa- EUR 482.01 (četri simti astoľdesmit divi eiro 01 cents)
mēnesī.
Skolotājiem alga
N.p.k
Pedagoga amata nosaukums
Pedagoģiskā darba stāţs
mazāks par 5 no 5 līdz lielāks
10
par 10
1.
Izglītības metodiķis
405
413
420
2.
Pedagogs
405
413
420
1.3.Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm
Viļānu vidusskola –EUR 42115.95 (četrdesmit divi tūkstoši viens simts piecpadsmit
eiro 95 centi) mēnesī.
Dekšāres pamatskola –EUR 8698.03 (astoľi tūkstoši seši simti deviľdesmit astoľi
eiro 03 centi) mēnesī.
1.4.Dekšāru pamatskola
Skolas direktore -EUR 870.00 (astoľi simti septiľdesmit eiro 00 centi) mēnesī.
Direktora vietnieks –EUR 655.00 (seši simti piecdesmit pieci eiro 00 centi) mēnesī,
bet 0.5 slodzes EUR 327.50 (trīs simti divdesmit septiľi eiro 50 centi).

Skolotājiem alga
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N.p.k.
1.

Pedagoga
nosaukums
Pedagogs

amata

Pedagoga darba stāţs
no 5 līdz 10
lielāks par 10
435.00
450.00

1.5.Viļānu vidusskola
Skolas direktors –EUR 1020.00 (viens tūkstotis divdesmit eiro 00 centi) mēnesī.
Direktora vietnieks –EUR 860.00 (astoľi simti sešdesmit eiro 00 centi) mēnesī.
Skolotājiem alga
N.p.k.
1.

Pedagoga
nosaukums
Pedagogs

amata

Pedagoga darba stāţs
no 5 līdz 10
lielāks par 10
435.00
450.00

23§
Par mūzikas instrumenta pārdošanu.
J.Ivanova
Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Brences iesniegumu ar
lūgumu pārdot mūzikas instrumentu Eifoniju YAMAHA YEP-201, inventāra
Nr.12397589 un saskaľā ar LR ―Publisko personu mantas atsavināšanas likums‖
nosacījumiem un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot
par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga
Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds
Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturasnav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atsavināt kustamo īpašumu – mūzikas instrumentu Eifoniju YAMAHA YEP-201,
inventāra Nr.12397589, iegādes 2012.gadā.
2. Apstiprināt mūzikas instrumenta Eifoniju YAMAHA YEP-201 nosacīto cenu EUR
1250,00 (viens tūkstotis divi simti piecdesmit euro un 00centi) apmērā.
3. Atsavināt mūzikas instrumentu Eifoniju YAMAHA YEP-201 pārdodot to izsolē.
4. Apstiprināt mūzikas instrumenta Eifonija YAMAHA YEP-201 izsoles noteikumus.
Pielikumā: izsoles noteikumi.
24§
Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78480030448 atsavināšanu.
J.Ivanova

Saskaľā ar LR ―Publisko personu mantas atsavināšanas likuma‖ nosacījumiem, veicot
nekustamā īpašuma ar kadastraNr.78480030448, Dekšāres pag., Viļānu nov.
novērtēšanu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga
Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds
Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturasnav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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Atsavināt nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.78480030448, pārdodot to izsolē ar
pretendentu atlasi
Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78480030448 nosacīto cenu EUR 1200,00
(viens tūkstotis divi simti eiro un 00 centi)
Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78480030048 izsoles noteikumus.
Pielikumā: izsoles noteikumi un 7 lapām.
25§
Par lēmuma atcelšanu.
J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldība 2015.gada 20.augusta sēdē Nr.11 pieľēma lēmumu Nr.19
„Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam‖, kurā noteica nosacīto
cenu zemes īpašumam „Solovji‖ un piedāvāja izmantot pirmpirkuma tiesības I. S. Tā
kā nekustamai īpašums „Solovji‖ ir jāpārdod atklātā izsolē un ľemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla
Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš,
Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze
Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Atcelt Viļānu novada pašvaldības 20.08.2015. sēdes Nr.11 19§ lēmumu „Par
nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam‖.
26§
Par nekustamā īpašuma „Solovji”, kadastra Nr.78900030087 atsavināšanu.
J.Ivanova
Saskaľā ar LR ―Publisko personu mantas atsavināšanas likuma‖ nosacījumiem, veicot
nekustamā īpašuma ar kadastraNr.78900030087, Sokolku pag., Viļānu nov.
novērtēšanu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga
Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds
Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturasnav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu „Solovji‖, kadastra Nr.78900030087, pārdodot to
izsolē ar pretendentu atlasi.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Solovji‖, kadastra Nr.78900030087 nosacīto cenu
EUR 2000,00 (divi tūkstoši eiro un 00 centi).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78480030448 izsoles noteikumus.
27§
Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
J.Ivanova
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Pamatojoties uz Viļānu novada domes 2013.gada 5.decembra sēdes Nr.16 dienas
kārtības 21.1.jautājuma lēmumu „Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā un
nodošanu atsavināšanai‖ un veicot īpašuma ar kadastra Nr.78480030517, Dekšāres
pag., Viļānu nov., nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot SIA „VCG Ekspertu
grupa‖ vērtētājus
Viļānu novada dome konstatēja:
Saskaľā ar SIA „VCG Ekspertu grupa‖ 2015.gada 30.jūlija slēdzienu par nekustamā
īpašuma ar kadastra Nr.78480030517 (sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78480030908, 2,8ha), tirgus vērtība ir EUR 3800,00 (trīs tūkstoši astoľi
simti eiro un 00 centi) un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti
balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,
Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds
Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturasnav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:


Noteikt zemes īpašuma ar kadastra Nr.78480030517, Dekšāres pag., Viļānu
nov., (sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480030908,
2,8ha) nosacīto cenu – EUR 3800,00 (trīs tūkstoši astoľi simti eiro un 00
centi),
 Piedāvāt M. S. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties īpašumu par EUR
3800,00 (trīs tūkstoši astoľi simti eiro un 00centi)
 Lēmuma norakstu nosūtīt M. S. Dekšāres pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
28§
Par nekustamā īpašuma „Rīgas iela” sadali.
J.Ivanova
Izskatot SIA „Plyroad‖, reģ. Nr.40003591932, kuri ir noslēguši līgumu ar VAS
„Latvijas Valsts ceļi‖ par tehniskā projekta „Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils –
Rēzekne – Ludza – Krievijas robeţa (Terehova) posma km 54.600 – 72.780 segas
rekonstrukcija (pastiprināšana)‖ izstrādi Varakļānu un Viļānu novados, iesniegumu
par nekustamā īpašuma Rīgas iela sadali Viļānu novada pašvaldība konstatē:
Ir izstrādāts projekts, ko apstiprinājusi VAS „Latvijas Valsts ceļi‖ un kurš skar
Viļānu novada pašvaldībai piederošo īpašumu „Rīgas iela‖ ar kadastra apzīmējumu
78170020131.
Nekustamā īpašuma „Rīgas iela‖ sadales rezultātā no īpašuma tiks atdalīti 0,3 ha,
atbilstoši grafiskajam pielikumam, un pievienoti pie valsts autoceļa A12 zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 78980043010.
Nekustamā īpašuma „Rīgas iela‖ kadastrālā pārmērīšana un zemes ierīcības
projekta, lai atdalītu atsavināmo zemes gabalu, izstrādāšana notiks par valsts
līdzekļiem.
Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris
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Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda,
Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78170020131 „Rīgas iela‖
sadalei, atdalot no tā 0,30 ha saskaľā ar SIA „Polyroad‖ izstrādāto grafisko
pielikumu.
2. Nodot atdalīto zemes gabala daļu 0,30 ha platībā LR Satiksmes ministrijai.
29§
Par Dekšāru pamatskolas iesnieguma izskatīšanu._________________________
J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldībā saľemts Dekšāru pamatskolas direktores Daigas
Ceipinieces 2015. gada 16. septembra iesniegums par transporta piešķiršanu.
D,Ceipiniece lūdz piešķirt autobusu 2015. gada 09. oktobrī braucienam uz Balvu,
Gulbenes un Alūksnes novadiem, lai iepazītos ar kultūrvēsturiskajām vietām.
Pamatojoties un likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta 1. daļas 27.punktu un ľemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris
Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda,
Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt autobusu Dekšāru pamatskolai - skolotāju pieredzes apmaiľas braucienam uz
Balvu, Gulbenes un Alūksnes novadiem 2015. gada 09. oktobrī.
30§
Par materiālo pabalstu uzsākot mācību gadu 1.klases skolēniem, kas mācās
Viļānu novada izglītības iestādēs, kuru deklarētā dzīves vieta ir citās
pašvaldībās.
A.Pudulis J.Ivanova
Izskatot Viļānu novada pašvaldības izglītības un kultūras lietu speciālistes Ilgas
Morozovas ierosinājumu piešķirt materiālo pabalstu kancelejas preču iegādei 1.klašu
skolēniem, kuru deklarētā dzīves vieta ir citās pašvaldībās. Pamatojoties un likuma
―Par pašvaldībām‖ 21. panta 1. daļas 27.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs
Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa,
Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt materiālo pabalstu EUR 15,00 (piecpadsmit eiro 00 centi) apmērā (kancelejas
preču iegādei) uzsākot mācību gadu 1.klases skolēniem, kas mācās Viļānu novada
izglītības iestādes, kuru deklarētā dzīves vieta ir citās pašvaldībās. Pabalstus piešķirt
no budţeta līdzekļiem –pārējie citur neklasificētie pabalsti sociāli atstumtām
personām.
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Pielikumā : skolu direktoru ziľojumi.
31§
Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rēzeknes Augstskolu.___________________
J.Ivanova
Izskatot Viļānu novada pašvaldības izglītības un kultūras speciālistes Ilgas Morozovas
ierosinājumu noslēgt sadarbības līgumu ar Rēzeknes Augstskolu, lai veicinātu
savstarpēju informācijas un pieredzes apmaiľu, kas vērsta uz Latgales reģiona un
Viļānu novada attīstību, kā arī par sadarbību zinātniski pētnieciskajā un mācību
metodiskajā jomā. Pamatojoties un likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta 1. daļas
27.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13
( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga
Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds
Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturasnav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Noslēgt sadarbības līgumu ar Rēzeknes Augstskolu uz nenoteiktu laiku.
32§
Par grozījumiem 2014.gada 23.oktobra Viļānu novada pašvaldības domes
lēmumā Nr.29§20 „Par grozījumiem 2014.gada 13.marta Viļānu novada
pašvaldības domes lēmumā Nr.5§30 „Par novada attīstības programmas 20152022.gadam izstrādes uzsākšanu””.
J.Ivanova
Sakarā ar 1.redakcijas izstrādi un dokumentu aktualizāciju, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām‖ 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas
likuma 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un
22.pantu, Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības
kārtība attīstības plānošanas procesā‖ un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece,
Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns ,
Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja
Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Grozīt 2014.gada 23.oktobra Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.29§20
„Par grozījumiem 2014.gada 13.marta Viļānu novada pašvaldības domes lēmumā
Nr.5§30 „Par novada attīstības programmas 2015-2022.gadam izstrādes uzsākšanu‖‖
un izteikt šādā redakcijā: „4.Apstiprināt novada attīstības programmas izstrādes darba
uzdevumu un izpildes termiľus saskaľā ar 1.pielikumu no 24.09.2015.‖
Pielikums Nr.1 uz 3 (trijām) lapām.
33§
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Par Viļānu novada Attīstības programmas 2015.-2022. gadam pirmās redakcijas
nodošanu publiskajai apspriešanai._______________________________________
J.Ivanova
Pamatojoties uz Viļānu novada domes 13.03.2014. lēmumu Nr.5§30 „Par
novada attīstības programmas 2015-2022.gadam izstrādes uzsākšanu‖, norādītā
lēmuma grozījumiem, un saskaľā ar likuma ―Par pašvaldībām‖ 14.panta otrās daļas
1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 22.pantu, Ministru kabineta 25.08.2009.
noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā‖
un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 (
Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga
Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds
Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav,
atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam pirmo redakciju
publiskajai apspriešanai.
2. Noteikt, ka publiskās apspriešanas laiks ir no 01.10.2015. līdz 30.10.2015.
3. Paziľojumu (1.pielikums) par Viļānu novada attīstības programmas 2015.2022.gadam pirmās redakcijas apspriešanu:
3.1. nosūtīt Latgales plānošanas reģionam;
3.2. nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;
3.3. publicēt pašvaldības mājaslapā www.vilani.lv un laikrakstā ―Viļānu Novada
Vēstnesis‖.
4. Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam pirmās redakcijas
(2.pielikums) dokumentāciju:
4.1. elektroniski nosūtīt Latgales plānošanas reģionam;
4.2. elektroniski nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;
4.3. publicēt pašvaldības mājaslapā www.vilani.lv.
Pielikumā:
1. Paziľojums par Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam pirmās
redakcijas publisko apspriešanu.
2. Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022. gadam 1.redakcija CD

1.PIELIKUMS
Paziņojums par Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam pirmās
redakcijas publisko apspriešanu
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Ar Viļānu novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumu Nr. 12§34 „Par Viļānu
novada attīstības programmas 20165.-2022. pirmās redakcijas nodošanu publiskajai
apspriešanai‖ uzsākta Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam pirmās
redakcijas sabiedriskā apspriešana. Publiskā apspriešana noteikta no 2015.gada
25.septembra līdz 2015.gada 30.oktobrim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015.gada 21.oktobrī, plkst.: 17:00 Viļānu
novadā, Viļānos, Kultūras laukumā 2, Viļānu novada kultūras nama telpās.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus Viļānu novada attīstības programmas
2015.-2022.gadam 1.redakcijas papildināšanai iesniegt Viļānu novada pašvaldībā
Kultūras laukumā 1A, Viļānos, Viļānu novadā, LV-4650 vai elektroniski pa e-pastu:
novads@vilani.lv līdz 2015.gada 30.oktobrim, fiziskām personām norādot vārdu,
uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru,
reģistrācijas un darbības vietas adresi. Ar Viļānu novada attīstības programmas 2015.2022.gadam pirmās redakcijas materiāliem var iepazīties Viļānu novada pašvaldības
Attīstības, plaľošanas un informācijas nodaļā darba laikā, kā arī Viļānu novada
pašvaldības mājas lapā www.vilani.lv.
34§
Par dalību projektā „PROTI un DARI”
J.Ivanova
Izskatot Viļānu novada pašvaldības izglītības un kultūras lietu speciālistes Ilgas
Morozovas ierosinājumu piedalīties Jaunatnes starptautisko programmā aģentūras
darbības programmas „izaugsme un nodarbinātība‖ 8.3.3 specifiskā atbalsta mērķa
(SAM) „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti
izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru darbībā‖ projekta „PROTI un DARI‖ īstenošanā un
ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris
Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda,
Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
No 2016.gada 4.janvāra iesaistīties projekta „PROTI un DARI‖ īstenošanā un uzsākt
sadarbības līguma ar aģentūru par projekta īstenošanas slēgšanas procesu.
1. Atbildīgā kontaktpersona Viļānu novada pašvaldības par projekta īstenošanu
Līga Sarkane, t. 64662086, e-pasts: liga.sarkane@inbox.lv
2. Projekta īstenošanas laikā pašvaldība apľemas:
2.1. Mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī
informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;
2.2.Projekta administratīvo ieviešanu attiecīgajā pašvaldībā;
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2.3. Projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu ( mērķa grupas
jauniešu profilēšanas nodrošināšana un 20% apmērā projekta noslēgumā)
un nepārtrauktu finansējuma plūsmu projekta īstenošanā.

35§
Par aprēķināto procentu norakstīšanu .___________________________________
J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 27.punktu, MK noteikumu Nr.
1486 ―Kārtība, kādā pašvaldība kārto grāmatvedības uzskaiti‖ 113. pantu un ľemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris
Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda,
Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Norakstīt aprēķinātos procentus par summu EURO 46.24 ( četrdesmit seši euro 24
centi) par laika periodu 25.08.2015 -25.01.2017, jo L. S. par izpērkamo nekustamo
īpašumu samaksāja visu izpirkuma maksājumu ( nekustamā īpašuma nomas
izpirkuma līgumu Nr.2 no 09.01.2014).

36§
Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.__________________
J.Ivanova
1. Sociālajā dienestā ir saľemts iesniegums 17.08.2015. no V. V. dzīvo sociālajā
dzīvoklī Celtnieku ielā ,Viļānos, ar lūgumu pagarināt īres līgumu par sociālo
dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī.
Izskatot lietas materiālus, konstatēts: V.V. 2015.gada 2.septembrī beigsies
īres līgums par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā. Personai ir
piešķirts trūcīgas personas statuss. Izanalizējot informāciju, var secināt, ka pēc statusa
V.V. nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvojamo platību. Īrniecei nav dzīvokļa īres
un komunālo maksājumu parādu, par apkuri maksā pēc noslēgtās vienošanās.
Pamatojoties uz Viļānu novada domes 2009.gada 5. augusta apstiprināto „Sociālo
dzīvokļu nolikuma ‖ 13., 16.4 punktu un ľemot vērā sociālās ,izglītības un kultūras
lietu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla
Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš,
Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze
Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pagarināt V. V. īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī
Celtnieku ielā uz 6 mēnešiem .
2. Viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju īres
līgumu ar V.V. SIA ―Viļānu namsaimnieks‖ un Viļānu novada pašvaldības Sociālo
dienestu.

36

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
2. Sociālajā dienestā ir saľemts iesniegums 17.08.2015. no P. I.dzīvo sociālajā
dzīvoklī Celtnieku ielā , Viļānos, ar lūgumu pagarināt īres līgumu par sociālo
dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī .
Izskatot lietas materiālus, konstatēts: P.I./2015.gada 2.septembrī beigsies īres
līgums par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā. Personai ir
piešķirts trūcīgas personas statuss. Izanalizējot informāciju, var secināt, ka pēc statusa
P.I. nav zaudējis tiesības īrēt sociālo dzīvojamo platību. Īrniekam nav dzīvokļa īres
un komunālo maksājumu parādu, par apkuri maksā pēc noslēgtās vienošanās.
Pamatojoties uz Viļānu novada domes 2009.gada 5. augusta apstiprināto „Sociālo
dzīvokļu nolikuma ‖ 13., 16.4 punktu un ľemot vērā sociālās ,izglītības un kultūras
lietu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla
Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš,
Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze
Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pagarināt P. I. īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī
Celtnieku ielā uz 6 mēnešiem.
2. Viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju īres līgumu
ar P. I., SIA ―Viļānu namsaimnieks‖ un Viļānu novada pašvaldības Sociālo dienestu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
3. Sociālajā dienestā ir saľemts iesniegums 10.09.2015. no V.Š.dekl. Pavasara ielā ,
Viļānos, ar lūgumu pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvokli .
Izskatot lietas materiālus, konstatēts: V.Š. septembrī beidzas īres līgums par
sociālo dzīvokli Pavasara ielā. V.Š. ir bezdarbniece. Viľai piešķirts TPS. Var
secināt, ka pēc statusa persona nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvojamo platību.
V. Š. nav dzīvokļa komunālo maksājumu parāda.
Pamatojoties uz Viļānu novada domes 2009.gada 5. augusta apstiprināto „Sociālo
dzīvokļu nolikuma ‖ 13., 16.4 punktu un ľemot vērā sociālās ,izglītības un kultūras
lietu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla
Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš,
Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze
Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pagarināt V. Š. īres līgumu par sociālo dzīvokli Pavasara ielā uz gadu.
2. Viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju īres
līgumu ar V.Š., SIA ―Viļānu namsaimnieks‖ un Viļānu novada pašvaldības
Sociālo dienestu.

37

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
37§
Par personas aprūpi mājās._____________________________________________
J.Ivanova
1. Sociālajā dienestā ir saľemts A. K. dekl. Celtnieku ielā, Viļānos, 26.08.2015.
iesniegums ar lūgumu piešķirt aprūpi mājās, jo nespēj sevi aprūpēt .
Izvērtējot ar lietu saistītos materiālus, tika konstatēts, ka A.K. ir invalīds,
pārvietojas ar kruķi. Klientam apgādnieku nav.
Uzklausot sociālās darbinieces informāciju un paskaidrojumus, sastādīto personas
vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti, saskaľā ar „Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma‖ 23.panta 3.d., pamatojoties uz Viļānu
novada domes 2013.gada 5.decembra apstiprinātajiem saistošiem noteikumiem Nr.58
‖Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saľemšanas kārtību Viļānu
novadā‖ un ľemot vērā sociālās ,izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece,
Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns ,
Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja
Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Izveidot papildus esošajām vienu aprūpētāja amata vienību, lai nodrošinātu
pensionāra A. K. . Celtnieku ielā, Viļānos, 1. līmeľa sociālo aprūpi mājās.
2.Grāmatvedības nodaļai veikt izmaiľas amatu sarakstā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
2. Sociālajā dienestā ir saľemts A. K. dekl. Jaunviļānos, 04.09.2015. iesniegums
ar lūgumu piešķirt aprūpi mājās, jo nespēj sevi aprūpēt .
Izvērtējot ar lietu saistītos materiālus, tika konstatēts, ka A.K. ir invalīds, savas
slimības dēļ nespēj sevi pilnībā aprūpēt. Klienta dēls arī ir invalīds, dzīvo atsevišķi.
Uzklausot sociālās darbinieces informāciju un paskaidrojumus, sastādīto personas
vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti, saskaľā ar „Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma‖ 23.panta 3.d., pamatojoties uz Viļānu
novada domes 2013.gada 5.decembra apstiprinātajiem saistošiem noteikumiem Nr.58
‖Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saľemšanas kārtību Viļānu
novadā‖ un ľemot vērā sociālās ,izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece,
Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns ,
Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja
Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Izveidot papildus esošajām vēl vienu aprūpētāja amata vienību , lai nodrošinātu
pensionāra A. K.dekl. Jaunviļānos, 2. līmeľa sociālo aprūpi mājās.
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2.Grāmatvedības nodaļai veikt izmaiľas amatu sarakstā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
3.Sociālajā dienestā ir saľemts J. P. dekl. Viļānos, 09.09.2015. iesniegums ar
lūgumu piešķirt aprūpi mājās.
Izvērtējot ar lietu saistītos materiālus, tika konstatēts: J.P. ir pensionāre, viľai ir 85
gadi, dzīvo viena personīgā mājā. Meita dzīvo ASV un ir pensionāre. Persona nespēj
pilnībā veikt pašaprūpi, ko ļoti pārdzīvo. Uzklausot sociālās darbinieces informāciju
un paskaidrojumus, sastādīto personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem
novērtēšanas karti, saskaľā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma‖
23.panta 3.d., pamatojoties uz Viļānu novada domes 2013.gada 5.decembra
apstiprinātajiem saistošiem noteikumiem Nr.58 ‖Par aprūpes mājās darba
organizēšanu un pakalpojuma saľemšanas kārtību Viļānu novadā un ľemot vērā
sociālās ,izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par13( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga
Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds
Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturasnav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Izveidot papildus esošajām vēl vienu aprūpētāja amata vienību, lai nodrošinātu
pensionāres J. P. dekl. Centrālā ielā , Viļānos, 1. līmeņa sociālo aprūpi mājās.
2.Grāmatvedības nodaļai veikt izmaiľas amatu sarakstā.
38§
Par dzīvojamās platības maiņu.__________________________________________
J.Šlivka J.Ivanova
Izskatot I. G. deklarētā dzīvesvieta Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov. un T. V.,
deklarētā dzīvesvieta Raiľa ielā, Viļāni, Viļānu nov. iesniegumus ar lūgumu apmainīt
īrētās dzīvojamās telpas, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
I. G. lūdz atļaut apmainīt īrēto pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Celtnieku ielā,
Viļānos, Viļānu nov. ar citu īrnieku – T. V. dzīv. Raiľa ielā, Viļāni, Viļānu nov.
T. V. arī lūdz atļaut apmainīt īrēto pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Raiľa ielā ,
Viļāni, Viļānu nov. ar citu īrnieku – I.G. dzīv. Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov.
I. G. īrē pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov.
Dzīvoklis sastāv no 2 istabām, kopēja platība - 45,39 m2, dzīvojamā platība -30,07 m2,
piektais stāvs (2011. gada 8.septembra dzīvojamās telpas īres līgums Nr.676/100).
Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr. 676/100 ir ierakstīti: īrniece I.G. un meita P. M. G.
Citu dzīvoklī deklarēto, ne arī iekļauto īres līgumā Nr.676/100 pilngadīgo ģimenes
locekļu nav.
T. V. īrē pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Raiľa ielā, Viļānos, Viļānu nov.
Dzīvoklis sastāv no 2 istabām, kopēja platība - 45,30 m2, dzīvojamā platība -29,27 m2,
trešais stāvs (2001. gada 21.septembra dzīvojamās telpas īres līgums Nr.420).
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Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr. 420 ir ierakstīti: īrniece T. V. un pilngadīgs dēls I.
V.
Citu dzīvoklī deklarēto, ne arī iekļauto īres līgumā Nr.420 pilngadīgo ģimenes locekļu
nav.
I. V. piekrīt īrētās dzīvojamās telpas Raiľa ielā, Viļānos apmaiľai pret citu īrējamu
dzīvojamo telpu Celtnieku ielā,Viļāni. (I.V. 2015.gada 8. septembra iesniegums,
Pašvaldības ieejošais Nr.1.3.10/974).
Izīrētājs SIA „Viļānu Namsaimnieks‖ neiebilst pret to, ka īrnieki I.G. un T. V. veiks
aizľemto dzīvojamo telpu apmaiľu.
Saskaľā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 15.panta īrniekam ir tiesības apmainīt
aizľemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam piekrīt kopā ar viľu dzīvojošie
pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par
dzīvojamo telpu īri‖ 5. panta 2.daļu, 6.pantu,15. pantu deputāti atklāti balsojot par13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga
Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds
Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturasnav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut I. G. un T.V., veikt dzīvojamo telpu- Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., un
Raiľa ielā, Viļāni, Viļānu nov., apmaiľu;
2. SIA „Viļānu namsaimnieks‖ slēgt attiecīgos īres līgumus uz nenoteiktu laiku.
Līgumu noslēgšanas termiľu noteikt – viens mēnesis no šī lēmuma spēkā stāšanās
brīţa;
3. lēmuma izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks‖ valdes loceklei Ā. Moisejevai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
39§
Par īres līguma grozījumiem.___________________________________________
J.Ivanova
1.Izskatot V. Š. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., un J. Š. deklarētā
dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumus par dzīvojamās telpas īres līguma
grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē :
V. Š. lūdz noslēgt ar viľu, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, dzīvojamās
telpas, kas atrodas Brīvības ielā,Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu, īrnieka- mātes J. Š.
vietā, jo viľa pēdējo pusgadu, veselības un vecuma stāvokļa dēļ nevar pildīt
dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības.
J. Š. sakarā ar to, ka viľas veselības stāvokļa dēļ nevar pildīt dzīvojamās telpas īres
līgumā noteiktās saistības, lūdz atļaut noslēgt, nemainot iepriekšējā īres līguma
nosacījumus, dzīvojamās telpās –Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu ar
dēlu V. Š.
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1985.gada 25.jūlijā starp SIA „Viļānu namsaimnieks‖ un J. Š. tika noslēgts
dzīvojamās telpas, kas atrodas Brīvības ielā , Viļāni, Viļānu nov., īres līgums
Nr.117/808.
Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr. 117/808 ir ierakstīti: īrniece J. Š. un viľas
pilngadīgs dēls V. Š. Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu nav.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 14. panta piektās daļas noteikumi pieļauj
pilngadīgam ģimenes loceklim, kurš pilda dzīvojamās telpas īres līguma noteiktās
saistības, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, tiesības prasīt dzīvojamās
telpas īres līguma noslēgšanu ar viľu, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nepilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās
saistības.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par
dzīvojamo telpu īri‖ 5.panta otro daļu un 14. panta piekto daļu un ľemot vērā sociālās,
izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 (
Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga
Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Grozīt 1985.gada 25.jūlija dzīvojamās telpas, kas atrodas Brīvības ielā, Viļānos,
Viļānu nov., īres līgumu Nr.117/808, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
un atļaut V.Š. noslēgt ar SIA „Viļānu namsaimnieks‖ dzīvojamās telpas īres līgumu
par īres tiesībām uz dzīvokli Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov., iepriekšējā īrnieka J.
Š.vietā.
2. Līguma noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīţa.
3. Lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks‖ valdes loceklei Ā.
Moisejevai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
2.Izskatot A.J. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar lūgumu
iemitināt dzīvoklī un iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā mazmeitu L. J. un L. J.
deklarētā dzīvesvieta Ugunsdzēsēju ielā, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar lūgumu
iemitināt viľu dzīvoklī Ugunsdzēsēju ielā pie vecmātes, Viļānos, kā arī iekļaut
dzīvojamās telpas īres līgumā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
A. J. lūdz atļaut iemitināt viľas īrētajā dzīvojamajā telpā Ugunsdzēsēju ielā, Viļānos,
Viļānu nov. un iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.226/994 mazmeitu L. J.
deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov.
L. J. lūdz atļaut iemitināt viľu dzīvoklī Ugunsdzēsēju ielā, Viļānos, Viļānu nov. pie
vecmammas A. J., kā arī iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā.
1985.gada 27.jūnijā starp SIA „Viļānu namsaimnieks‖ un A. J. tika noslēgts
dzīvojamās telpas, kas atrodas Ugunsdzēsēju ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums
Nr.226/994.
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A.J.ir ierakstīta minētajā īres līgumā, deklarēta, kā arī pastāvīgi dzīvo Ugunsdzēsēju
ielā , Viļānos. Citu dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.226/994 iekļauto pilngadīgo
ģimenes locekļu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 9. panta piekto daļu īrniekam ir
tiesības iemitināt viľa īrētajā dzīvojamā telpā citu personu, saľemot izīrētāja un visu
tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišanu.
Izīrētājs SIA „Viļānu Namsaimnieks‖ neiebilst tam, ka īres līgumā Nr.226/994, kā
cita persona, tiks iemitināta A. J. mazmeita L. J.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām‖ 21.panta
1.daļas 23.punktu, „Par dzīvojamo telpu īri‖ 9.panta pirmo daļu un ľemot vērā
sociālās ,izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga
Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds
Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturasnav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atļaut A. J. iekļaut dzīvojamās telpas, kas atrodas Ugunsdzēsēju ielā, Viļāni, Viļānu
nov., īres līgumā Nr.226/994, mazmeitu L. J.,kā citu personu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
40§
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanā.______________________________________________
J.Ivanova
1. Izskatot J. R.deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Saskaľā ar 2014.gada 13.februāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.3,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ ‖ 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu‖ 5.5. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa
apstākļus, J. R. tika atzīta par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saľemšanai vispārējā kārtībā.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā‖ 18. panta 1.daļu, 2015.gada 11. augustā J. R. tika piedāvāts īrēt
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Mehanizatoru ielā, Viļānos, Viļānu nov.
Dzīvojamās telpas kopējā platība - 35,9 m2, istabu skaits - 2, pirmais stāvs,
labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze. (2015.gada
17.augusta Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas paziľojums
Nr.1.3.8/1042).
2015.gada 27.augustā tika saľemta J.R. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo
dzīvojamo telpu.
Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta nosacījumiem, dzīvesvietas
maiľas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
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Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 3. pantu 1.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri‖ 5.
panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
4.pantu Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu‖ 5.5. punktu un ľemot vērā sociālās ,izglītības un kultūras lietu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs
Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa,
Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Sniegt J. R., palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Mehanizatoru ielā, Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas
kopējā platība - 35,9 m2, istabu skaits - 2, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis –
centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze.
2. SIA „Viļānu namsaimnieks‖ noslēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, iekļaujot
īres līgumā, kā ģimenes locekli, meitu O. R., ietverot īres līgumā nosacījumu, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu;
3. Noteikt, ka vienlaicīgi ar īres līguma noslēgšanu ar SIA „Viļānu namsaimnieks‖, J.
R. jānoslēdz līgumu ar SIA „Viļānu siltums‖.
4. Līguma noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīţa.
5. Lēmuma 2. punkta un 3 punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks‖ valdes
loceklei Ā. Moisejevai.
6. Uzlikt par pienākumu J. R. sakarā ar dzīvesvietas maiľu deklarēt savu un meitas O.
R. dzīvesvietu pēc adreses- Mehanizatoru ielā, Viļāni, Viļānu nov., viena mēneša
laikā no īres līguma noslēgšanas.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
2. Izskatot M. Š. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
M. Š. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo brīvo dzīvojamo telpu.
M. Š. savā iesniegumā norāda, ka deklarētā dzīvesvieta ir „ Viļānu pag., Viļānu nov.,
bet faktiski pēc deklarētās dzīvesvietas nedzīvo ģimenes apstākļu dēļ.
Minētajā dzīvojamā mājā pašlaik dzīvo četri cilvēki: M. Š. brālis ar ģimeni un māte,
brāļa sieva gaida vēl vienu bērnu, tāpēc M.Š. pieprasīja atbrīvot māju. Pašreiz viľa īrē
dzīvojamo platību Viļānu pilsētā, taču īrniece arī pieprasīja atbrīvot dzīvokli.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem M. Š.
tika uzaicināta uz 2015.gada 11.augusta Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi papildus
viedokļa izteikšanai un uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidroja, ka
viľa nav precējusies. Pēc tiesiskā valdītāja, tēva V. Š. nāves īpašuma tiesības uz
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īpašumuViļānu pag., Viļānu nov. nav nokārtotas. Mantojuma tiesības uz īpašumu
kārto brālis P. Š.
Saskaľā ar VZD Kadastra reģistra datiem nekustamā īpašuma Viļānu pag., Viļānu
nov. tiesiskais valdītājs ir V. Š.
Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus, M. Š. 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, M. Š.neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir
tiesīgas saľemt iepriekš minēto palīdzības veidu. Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga
administratīva akta pieľemšanai.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu Marijas Šilovas
2015.gada 27.jūlija iesnieguma par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma
risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, izskatīšanas termiľš
objektīvu iemeslu dēļ (papildus informācijas iegūšanai, faktu konstatēšanai) bija
pagarināts līdz 2015.gada 27. novembrim. (Viļānu novada pašvaldības Sociālās un
dzīvokļu komisijas 2015.gada 28.jūlijā prot. Nr.18). Iegūstot papildus informāciju un
faktus, kas ir svarīgi lietas izskatīšanā, M.Š. iesniegums tika izskatīts 2015.gada
11.augustā Sociālās un dzīvokļu komisijas sēdē.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 6. panta trešo
daļu, 7.panta piektās daļas 3.punktu, 13.pantu, 14.pantu, Administratīvā procesa
likuma 62. pantu, 65. pantu, 66.pantu un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības
Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu‖ 4. punktu, 5. punktu un
ľemot vērā sociālās ,izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu deputāti atklāti
balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,
Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds
Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturasnav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atteikt atzīt M. Š., par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās
telpas izīrēšanā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
3. Izskatot I. O. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
I. O. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu ar ērtībām.
I. O. savā iesniegumā norāda, ka viľas un piecu nepilngadīgu bērnu deklarētā
dzīvesvieta ir Viļāni pie vecākiem, bet faktiski pēc deklarētās dzīvesvietas viľi
nedzīvo. Pašreiz ar savu ģimeni īrē dzīvojamo māju Silmalas pag., Rēzeknes nov. ,
taču nevēlas tur dzīvot.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem I.
O.tika uzaicināta uz 2015.gada 25.augusta Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi
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papildus viedokļa sniegšanai saskaľā ar iespējami nelabvēlīga administratīvā akta
pieľemšanu. I. O. uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidroja, ka
ģimenē ir pieci nepilngadīgi bērni, pati viľa nestrādā. 2012.gada atteicās no piešķirtā
trīs istabas dzīvokļa Dekšāres pag., Viļānu nov.
Izvērtējot un pārbaudot lietas faktiskos apstākļos, tika konstatēts, ka saskaľā ar
2011.gada 10.novembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.15, pamatojoties uz
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ ‖ 3. pantu 1.punktu, I. O. tika
sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā - īrēt pašvaldībai piederošo brīvo
dzīvojamo telpu dzīvokli Dekšāres pag. ,Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā
platība - 47,1 m2, istabu skaits - 3, otrais stāvs, labiekārtojuma līmenis – krāsns
apkure, bez ūdensvada un kanalizācijas.
2011.gada 25. novembrī starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ un I. O. tika
noslēgts augstāk minētās dzīvojamās telpas īres līgums Nr.4305.
Saskaľā ar 2015.gada 25.augusta SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ izziľu
2012.gada 1.novembrī dzīvojamās telpas – Dekšāres pag., Viļānu nov., īres līgums
Nr.4305 tika izbeigts, pamatojoties uz īrnieces I. O. 2012.gada 9.jūlijā iesniegumu
par atteikšanos no piešķirtās dzīvojamās platības –Dekšāres pag., Viļānu nov., parāds
par īres maksu sastāda 31,03 EUR.
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 7.pantsa sestā daļa noteic, ka
pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos var paredzēt arī citus gadījumus, kad
pašvaldībai ir tiesības atteikt personai šā likuma 3.panta 1.punktā minēto palīdzību, ja
pirms palīdzības lūgšanas persona ar savu rīcību apzināti pasliktinājusi savus dzīvokļa
apstākļus.
Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par
dzīvojamās telpas izīrēšanu‖ 13. punkta 13.2. apakšpunktu, pašvaldība pieľem
lēmumu atteikt atzīt personu par tiesīgu saľemt likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā‖
3.panta 1.punktā noteikto palīdzību, ja pirms palīdzības
lūgšanas persona ar savu rīcību apzināti pasliktinājusi savus dzīvokļa apstākļus,
piecus gadus pēc tam, kad personas īrētās dzīvojamās īres līgums tiek izbeigts sakarā
ar īres maksas un maksas par pamatpakalpojumiem parādu, lai gan persona varēja
neuzkrāt parādu, jo personas ģimenes pilngadīgo ģimenes locekļu kopējie ienākumi
īres līguma darbības laikā nebija zemāki par attiecīgajā mēnesī valstī noteikto viena
iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza vidējo vērtību .
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā‖ 6. panta trešo daļu, 7.panta sesto daļu, Administratīvā procesa
likuma 62. pantu, 65. pantu, 66.pantu un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības
Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu‖ 13. punkta 13.2.
apakšpunktu un ľemot vērā sociālās ,izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece,
Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns ,
Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja
Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atteikt atzīt I.O.par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas
izīrēšanā.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
4. Izskatot Z. Ţ. deklarētā dzīvesvieta Dekšāres pag., Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Z. Ţ. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu Aļľi, Dekšāres pag.,Viļānu nov.
Saskaľā ar 2015.gada 11.jūnija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.8,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ ‖ 3. panta
1.punktu, ievērojot personas konkrētos dzīvokļa apstākļus, Z. Ţ. atzīta par tiesīgu
saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības reģistrā
dzīvojamās platības saľemšanai vispārējā kārtībā. Viľai tika sniegta palīdzība
dzīvokļa jautājumu risināšanā - atļauts īrēt pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo
telpu Dekšāres pag., Viļānu nov.
2015.gada 16.augustā no Z. Ţ. saľemts rakstisks atteikums īrēt piešķirto dzīvojamo
telpu, jo dzīvoklim nepieciešams liels remonts, bet viľai nav materiālo līdzekļu
dzīvokļa remontam.
Pašreiz Z. Ţ. uz mutiskas vienošanās pamata īrē dzīvojamo māju Garanču c.,
Dekšāres pag., Viļānu nov., dzīvo laukos viena. Dzīvojamā māja atrodas ļoti tālu no
lielā ceļa, līdz ar to nokļut pie ārsta vai pēc produktiem ir ļoti grūti.
Z. Ţ. ir pensionāre, viľai ir noteikts maznodrošinātas personas statuss (Viļānu novada
pašvaldības Sociālā dienesta 07.04.2015. izziľa Nr.93).
Saskaľā ar VZD Kadastra reģistra datiem nekustamā īpašuma Garanči, Dekšāres
pagasts, Viļānu nov. īpašnieks ir A. B.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana‖ 3. panta pirmās
daļas 1. punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var
izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.
Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta nosacījumiem, dzīvesvietas
maiľas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Ľemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām‖ 15.panta
1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 3. pantu 1.punktu,
likuma, „Par dzīvojamo telpu īri‖ 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu,
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.pantu un ľemot vērā sociālās ,izglītības un
kultūras lietu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris
Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda,
Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Atcelt 2015.gada 11.jūnija Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.8 „Par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā Z. Ţ. ‖.
2. Sniegt Z.Ţ.palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Aļľi, Dekšāres pag.,Viļānu nov.
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3. SIA „Viļānu namsaimnieks‖ noslēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, ietverot
īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa
pagarināšanu.
4.Līguma noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīţa.
5. Lēmuma 3. punkta un 4. punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks‖ valdes
loceklei Ā. Moisejevai.
6. Uzlikt par pienākumu Z. Ţ. sakarā ar dzīvesvietas maiľu deklarēt savu dzīvesvietu
pēc adreses Aļľi, Dekšāres pag., Viļānu nov. viena mēneša laikā no īres līguma
noslēgšanas.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
5. Izskatot V. T. deklarētā dzīvesvieta Jaunviļāni, Viļānu pag., Viļānu nov.,
iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
V. T. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu.
V.T. savā iesniegumā norāda, ka pašreiz ar saviem nepilngadīgiem bērniem īrē
dzīvojamo istabu pie draugiem. Līdz šim dzīvoja ar O. B. mazākās meitas tēvu, viľš
bieţi lietoja alkoholu, rīkoja skandālus, tāpēc viľa ar bērniem aizgāja dzīvot atsevišķi.
V. T. deklarētā dzīvesvieta Jaunviļāni, Viļānu pag., Viļānu nov. pie vecākiem, bet
faktiski ar bērniem pēc deklarētās dzīvesvietas nav iespējams dzīvot mazās
dzīvojamās platības dēļ. Dzīvoklis sastāv no trijām istabām, kopumā dzīvo 7 cilvēki.
V. T. ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss (03.09.2015. Viļānu novada
pašvaldības Sociālā dienesta izziľa Nr.48).
Ľemot vērā iepriekš minēto, V.T. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma
risināšanā ir atbalstāms. Saskaľā uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšana‖ 3. panta pirmās daļas 1. punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā, var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām‖ 15.panta 1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 3.panta 1.punktu un ľemot vērā sociālās ,izglītības un
kultūras lietu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris
Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda,
Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Atzīt V. T.par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības
saľemšanai vispārējā kārtībā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
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41§
Par īres līguma pagarinājumu._________________________________________
J.Ivanova
1.Izskatot Ļ. S. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par
dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Ļ.S. lūdz pagarināt 2014.gada 16.jūnijā ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖
noslēgto dzīvojamās telpas, kas atrodas Ziedu ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu
sakarā ar īres līguma termiľa izbeigšanu.
Saskaľā ar 2014.gada 5.jūnija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.11,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ ‖ 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumuNr.10 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu‖ 5.5. punktu, Ļ. S. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu
risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2014.gada 16. jūnijā starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ un Ļ. S. tika noslēgts
dzīvojamās telpas – Ziedu ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr. 1257 uz noteiktu
laiku – vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
īres līguma termiľa pagarināšanu.
Saskaľā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības
prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 23.punktu, likuma, „Par
dzīvojamo telpu īri‖ 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu un ľemot vērā
sociālās ,izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par13( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga
Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds
Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturasnav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Atļaut Ļ. S. noslēgt dzīvojamās telpas, kas atrodas Ziedu ielā, Viļāni, Viļānu nov.,
īres līgumu Nr.1257 uz nenoteiktu laiku.
2.Līguma grozījumu veikšanai noteikt termiľu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīţa.
3.Lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ valdes loceklei
Ā. Moisejevai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
2. Izskatot N. G. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par
dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
N.G. lūdz pagarināt 2014.gada 1.septembrī ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖
noslēgto dzīvojamās telpas, kas atrodas Raiľa ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu
sakarā ar īres līguma termiľa izbeigšanu.
Saskaľā ar 2014.gada 28.augusta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.16,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ ‖ 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumuNr.10 „Par dzīvojamās
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telpas izīrēšanu‖ 5.5. punktu, N. G. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu
risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2014.gada 1. septembrī starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ un N. G. tika
noslēgts dzīvojamās telpas – Raiľa ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr. 1256 uz
noteiktu laiku – vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu.
Saskaľā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības
prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 23.punktu, likuma, „Par
dzīvojamo telpu īri‖ 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu un ľemot vērā
sociālās ,izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga
Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds
Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturasnav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut N. G. noslēgt dzīvojamās telpas, kas atrodas Raiľa ielā, Viļāni, Viļānu nov.,
īres līgumu Nr.1256 uz nenoteiktu laiku;
2.Līguma grozījumu veikšanai noteikt termiľu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīţa;
3.Lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ valdes loceklei
Ā. Moisejevai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
3. Izskatot J. B.deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par
dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības
dome
konstatē:
J.B. lūdz pagarināt 2012.gada 1.novembra ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖
noslēgto dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres
līgumu uz nenoteiktu laiku sakarā ar īres līguma termiľa izbeigšanu.
Saskaľā ar 2012.gada 18.oktobra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.12, 24§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ ‖ 3. pantu
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu‖ 5.5. punktu, J. B. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2012.gada 1. novembrī starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ un J.B. tika noslēgts
dzīvojamās telpas - Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres līgums Nr. Nr.673/9700
uz noteiktu laiku – vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu.
Pamatojoties uz 2015.gada 22.janvāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr. 1
dzīvojamās telpas – Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov, īres līguma Nr.673/9700
termiľš tika pagarināts uz noteiktu laiku – līdz 2015.gada 30.jūnijam.
Saskaľā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības
prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu.

49

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 23.punktu, likuma, „Par
dzīvojamo telpu īri‖ 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu un ľemot vērā
sociālās ,izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga
Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds
Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturasnav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Atļaut J. B. pagarināt dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu
nov., īres līgumu Nr.673/9700 uz nenoteiktu laiku;
2.Līguma grozījumu veikšanai noteikt termiľu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīţa;
3.Lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ valdes loceklei
Ā. Moisejevai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
42§
Par SIA “Viļānu namsaimnieks” iesnieguma izskatīšanu un ziņu par dzīvesvietu
anulēšanu.___________________________________________________________
J.Ivanova
Izskatot 2015.gada 8.septembra SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” iesniegumu
par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu N.K., Z. Š., A. Š. un A. K., Viļānu novada
pašvaldības dome
konstatē:
SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ lūdz anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu
Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov. N.K., Z. Š., A. Š. un A. K.
SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ iesniegumā norāda, ka pamatojoties uz
2013.gada 28.oktobra Rēzeknes tiesas spriedums tika izbeigts dzīvojamās telpasCeltnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr. 631, kas bija noslēgts 2003.gada
16. jūnijā ar N.K.,kā arī N. K., Z.Š. kopā ar nepilngadīgiem bērniem A.Š. un A. K.
tika izlikti no dzīvojamās telpas Celtnieku,Viļānos, Viļānu nov. bez citas dzīvojamās
telpas ierādīšanas.
Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu tika veikta
deklarēto ziľu patiesuma pārbaude. Pārbaudes laikā tika noskaidrots, ka N.K.
2013.gada 14.jūlijā deklarējis dzīvesvietu Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov.,
dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats- īres līgums ar SIA „VIĻĀNU
NAMSAIMNIEKS‖, Z. Š., A.Š. un A. K. 2005.gada 1.augustā deklarējuši
dzīvesvietu minētajā adresē, dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats – radniecība
ar N. K.
2013.gada 28.oktobra Rēzeknes tiesas spriedums par dzīvojamās telpas, kas atrodas
Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., 2003.gada 16.jūnija īres līguma Nr.631
izbeigšanu un īrnieku – N. K., Z. Š. kopā ar nepilngadīgiem bērniem A.Š.un A. K.
izlikšanu no augstāk minētās dzīvojamās telpas stājies likumīgā spēkā 2013.gada
20.novembrī.
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Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par
deklarēto dzīvesvietu‖ 3.punkta nosacījumiem N.K. un Z. Š. netika lūgts iesniegt
dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, kā arī
viľu viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus
netika noskaidrots, jo visas nepieciešamās ziľas jau izteiktas adresāta iesniegumā un
cits viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieľemšanu.
Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu ziľas par personas
deklarēto dzīvesvietu anulē, ja tā sniegusi nepatiesas ziľas dzīvesvietas deklarēšanas
iestādei (1.punkts) vai tai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā
(2.punkts).
Izvērtējot un pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļos, pamatojoties uz
2013.gada 28.oktobra Rēzeknes tiesas spriedumu par dzīvojamās telpas - Celtnieku
ielā, Viļānos, Viļānu nov., 2003.gada 16.jūnija īres līguma Nr.631 izbeigšanu un
īrnieku – N. K., Z. Š. kopā ar nepilngadīgiem bērniem A.Š. un A. K. izlikšanu no
augstāk minētās dzīvojamās telpas, tiek secināts, ka ziľas par N. K., Z. Š. un
nepilngadīgiem bērniem A. Š. un A. K. deklarēto dzīvesvietu jāanulē, jo viľiem ir
zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu
nov.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu,12. panta
pirmās daļas 2. punktu un 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu,
64.panta otro daļu, 65.pantu, 66.pantu un 67.pantu, LR MK 2003.gada 1.jūlija
noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par deklarēto dzīvesvietu‖
3.punktu, uz 2013.gada 28.oktobra Rēzeknes tiesas spriedumu, lieta Nr. C26084013,
Ľemot vērā sociālās ,izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu deputāti atklāti
balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,
Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds
Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturasnav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov. N.K., Z. Š.,
A. Š., A. K.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
43§
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu._______________________________
J.Ivanova
Izskatot J. A. deklarētā dzīvesvieta Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par
deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu V. A. Viļānu novada pašvaldības dome
k o n s t a t ē:
J. A. lūdz anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu Sokolku pag., Viļānu nov. vīram
V.A.
J.A. savā iesniegumā norāda, ka V. A. 2014.gada 2. oktobrī bez atļaujas un
piekrišanas deklarēja savu dzīvesvietu īpašumā, kuru viľa nopirka pirms laulības
reģistrēšanas, kā arī ir dokuments, kas apliecina, ka vīram nav nekādu tiesību uz viľas
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īpašumu, ko viľš pats apliecina ar savu parakstu. J. A. ar vīru kopā faktiski nedzīvo.
V. A. no 2014.gada 2.oktobra pēc deklarētās dzīvesvietas nedzīvo, dzīvo Viļānos,
Viļānu nov.
Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu pašvaldībai ir
tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt
deklarēto ziľu patiesumu, tai skaita atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziľām, kā
arī to, vai deklarētajam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.
Pārbaudes laikā tika noskaidrots, ka no 2014.gada 2.oktobra V. A. deklarētā
dzīvesvieta ir Sokolku pag.,Viļānu nov.
V.A. deklarējot savu dzīvesvietu augstāk minētajā īpašumā, norādīja dzīvesvietas
deklarēšanas lietošanas tiesības, kuru iegūšanas pamats ir laulība ar J. A.
Saskaľā ar Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas ziľojumu nekustamā īpašuma
Sokolku pag., Viļānu nov. īpašniece ir J. A.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. pants pirmā daļa noteic, ka dzīvesvieta ir jebkura
personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona
labprātīgi apmetusies ar tieši, vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai
ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās
attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Augstāk minētā likuma 3. pants otrā daļa noteic, ka personai ir tiesisks pamats
apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums,
attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šī īpašuma lietošanas tiesības tā
ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 14.1 pantā un 62.panta pirmajā daļā
noteiktajam Vladislavam Avdejanovam
tika lūgts sniegt savu viedokli un
argumentus, kas tiks ľemti vērā, pieľemot lēmumu par deklarētās dzīvesvietas ziľu
anulēšanu.
2015.gada 30.jūlijā tika saľemts V.A. pilnvarotās personas D. A. (2015.gada 16.jūlija
Viļānu novada pašvaldības bāriľtiesas pilnvara, reģ. Nr.217) iesniegums, kurā
norādīts, ka 1999.gada 25.jūnijā V.A. un J. A. noslēguši laulību, kas ir tiesiskais
pamats būt viľam deklarētam mājā Sokolku pag., Viļānu nov. atbilstoši Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 3.panta otrajai daļai. 1999.gada 7.augustā laulībā piedzima meita
D. A.
V. A. ir spiests īslaicīgi un neregulāri uzturēties citā adresē Viļānu pilsētā, deklarētajā
adresē joprojām atrodas viľa personīgās mantas, dokumenti un viľš atzīst šo vietu
(adresi), kur sasniedzams tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību, tādejādi
nodrošinot Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1. panta noteikto mērķi, kā arī minētajā
likumā noteikto pienākumu.
V. A. tuvākajā laikā plāno atsākt pastāvīgi dzīvot (uzturēties) deklarētajā adresē un
uzskata, ka dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats – „laulība ar J. A.‖ nav zudis,
jo laulība nav šķirta, ko apliecina 2015.gada 6. jūlijā Viļānu novada dzimtsarakstu
nodaļas izziľa par laulības reģistrāciju Nr.121.2-19/52, kā arī šobrīd civiltiesisku
strīdu par mantas sadali un laulības šķiršanu nepastāv.
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem J. A.
tika uzaicināta uz 2015.gada 8.septembra Sociālo un dzīvokļu komisijas (turpmāk
tekstā – Komisija) sēdi papildus viedokļa sniegšanai saskaľā ar iespējami nelabvēlīga
administratīvā akta pieľemšanu.
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J. A. Komisijā uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidroja, ka laulība
ar V. A. nav šķirta.
Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu ziľas par personas
deklarēto dzīvesvietu anulē, ja tā sniegusi nepatiesas ziľas dzīvesvietas deklarēšanas
iestādei (1.punkts) vai tai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā
(2.punkts).
Viļānu novada pašvaldība konstatē, ka J. A. savā iesniegumā lūdz anulēt ziľas par
deklarēto dzīvesvietu vīram V. A., jo uzskata, ka viľam nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā - Sokolku pag., Viļānu nov., sakarā ar to, ka viľš bez atļaujas
un piekrišanas deklarēja savu dzīvesvietu īpašumā, kuru viľa iegādājusi pirms
laulības reģistrēšanas, kā arī to, ka viľš no 2014.gada 2.oktobra pēc deklarētās
dzīvesvietas faktiski nedzīvo, dzīvo citā vietā.
Pārbaudot, V. A. tiesisko pamatu būt deklarētam Sokolku pag., Viļānu nov.,
pašvaldība secina, ka V.A. minētajā adresē ir deklarējies no 2014.gada 2.oktobra uz
laulības pamata ar J.A., kura arī deklarēta un dzīvo minētajā adresē. Saskaľā ar
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, jāsecina, ka V. A. minētajā adresē
ir deklarējies uz tiesiska pamata un tam ir tiesiskais pamats dzīvot minētajā
nekustamajā īpašumā.
Izvērtējot un pārbaudot lietas faktiskos apstākļos, ievērojot samērīguma principu,
lietderības apsvērumus un Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1.pantu, kurš paredz, ka
dzīvesvietas deklarēšanas mērķis ir panākt, lai ikviena persona būtu sasniedzama
tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību, tiek secināts, ka minētajā situācijā nav
pamata V. A. anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu 2015. gada
17.jūnijā Sociālā un dzīvokļu komisija (prot. Nr.16) pēc iepazīšanās ar J. A.
2015.gada 2 jūnija iesniegumu par deklarēto dzīvesvietu ziľu anulēšanu V. A.
objektīvu iemeslu dēļ pagarināja lietas izskatīšanas termiľu līdz 2015. gada
2.oktobrim. Iegūstot papildus informāciju un faktus, kas ir svarīgi lietas izskatīšanā,
J. A. iesniegums tika izskatīts 2015.gada 8.septembrī Sociālās un dzīvokļu komisijas
sēdē.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1.pantu, 3.panta pirmo daļu un otro
daļu, 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, Administratīvā
procesa likuma 4. pantu, 5. pantu, 13. pantu, 141.pantu, 62. panta pirmo daļu, 65,
pantu, 66. pantu 67. pantu un ľemot vērā sociālās ,izglītības un kultūras lietu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla
Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš,
Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze
Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atteikt J. A. anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu Sokolku pag., Viļānu nov., V.A.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
2. Izskatot O. G. deklarētā Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par deklarētās
dzīvesvietas ziľu anulēšanu S. G.Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
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O.G. lūdz anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu Rēzeknes ielā, Viļāni, Viļānu nov.
bijušajam vīram S. G.
Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu pašvaldībai ir
tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt
deklarēto ziľu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziľām, kā
arī to, vai deklarētajam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.
Pārbaudes laikā tika noskaidrots, ka no 2004.gada 13.maija S. G. deklarētā
dzīvesvieta ir Rēzeknes ielā,Viļāni,Viļānu nov.
S. G. deklarējot savu dzīvesvietu augstāk minētajā īpašumā, noradīja dzīvesvietas
deklarēšanas lietošanas tiesības, kuru iegūšanas pamats ir radniecība ar māti L. T.,
kura tajā laikā bija nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā,Viļāni,Viļānu nov. īpašniece .
Pamatojoties uz 2004.gada 27.maija pirkumu līgumu L. T. pārdeva nekustamo
īpašumu Rēzeknes ielā,Viļāni,Viļānu nov. S. G. Savukārt, S. G. pamatojoties uz
2009.gada 6.augusta pirkuma līguma Nr.243, pārdeva augstāk minēto īpašumu savai
sievai O. G.
O.G. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Rēzeknes iela, Viļāni, Viļānu nov. ar
Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļas tiesneša G. Siliľa 25.03. 2010. lēmumu ir
nostiprinātas Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļas Viļānu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.337-1.
2013.gada 29.decembrī šķirta S. G. un O. G. laulība.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta ceturtā daļa noteic, ka, ja iestāde konstatē,
ka deklarētās ziľas nav patiesas, tā uzaicina dzīvesvietas deklarētāju ziľas precizēt.
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziľas par
deklarēto dzīvesvietu‖ 3.punkta nosacījumiem S.G. līdz 06.07.2015. tika lūgts
iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā,
kā arī saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.pana 1.daļu sniegt savu viedokli
un argumentus, kas tiks ľemti vērā, pieľemot lēmumu (pieprasījums – pašvaldības
izejošais Nr.1.3.8/846 no 19.06.2015.).
S. G. uz aicinājumu ierasties Viļānu novada pašvaldībā, lai sniegtu ziľas par savu
dzīvesvietu, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā, nav ieradies, līdz ar to nav apstiprinājis tiesisko pamatu savas
dzīvesvietas deklarēšanai Rēzeknes ielā, Viļāni, Viļānu nov. (tika nosūtīta ierakstīta
vēstule, taču 29.07.2015. vēstule atgriezta ar norādi „pēc uzrādītās adreses adresāts
nav satikts‖).
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. pants pirmā daļa noteic, ka dzīvesvieta ir jebkura
personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona
labprātīgi apmetusies ar tieši, vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai
ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās
attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Augstāk minētā likuma 3. pants otrā daļa noteic, ka personai ir tiesisks pamats
apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums,
attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā
ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu ziľas par personas
deklarēto dzīvesvietu anulē, ja tā sniegusi nepatiesas ziľas dzīvesvietas deklarēšanas
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iestādei (1.punkts) vai tai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā
(2.punkts).
Civillikuma 994.pants pirmā daļa noteic, ka par nekustama īpašuma īpašnieku
atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemes grāmatās.
Izvērtējot un pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļos, pamatojoties uz
2004.gada 27.maija pirkumu līgumu, 2009.gada 6.augusta pirkuma līguma Nr.243, kā
arī uz to, ka saskaľā ar Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas ziľojumu nekustamā
īpašuma Rēzeknes ielā, Viļāni, Viļānu nov. īpašniece ir S. G. bijusī sieva O. G., tiek
secināts, ka ziľas par S. G. deklarēto dzīvesvietu jāanulē, jo viľam ir zudis tiesiskais
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā Rēzeknes ielā, Viļānos, Viļānu nov.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu 2015.gada 17.
jūnijā Sociālā un dzīvokļu komisija (prot. Nr.16) pēc iepazīšanās ar O. G. 2015.gada
4.jūnija iesniegumu par deklarēto dzīvesvietu ziľu anulēšanu S.G., objektīvu iemeslu
dēļ pagarināja lietas izskatīšanas termiľu līdz 2015. gada 4.oktobrim Iegūstot papildus
informāciju un faktus, kas ir svarīgi lietas izskatīšanā, Mārītes Ikaunieces iesniegums
tika izskatīts 2015.gada 11. augustā Sociālās un dzīvokļu komisijas sēdē.
Pamatojoties uz Civillikuma 994.pantu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta
pirmo un otro daļu, 11.panta pirmo un ceturto daļu, 12. panta pirmās daļas 2. punktu
un 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 64.panta otro daļu,
65.pantu, 66.pantu un 67.pantu, LR MK 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.72 „Kārtība,
kādā anulējamas ziľas par deklarēto dzīvesvietu‖ 3. punktu un ľemot vērā sociālās,
izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 (
Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece,
Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga
Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu Rēzeknes ielā, Viļāni, Viļānu nov. S.G.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
44§
Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.77 „Pašvaldības pabalsti
un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” izdošanu.________________________
J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15. panta 1. daļas 7. punktu, 41. panta
pirmās daļas 1.punktu un 43. panta 3. daļu un ľemot vērā sociālās ,izglītības un
kultūras lietu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 13 ( Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris
Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda,
Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturas-nav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Izdot Viļānu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.77 „Pašvaldības
pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā‖.
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Pielikumā: saistošie noteikumi Nr. 77 „ Pašvaldības pabalsti un to piešķiršanas kārtība
Viļānu novadā‖ uz 4 lapām.
45§
Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.76 „Sociālas palīdzības
pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” izdošanu.________________
J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15. panta 1. daļas 7. punktu, 41. panta
pirmās daļas 1.punktu un 43. panta 3. daļu un ľemot vērā sociālās ,izglītības un
kultūras lietu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 12 ( Jekaterina
Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga Ceipiniece, Juris
Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inga Zunda,
Inna Ruba, Ilze Grolmusa), pret- nav, atturas- 1(Jevdokija Šlivka).
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Izdot Viļānu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.76 „ Sociālas
palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā‖.
Pielikumā: saistošie noteikumi Nr. 76 „ Sociālas palīdzības pabalsti un to piešķiršanas
kārtība Viļānu novadā‖ uz 9 lapām.
46§
Par neizīrētajiem pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem._____________________
J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta 1. daļas 27.punktu un ľemot
vērā sociālās ,izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot
par- 13 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Daiga
Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis, Leopolds
Naglis, Inga Zunda, Inna Ruba, Ilze Grolmusa, Jevdokoja Šļivka ), pret- nav, atturasnav.
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodot atsavināšanai sekojošus
Viļānu novada pašvaldības dzīvokļus: divistabu dzīvokli Nr. 19 Brīvības ielā 29A,
vienistabu dzīvokli Nr. 5 Brīvības ielā 29A un divistabu dzīvokli Nr.3 Ziedu ielā 2A.
47§
Informācija.__________________________________________________________
Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2015. gada 22.oktobrī plkst.15.00.
Finanšu komitejas sēde notiks 2015.gada 15.oktobrī plkst 15.00.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2015.gada 14.oktobrī
plkst.15.00.
Sēdi slēdza plkst.17.00
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Sēdi vadīja

Jekaterina Ivanova

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Parakstīja 2015.gada 02.oktobrī.
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