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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 
 

SĒDES   PROTOKOLS 

 

Viļānu novadā                                               Nr.9                                       2013.gada  12.septembrī 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1.Par dāvinājuma pieņemšanu no Rēzeknes novada pašvaldības. 

2.Par autobusa piešķiršanu Viļānu invalīdu biedrībai. 

3.Par „brīvzupu” piešķiršanu Dekšāru pamatskolas un Viļānu vidusskolas skolēniem. 

4.Par skolas ēdnīcas darba laika pagarināšanu. 

5.Par vēlēšanu komisijas ievēlēšanu. 

6.Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. 

7.Par autobusa piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte”, Viļānu  

   vidusskolai un Viļānu Mūzikas un mākslas skolai. 

8.Par amatu savienošanu. 

9.Par darba samaksas komisijas apstiprināšanu.  

10.Par zemes iznomāšanu. 

11.Par starpgabaliem. 

12.Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai. 

13.Par īpašuma sadali. 

14.Par valsts nekustamo īpašumu pārņemšanu pašvaldības īpašumā. 

15.Par transporta piešķiršanu amatniekiem braucienam uz Lietuvu uz Baltu vienības  

     dienām „Mājtirgū”. 

16.Par divu projektu atbalstu un līdzfinansējumu. 

17.Par biedrības „Odziņa” projekta atbalstu un līdzfinansējumu. 

18.Par Viļānu vidusskolas skolotājas Elzas Samuilovas iesnieguma izskatīšanu. 

19.Par personas aprūpi mājās. 

20.Par B.K. ievietošanu ilgstošas aprūpes iestādē. 

21.Par sociālā dzīvokļa īrnieka komunālo maksājumu parādu. 

22.Par sociālās aprūpes mājās līdzmaksājumu parādu dzēšanu. 

23.Par palīdzības sniegšanu īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu  

     dzīvojamo telpu. 

24.Par palīdzības sniegšanu pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanā.   

25.Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 

26.Par braucienu uz Dāniju un dalībnieku saraksta apstiprināšanu. 

Papildus darba kārtībā. 

27.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Taureņi”  

     Viļānu pagastā. 

28.Par kadastra kartes sakārtošanu. 

29.Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim. 

30.Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam. 

31.Par zemes vienību 78980060180 un 78980060177 savstarpējo robeţu grozīšanu. 
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32.Par minitraktora – zāles pļāvēja izsoli. 

33.Par projekta līdzfinansējumu. 

34.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

35.Par pateicības rakstu. 

36.Informācija. 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova 

Piedalās 

deputāti: Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Ārija 

Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Ilze Grolmusa, 

Felicija Leščinska. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: Attīstības, plānošanas un informācijas  

nodaļas vadītāja Iveta Piziča, izpilddirektore Inga  Strūberga, jurists Guntars 

Arbidāns, sociālās nodaļas vadītāja Daila Strupiša, zemes ierīcības inţeniere Lidija 

Semjonova, nekustamā īpašuma speciāliste Irina Klimanova, galvenā grāmatvede 

Irēna Stafecka, Dekšāres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Benislavskis , sabiedrisko 

attiecību speciāliste Sigita Āboliņa ,Viļānu kultūras nama direktore Margarita Cakula. 

Korespondente Ilze Sondore. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00. 

Novada pašvaldības priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova informē par  papildus 

jautājumiem , kas iekļaujami darba kārtībā  un deputāti piekrīt ,bet  turpmāk  visi 

jautājumi tiks virzīti komiteju sēdēm. 

 

1§ 

Par dāvinājuma pieņemšanu  no Rēzeknes novada pašvaldības._______________ 

I.Strūberga J.Ivanova  

Sakarā ar to, ka Viļānu novada pašvaldība saņēma no Rēzeknes novada pašvaldības 

dāvinājumu-četras grāmatas bibliotēkām „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi 

Baltijā”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu un 

ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības domes nolemj: 

 

1. Pieņemt dāvinājumu - četras grāmatas „Padomju Savienības nodarītie 

zaudējumi Baltijā ”;  

2. Noteikt vienas grāmatas vērtību Ls 1.84 (viens lats 84 santīmi). Kopējā 

grāmatu vērtība Ls 7.36 (septiņi lati 36 santīmi), kas tiks nodotas Viļānu 

pilsētas, Sokolku, Dekšāru un Radopoles  bibliotēkām. 

 

2§ 

Par autobusa piešķiršanu Viļānu  invalīdu biedrībai._______________________ 

I.Strūberga J.Ivanova 
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Izskatot Viļānu invalīdu biedrības priekšsēdētāja Jāņa Visocka 2013.gada 26.augusta 

iesniegumu ar lūgumu piešķirt  autobusu braucienam uz  Nagļu pagastu Īdeņu  uz Z/S 

„Zvejnieki”  pieredzes apmaiņā ,lai varētu redzēto pielietotu Viļānu  pilsētas tūrisma 

aktivitāšu izveidošanā un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu un pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām”12.pantu, 

Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības domes nolemj: 

 

Piešķirt Viļānu invalīdu biedrībai autobusu braucienam uz Nagļu pagastu Īdeņu  Z/S 

„Zvejnieki” . 

 

3§ 

Par „brīvzupu” piešķiršanu Dekšāru pamatskolas un Viļānu vidusskolas 

skolēniem.____________________________________________________________ 
I.Strūberga J.Ivanova 

Izskatot Dekšāru pamatskolas direktores D. Ceipinieces iesniegto iesniegumu un 

Viļānu vidusskolas direktora P. Tretjuka iesniegto  iesniegumu, kurā lūdz piešķirt 

skolēniem brīvzupas - Dekšāru pamatskolā skolēnu skaits- 80 un Viļānu vidusskolas 

skolēnu skaits- 524 un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu un pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 12.panta, 21.panta 1.daļu,  

Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

      Izvērtējot Viļānu novada pašvaldības finansiālās iespējas un skolas direktoru 

pieprasījumu apmaksāt sākot ar 2013.gada 02.septembri līdz mācību gada beigām 

zupas līdz  Ls 0.15 (dienā) (0.21 EUR) katram skolēnam pēc sastādītajiem sarakstiem.  

 

4§ 

Par skolas ēdnīcas darba laika pagarināšanu.______________________________ 

I.Strūberga J.Ivanova 

Izskatot Viļānu vidusskolas direktora P. Tretjuka 2013.gada 30.augusta iesniegumu, 

par to, ka līdz 20.jūnijam skolā vienmēr ir ievērojams skolēnu un skolotāju skaits ,kuri 

iesaistīti Valsts pārbaudes darbos un tāpēc tiek lūgts pagarināt, Viļānu vidusskolas 

ēdnīcas darbu līdz 20.jūnijam. Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu ,pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta 1.daļu,nepagarināt darba laiku, 

Deputāti  atklāti balsojot par-11 (Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Ārija 

Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, 

Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece,  Ilze Grolmusa), pret-1(Inga Zunda), 

atturas-2(Jekaterina Ivanova ,Felicija Leščinska), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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        Nepagarināt darba laiku Viļānu vidusskolas ēdnīcai vasaras periodā un darbu 

beigt pēdējā mācību dienā. 

 

5§ 

Par vēlēšanu komisijas ievēlēšanu._______________________________________ 

J.Šlivka J.Ivanova 

Tā kā 2013.gada 16.augusta sēdē tika nolemts izsludināt kandidātu pieteikšanās  laiku 

Viļānu novada vēlēšanu komisijai   - tika saņemti  9 (deviņi)  pieteikumi: 

Genovefa Greivule                                    Zoja Ţugunova 

Iveta Keiša                                                Irina Klimanova 

Rita Svikša                                                Liene Meţatuča 

Valentīna Sarkane                                     Lidija Semjonova 

Marija Laizāne. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 

likumu , 
Atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm rakstiski- Genovefa Greivule: par-5 (Daiga Ceipiniece, 

Ilze Valeniece, Ilze Grolmusa, Ārija Moisejeva, Felicija Leščinska), pret-9(Jekaterina Ivanova, 

Juris Galerijs Vidiņš, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Jevdokija Šlivka, Inta 

Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Inga Zunda), atturas-nav. 

Atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm rakstiski- Zoja Ţugunova: par-5 (Vasīlijs 

Arbidāns,Jekaterina Ivanova, Arnolds Pudulis, Ārija Moisejeva, Felicija Leščinska), pret-

9(Juris Galerijs Vidiņš,Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Daiga Ceipiniece, Ilze Valeniece, 

Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Andris Kozulis,Inga Zunda), atturas-nav. 

Atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm rakstiski -Iveta Keiša: par-11 (Daiga Ceipiniece, 

Ilze Valeniece, Ilze Grolmusa, Inta Brence Juris Galerijs Vidiņš, Arnolds Pudulis, 

Vasīlijs Arbidāns, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Inga Zunda), 

pret-3(Ārija Moisejeva, Jekaterina Ivanova,Felicija Leščinska), atturas-nav. 

Atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm rakstiski –Valentīna Sarkane: par-11 (Daiga 

Ceipiniece, Ilze Grolmusa, Inta Brence, Ārija Moisejeva, Jekaterina Ivanova, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, 

Inga Zunda), pret-3 (Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Ilze Valeniece ), atturas-nav. 

Atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm rakstiski –Marija Laizāne: par-12 (Daiga 

Ceipiniece, Inta Brence, Ārija Moisejeva, Jekaterina Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, 

Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Ilze Valeniece Jevdokija Šlivka, Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis, Inga Zunda), pret-2(Ilze Grolmusa, Felicija Leščinska), atturas-nav. 

Atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm rakstiski –Rita Svikša: par-14 (Daiga Ceipiniece, 

Inta Brence, Ārija Moisejeva, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš, Vasīlijs 

Arbidāns, Arnolds Pudulis, Ilze Valeniece Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa, Felicija 

Leščinska, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Inga Zunda), pret-nav, atturas-nav. 

Atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm rakstiski –Irina Klimanova par-13 (Daiga 

Ceipiniece , Inta Brence, Ārija Moisejeva, Jekaterina Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, 

Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Ilze Valeniece Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa , 

Felicija Leščinska, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Inga Zunda), pret-1 (Ārija 

Moisejeva), atturas-nav. 
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Atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm rakstiski –Liene Meţatuča: par-14 (Daiga 

Ceipiniece, Inta Brence, Ārija Moisejeva, Jekaterina Ivanova,Juris Galerijs Vidiņš, 

Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Ilze Valeniece Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa , 

Felicija Leščinska, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Inga Zunda), pret-nav, atturas-

nav. 

Atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm rakstiski –Lidija Semjonova: par-14 (Inta Brence, 

Ārija Moisejeva, Jekaterina Ivanova, Juris Galerijs Vidiņš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds 

Pudulis, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Ilze Grolmusa, Felicija Leščinska, Leopolds 

Naglis, Andris Kozulis, Inga Zunda), pret- 1(Daiga Ceipiniece), atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Ievēlēt Viļānu novada vēlēšanu komisijā septiņus locekļus: Ivetu Keišu, Valentīnu 

Sarkani, Mariju Laizāni, Ritu Svikšu, Irinu Klimanovu, Lieni Meţatuču un Lidiju 

Semjonovu. 

6§ 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.__________________________ 

I.Grolmusa J.G.Vidiņš J.Ivanova  

1). Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK 

noteikumiem Nr.1486, „Kārtība, kādā budţeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 

100.punktu-  

Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Sakarā ar to, ka parādnieks ir miris dzēst parādu par nekustamā īpašuma 

nodokli sekojošām personām: 

Dati uz.2013.02.09. 

V.M.kad.Nr.7817 004 0305-255.59Ls.(t.sk.soda nauda 108.59Ls.) mirusi 

31.12.2001.(kadastra reģistra kļūda) 

J. M. kad.Nr.7848 006 0413-17.43Ls.(t.sk.soda nauda 5.90Ls.)( zemes lietotājs  ir 

miris,06.02.2007. Zemes gabals atdots nomā citam ). 

D. K. kad.Nr.7817 002 0468-20.89Ls. (t.sk.soda nauda 5.89Ls.)( zemes lietotājs  ir 

miris,20.11.2011. Zemes gabals pieder pašvaldībai) 

P.B. kad.Nr.7898 003 0499-19.71Ls. (t.sk.soda nauda 6.83Ls.)( zemes lietotājs  ir 

miris,05.02.2007. Zemes gabals pieder pašvaldībai) 

G.U. kad Nr.7817 001 0202.)25.94Ls. .(t.sk.soda nauda 9.17Ls.) ( zemes lietotājs  ir 

miris,05.07.2012. Zemes gabals atdots nomā citam ). 

Ā. Š. kad.Nr.7898 003 0479-7.57Ls. (t.sk.soda nauda 2.57Ls.)( zemes lietotājs  ir 

miris,29.01.2010. Zemes gabals pieder pašvaldībai) 

A. V. kad.Nr.7898 003 0341-12.32Ls. (t.sk.soda nauda 5.17Ls.)( zemes lietotājs  ir 

miris,08.02.2006. Zemes gabals pieder pašvaldībai) 

T.S. kad.Nr.7898 010 0085-24.79Ls. (t.sk.soda nauda 11.60Ls.)( zemes lietotājs  ir 

miris,18.02.2006. Zemes gabals pieder pašvaldībai) 

V.K. kad.Nr.7898 010 0113-8.36Ls. (t.sk.soda nauda 4.33Ls.)( zemes lietotājs  ir 

miris,18.05.2006. Zemes gabals pieder pašvaldībai) 
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P.A. kad.Nr.7890 001 0152-6.12Ls.(t.sk.soda nauda 2.13Ls.)( zemes lietotājs  ir 

miris,03.05.2006. Zemes gabals atdots nomā citam ). 

A. K.kad.Nr.7817 004 0132-6.88Ls.(t.sk.soda nauda 1.88Ls.)( dzīvokļa nomnieks ir 

miris,19.01.2012. dzīvoklis pieder pašvaldībai) 

A. G. kad.Nr.7817 004 0316-6.04Ls..(t.sk.soda nauda 1.04Ls.)( dzīvokļa nomnieks ir 

miris,03.01.2012. dzīvoklis pieder pašvaldībai) 

J.K. kad. 7817 004 0316-6.05Ls.(t.sk.soda nauda 1.05Ls.)( dzīvokļa nomnieks ir 

miris,30.07.2011. dzīvoklis pieder pašvaldībai) 

M. C. kad. 7817 004 0335-6.05Ls.(t.sk.soda nauda 1.05Ls.)( dzīvokļa nomnieks ir 

miris,24.11.2011. dzīvoklis pieder pašvaldībai) 

G. G. kad. 7817 504 0410-13.00Ls.(t.sk.soda nauda 3.00Ls.)( dzīvokļa nomnieks  ir 

miris,07.03.2011. dzīvoklis pieder pašvaldībai) 

J. L. kad. 7817 504 0410-13.01Ls.(t.sk.soda nauda 3.01Ls.)( dzīvokļa nomnieks  ir 

miris,16.03.2011. dzīvoklis pieder pašvaldībai) 

P. O. kad. 7817 504 0319-12.93Ls.(t.sk.soda nauda 2.93Ls.)( dzīvokļa nomnieks  ir 

miris,23.10.2011. dzīvoklis pieder pašvaldībai) 

M. J. kad. 7817 004 0345-13.01Ls.(t.sk.soda nauda 3.01Ls.)( dzīvokļa nomnieks  ir 

miris,23.02.2013. dzīvoklis pieder pašvaldībai) 

N. M. kad. 7817 003 0284-6.04Ls.(t.sk.soda nauda 1.04Ls.)( dzīvokļa nomnieks  ir 

miris,12.12.2012. dzīvoklis pieder pašvaldībai) 

Kopā dzēst par summu 481.73Ls.(Četri simti astoņdesmit viens lats 73 santīmi). 

 

2)Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu,likuma 

„Par nekustamā īpašuma nodokli”7.panta trešās daļas 3.punktu,likuma „‟Par 

nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Sakarā ar zemes lietošanas tiesību izbeigšanos,dzēst parādu par nekustamā 

īpašuma nodokli sekojošām personām: 

A. S. Kad.7817 004 0537 -48.77Ls..(t.sk.soda nauda 11.29Ls.) (pārtrauktas 

nekustamā īpašuma lietošanas tiesības). 

J. M. Kad.7817 002 0418 -44.13Ls.. (t.sk. soda nauda 15.60Ls)(pārtrauktas 

nekustamā īpašuma lietošanas tiesības). Kopā dzēst par summu 

92.90Ls.(Deviņdesmit divi lati 90 santīmi). 

 

3) Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Kļūdaini aprēķināts nodoklis-dzēst parādu par nekustamā īpašuma nodokļi 

sekojošām personām: 
E.M. kad.7848 005 0223-19.52Ls.(t.sk.soda nauda 9.76Ls.) 
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A. B. kad.7848 005 0164 -11.31Ls.(t.sk.soda nauda 1.97Ls.) 

Kopā dzēst par summu 30.83Ls.(trīsdesmit lati 83 santīmi) 

 

7§ 

 

Par autobusa piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte” ,Viļānu 

vidusskolai un Viļānu Mūzikas un mākslas skolai._________________________  

I.Brence J.Ivanova 

1.Izskatot Viļānu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītājas Ārijas 

Strupišas 2013.gada 02.septembra iesniegumu ar lūgumu piešķirt autobusu pieredzes 

apmaiņas braucienam uz Tartu pirmsskolas izglītības iestādi „Mommik” un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, uzklausot viņas paskaidrojumus 

un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.1.Piešķirt Viļānu novada pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte” autobusu  

      braucienam uz Tartu- pirmskolas izglītības iestādi „Mommik”. 

 

2.Izskatot Viļānu vidusskolas direktora P.Tretjuka 2013.gada 05.septembra 

iesniegumu ar lūgumu piešķirt autobusu pieredzes apmaiņas braucienam uz Ventspili 

un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, 

Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

2.1.Piešķirt Viļānu vidusskolai autobusu braucienam uz  Ventspili uz Ventspils 1.un  

      2.vidusskolu šī gada septembrī. 

 

3.Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores Intas Brences 2013.gada 

11.septembra iesniegumu ar lūgumu piešķirt autobusu braucienam uz Rīgu ,lai 

smeltos izstāţu rīkošanas pieredzi Salaspils izstāţu zālē un Mūkusalas Mākslas salona 

izstāţu zālē un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu , 

Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

3.1.Piešķirt Viļānu Mūzikas un mākslas skolai   autobusu braucienam uz  Rīgu šī gada  

      05.oktobrī. 
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8§ 

Par amatu savienošanu.________________________________________________ 

J.Ivanova 

Saskaņā ar LR likuma  „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

darba aizsardzības speciāliste lūdz atļauju Viļānu novada pašvaldības administratīvās 

komisijas locekļa amatu apvienot ar pārējiem viņas ieņemamajiem amatiem : 

autordarbs –TNS Latvija SIA-Rīga 

līgumdarbs –Darba aizsardzības institūts SIA –Rīga 

darba aizsardzības speciāliste- Kalniņi SA SIA – Gaigalava 

darba aizsardzības speciāliste – Krāces- zemnieku saimniecība- Nagļi 

darba aizsardzības speciāliste – SAKTA SIA –Rēzekne 

darba aizsardzības speciāliste – RETRO SIA – Rēzekne 

darba aizsardzības speciāliste – ĀBEKOKS SIA –Viļāni 

darba aizsardzības speciāliste – ELRIKO SIA –Rēzekne 

darba aizsardzības speciāliste – TEH KOM SIA – Viļāni 

darba aizsardzības speciāliste – Zilupes LTD SIA- Zilupe 

darba aizsardzības speciāliste- Zilupes novada pašvaldība - Zilupe  

darba aizsardzības speciāliste – WONNER SIA –Mārupe 

darba aizsardzības speciāliste – LENDA M SIA – Rēzekne 

darba aizsardzības speciāliste – Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija – Viļāni 

darba aizsardzības speciāliste – Viļānu novada pašvaldība – Viļāni. 

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti atklāti balsojot par-11 ( Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, 

Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- 3(Jekaterina 

Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Ārija Moisejeva), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atļaut darba aizsardzības speciālistei Silvijai Vecstaudţai Viļānu novada pašvaldības 

administratīvās komisijas locekļa amatu apvienot ar pārējiem viņas ieņemamajiem 

amatiem. 

9§ 

 

Par darba samaksas komisijas apstiprināšanu.____________________________ 

I.Strūberga J.Ivanova 

Sakarā ar to, ka līdz gada beigām jāpārskata amatpersonu un darbinieku atalgojums, 

pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikuma 11.1 punktu apstiprināt darba samaksas komisijas sastāvā: 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 ( Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Ārija 

Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta 

Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa), pret-nav, atturas- 1(Jekaterina Ivanova), 

Viļānu novada pašvaldības domes nolemj: 

 

Apstiprināt darba samaksas komisijas sastāvu: 

novada domes priekšsēdētāju Jekaterinu Ivanovu;  

izpilddirektori- Ingu Strūbergu; 

galveno grāmatvedi- Irēnu Stafecku; 

pārvaldes vadītājus- Lūciju Veselovu un Jāni Benislavski; 
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deputātus- Alla Stiuku un Jevdokiju Šlivku. 

Nepieciešamības gadījumā pieaicinot iestāţu un struktūru vadītājus. 

 

10§ 

Par zemes iznomāšanu. 

I.Klimanova J.Ivanova 

1. Izskatot A.S. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov. 2013.gada 20.augusta iesniegumu 

Nr.1.3.10/1848 par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480060394, saskaņā ar Viļānu 

novada domes 2010.gada 8.jūlija sēdes Nr.13 lēmumu ir Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgā zeme; 

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saņemti. Atbilstoši Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 

Izvērtējot A. 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, 

Deputāti  atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības domes nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar A.S. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78480060394 0,48 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām uz 5 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. Dekšāres pag., Viļānu nov.   

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

2. Izskatot V.K.dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov. 2013.gada 22.augusta iesniegumu 

Nr.1.3.10/1562 par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480060398, saskaņā ar Viļānu 

novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta sēdes Nr.12 lēmumu ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme; 

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saņemti. Atbilstoši Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 
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Izvērtējot V.K. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 

65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma 

„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar V.K. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78480060398, 0,34ha platībā lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem; 
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties 

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību 

(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī 

paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 
3. Lēmuma norakstu nosūtīt V. K. 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. 

 

3. Izskatot L.K. dzīv. Viļānos 2013.gada 12.augusta iesniegumu Nr.1.3.10/1519 par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170021038, saskaņā ar Viļānu 

novada domes 2011.gada 22.septembra sēdes Nr.13 lēmumu ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme; 

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saņemti. Atbilstoši Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 

Izvērtējot L.K. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 

65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma 

„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar L.K. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78170021038 0,06238ha platībā mazdārziņa uzturēšanai uz 5 gadiem; 



11 

 

2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties 

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību 

(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī 

paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt L. K., Viļāni. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

4.Izskatot I.S. dzīv.Viļānos 2013.gada 16.augusta iesniegumu Nr.1.3.10/1529 par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040520, saskaņā ar Viļānu 

pilsētas domes 2008.gada 10.decembra sēdes Nr.25 lēmumu ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme; 

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saņemti. Atbilstoši Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 

Izvērtējot 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,  

Deputāti  atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar I. S. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78170040520 daļas 0,06ha platībā mazdārziņa uzturēšanai uz 5 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. 

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 Z. T. dzīv.Viļānos 2013.gada 5.septembra iesniegumu Nr.1.3.10/1610 par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040449 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme; 
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Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saņemti. Atbilstoši Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 

Izvērtējot Z. T. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 

65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma 

„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu, 

Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar Z.T. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78170040049 daļas 0,01ha platībā lauksaimniecības vajadzībām uz 5 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. T. Viļāni.   

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

11§ 

Par starpgabaliem. 

I.Klimanova J.Ivanova 

Sakarā ar to, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170041121 platība un 

konfigurācija neļauj izmantot to apbūvei, 

Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Noteikt, ka saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 3.panta, otrās daļas, 4.punktu un MK noteikumu 

Nr.996 3.2. un 13.punktu, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170041121 

piekrīt Viļānu novada pašvaldībai. 

 

12§ 

Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai. 

      I.Klimanova J.Ivanova 
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1. Izskatot zemes vienības, kas ir ieskaitītas rezerves zemes fondā un pamatojoties uz 

MK noteikumu 996 3.2 un 13 punktu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

1. Zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 78980100390, 78980090198, 78980100131 

piekrīt pašvaldībai atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5 apakšpunktu, 

Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noteikt šādus pašvaldībai piekrītošos zemes gabalus, kuri turpmāk nav izmantojami 

zemes reformas pabeigšanai, kas reģistrējami uz Viļānu novada pašvaldības vārda, 

pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.apakšpunktu un precizēt dotās platības: 

 

N.p.k. Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 

Zemes vienības adrese Zemes vienības 

platība, ha 

1. 78980100390 Notra, Viļānu nov. 0,85 

2. 78980090198 Viļānu nov. 0,23 

3. 78980100131 Viļānu nov. 0,26 

 

13§ 

Par īpašuma sadali. 

I.Klimanova J.Ivanova 

Izskatot G.G. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., par nekustamā īpašuma  Sokolku pag., 

Viļānu nov., kadastra Nr.78900020063, 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 nav 

nepieciešama zemes ierīcības projekta izstrāde, 

Deputāti  atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atļaut sadalīt zemes vienību, kadastra Nr.78900020063, ar kopējo platību 5,9 ha 

divos zemes gabalos: 

1. No zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900020063 atdalīt 5,65 ha (veicot 

instrumentālo uzmērīšanu zemes platība var mainīties); 

2. Atdalītai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme, kur galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra Nr.; 

3. Atdalītai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Meţāni 1”; 
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4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 78900020063 - 0,25 ha platībā (minimālā 

platība zem apbūves, saskaņā ar Sokolku pagasta teritorijas plānojumu) - noteikt 

zemes lietošanas mērķi – 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

5. Lēmuma norakstu nosūtīt G. G. Sokolku 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. 

 

14§ 

 

Par valsts nekustamo īpašumu pārņemšanu pašvaldības īpašumā. 

I.Klimanova J.Ivanova 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas 

noteikumu 21.pantu valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” piedāvā 

pārņemt Viļānu novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu neprivatizētās 

daļas: 

1. Dzīvokļa īpašumu Nr.2, „724.km”, Teveņāni, Viļānu pag., Viļānu nov.; 

2. Dzīvokļa īpašumu Nr.3, „Ciematnieki”, Malta, Viļānu pag., Viļānu nov.; 

3. Dzīvokļa īpašumu Nr.4, dzīvojamā māja Nr.10, Kalna iela, Jaunviļāni, Viļānu pag., 

Viļānu nov.; 

4. Dzīvokļa īpašumu Nr.8 un Nr.18, dzīvojamā māja Nr.12, Kalna iela, Jaunviļāni, 

Viļānu pag., Viļānu nov.; 

5. Dzīvokļa īpašumu Nr.8, dzīvojamā māja Nr.1A, Kalna iela, Jaunviļāni, Viļānu pag., 

Viļānu nov.; 

6. Dzīvokļa īpašumu Nr.1, Nr.2, Nr.3, dzīvojamā māja Nr.6, Kalna iela, Jaunviļāni, 

Viļānu pag., Viļānu nov.; 

7. Dzīvokļa īpašumu Nr.4, dzīvojamā māja Nr.8, Kalna iela, Jaunviļāni, Viļānu pag., 

Viļānu nov. 

Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atteikties pārņemt VAS „Privatizācijas aģentūras” piedāvātos nekustamos īpašumus. 

 

 

15§ 
 

Par transporta piešķiršanu amatniekiem braucienam uz Lietuvu uz Baltu 

vienības dienām „Mājtirgū”.___________________________________________  

J.G.Vidiņš J.Ivanova 

2013.gada 21.septembrī Lietuvā Šauļos notiks Baltu vienības dienas „Mājtirgus”, kurā 

ir aicināti projektu pārstāvji, kas vēlas demonstrēt un izrādīt projekta ietvaros 

sasniegtos rezultātus .Izteikuši vēlmi piedalīties braucienam uz Lietuvu ir amatnieki- 

biedrības „Iedvesma Plus”, „Zaļās burves”, „Očag” un „Atbalsts” un lūdz nodrošināt 

ar transportu. 
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Uzklausot attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāju I.Piziču un ņemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta 

1.daļas 5.panktu, 

Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apmaksāt transporta izdevumus biedrību  „Iedvesma Plus”,”Zaļās 

burves”,”Očag”,”Atbalsts” un „Odziņa” dalībai Baltu vienības dienās „Mājtirgū”. 

 

16§ 

 

Par projektu atbalstu ._________________________________________________ 

M.Cakula I.Piziča J.Ivanova 

Sakarā ar projektu uzsaukumu plānots iesniegt 3 projektus- pieteikumus ELFLA 

programmā konkursa V kārtas Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros 

„Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā”, 

Deputāti  atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atbalstīt trīs projektu pieteikumus, kuros tiks paredzēts: 

1.Viļānu kultūras nama skatuves aprīkošana (aizkaru, sifišu un kulišu stangas). 

2.Dekšāres sporta halles piemērošana kultūras pasākumu organizēšanai (paceļamās  

   un nolaiţamās stangas un kulišu uzstādīšana). 

3.”Kustību prieks”- mērķis sniegt cilvēkiem iespēju tuvāk dzīvesvietai darboties 

veselības grupās speciālista vadībā, tā saglabājot un uzlabojot savas funkcionēšanas 

spējas (dzīves kvalitāti). 

Viena projekta maksimālā summa Ls 8 000,-. 

Pēc projektu realizēšanas novada domei sniegt atskaiti. 

 

17§ 

Par biedrības „Odziņa” projekta atbalstu un līdzfinansējumu.________________ 

J.Ivanova 

Sakarā ar projektu uzsaukumu biedrībai „Odziņa” plānots iesniegt projekta 

pieteikumu ELFLA programmā konkursa V kārtas Lauku attīstības programmas 

413.pasākuma ietvaros „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, 

Deputāti  atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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Atbalstīt projekta pieteikuma sagatavošanu un sniegt līdzfinansējumu projektam, kura 

ietvaros ir vēlme veikt estrādes grīdas remontu, estrādes nokrāsošanu, deju plača 

remontu, soliņu uzstādīšanu, nobruģēt celiņu pie uzstādītajiem āra trenaţieriem un 

soliņiem .Projekta izmaksas līdz 8 000,-. 

Pēc projekta realizēšanas novada domei sniegt atskaiti. 

 

18§ 

Par  Viļānu vidusskolas skolotājas Elzas Samuilovas iesnieguma izskatīšanu.___ 

J.Ivanova 

Izskatot Viļānu vidusskolas skolotājas Elzas Samuilovas 2013.gada 14.augusta 

iesniegumu, kurā skolotāja lūdz atļaut turpināt ar 02.09.2013. vadīt skolēnu mācību 

uzņēmuma programmu Viļānu vidusskolā un rast iespēju turpmāk apmaksāt 4 mācību 

stundas nedēļā, kā arī uzklausot skolotājas Elzas Samuilovas un ņemot izglītības, 

kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu, 

Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atļaut Viļānu vidusskolas skolotājai Elzai Samuilovai no 01.09.2013. līdz 2014.gada 

31.maijam turpināt vadīt skolēnu mācību uzņēmuma programmu Viļānu vidusskolā 

un apmaksāt  4 mācību stundas nedēļā. 

19§ 

Par personas aprūpi mājās.____________________________________________ 

D.Strupiša J.Ivanova 

1.Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.5.3/18 no 2013.gada 15.augusta: 

Konstatētais: Sociālais dienests, izskatot F.G.dzīv.Dekšārēs iesniegumu 08.08.2013. 

ar lūgumu piešķirt aprūpi mājās, konstatēja, ka F. G. ir 1.gr.invalīde. Persona par 

aprūpētāju vēlas attālu radinieci A.M., kura dzīvo pie viņas. Izvērtējot ar lietu saistītos 

materiālus un uzklausot sociālās darbinieces M. Vīčas informāciju un 

paskaidrojumus, tika pieņemts lēmums: piešķirt F. G.dzīv., Dekšāres pagastā,  sociālo 

aprūpi mājās 3.līmenī.   

Saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 23. panta 3. d., kā arī 

pamatojoties uz Viļānu novada domes 2009. gada 5. augustā apstiprinātajiem 

saistošajiem noteikumiem Nr. 11 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un 

pakalpojumu saņemšanas kārtību Viļānu novadā”. Ņemot vērā izglītības, kultūras un 

finanšu komitejas  ieteikumu,  

Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.1.Piešķirt F. G. dzīv. Dekšāres pagasts, Viļānu novads, ar 2013.gada 16.septembri 

sociālo aprūpi mājās 3.  līmenī. 
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 1.2.Apstiprināt vēl vienu amata vienību. 

 

2.Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.5.3/20 no 2013.gada 20.augusta: 

Konstatētais: Sociālais dienests ir izskatījis A.Č. deklarētā dzīves vieta Viļānos, 

Viļānu novads iesniegumu 16.08.2013. ar lūgumu piešķirt aprūpi mājās. Izvērtējot ar 

lietu saistītos materiālus un uzklausot sociālās darbinieces I. Kalniņas informāciju un 

paskaidrojumus, konstatēts, ka A. Č.ir pensionāre, dzīvo viena. Aprūpe būtu 

nepieciešama pēc 4.aprūpes līmeņa.  

Saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 23. panta 3. d., kā arī 

pamatojoties uz Viļānu novada domes 2009. gada 5. augustā apstiprinātajiem 

saistošajiem noteikumiem Nr. 11 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un 

pakalpojumu saņemšanas kārtību Viļānu novadā”, Sociālais dienests pieņēma 

lēmumu: piešķirt A.Č. deklarētā dzīves vieta Viļānos, Viļānu novads, sociālo aprūpi 

mājās 4.līmeni. Ņemot vērā izglītības, kultūras un finanšu komiteja  ieteikumu,  

Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

2.1.Piešķirt A. Č. dzīv. Viļāni, Viļānu novads ar 2013.gada 16.septembri aprūpi  

mājās 4 aprūpes līmeni. 

 2.2.Apstiprināt vēl vienu amata vienību. 

 

20§ 

Par B.K. ievietošanu ilgstošas aprūpes iestādē.____________________________ 

D.Strupiša J.Ivanova 

1.Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.5.3/19 no 2013.gada 20.augusta: 

Konstatētais: 2. grupas invalīde B.K.deklarētā dzīvesvieta Viļānos, bet faktiski 

sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā savā iesniegumā 16.08.2013. lūdz viņu ievietot 

ilgstošas aprūpes iestādē. Izvērtējot Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju par 

klienti un ar lietu saistītos apstākļus, uzklausot sociālās darbinieces I. Kalniņas 

paskaidrojumus, konstatēts: B. K. dzīvo viena, radinieku atbalsta nav, atbilstošo 

aprūpi iespējams saņemt tikai ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.  

Pamatojoties uz konstatēto un saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma” 23. panta 1. d. 2.punktu, Sociālais dienests nolēma: 

invalīdi B.K. deklarētā dzīvesvieta Viļānos, Viļānu novadā nepieciešams ievietot 

ilgstošas aprūpes iestādē. Ņemot vērā izglītības, kultūras un finanšu komitejas  

ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.1.Ievietot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē invalīdi  
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      B.K. deklarētā dzīves vieta Viļānos, Viļānu novadā ; 

1.2.Apmaksāt B.K.uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās  

      rehabilitācijas iestādē. 

21§ 

 

Par sociālā dzīvokļa īrnieka komunālo maksājumu parādu.__________________ 

D.Strupiša  J.Ivanova 

Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.1.11/2003 no 2013.gada 20.augusta: 

Konstatēts: sakarā ar pensionāra P. K. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē, 

Sociālais dienests izskatīja jautājumu par sociālās istabas Celtnieku ielā  īrnieka P. K. 

komunālajiem parādiem. Parāds ir SIA „ Viļānu namsaimnieks” – 174,76 Ls un SIA „ 

Viļānu siltums” – 102,77 Ls.  Sociālais dienests lemj: nomaksāt  ilgstošas sociālās 

aprūpes iestādē ievietotā P. K.,kurš dzīvoja sociālajā istabā komunālo maksājumu 

parādu : 

- SIA „ Viļānu namsaimnieks” – 174,76 Ls; 

- SIA „ Viļānu siltums” – 102,77Ls. 

Ņemot vērā izglītības, kultūras un finanšu komitejas ieteikumu,  

Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 nomaksāt  ilgstošas sociālās aprūpes iestādē ievietotā P.K., kurš 

dzīvoja sociālajā istabā  komunālo maksājumu parādu : 

- SIA „ Viļānu siltums” – 102,77Ls ( viens simts divi lati 77 santīmi) . 

Deputāti  atklāti balsojot par-11 (Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Ārija 

Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Inta Brence, 

Leopolds Naglis,Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa) ,pret-2 

(Jevdokija Šlivka , Jekaterina Ivanova ) ,atturas-1(Andris Kozulis ), 

            Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

- SIA „ Viļānu namsaimnieks” – 174,76 Ls (viens simts septiņdesmit 

četri lati 76 santīmi). 
 

 

22§ 

 

Par sociālās aprūpes mājās līdzmaksājumu parādu dzēšanu._________________ 

J.Ivanova 

Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.1.11/1934 no 2013.gada 15.augusta: 

Konstatētais: Sociālais dienests izanalizējis sociālās darbinieces I. Kalniņas ziņojumu 

par sociālā aprūpes līdzmaksājuma parādiem, kuri palikuši personām sakarā ar viņu 

nāvi. Tie ir : 

J.K.– 4.00 Ls; 

N.M. – 4.00 Ls; 

M.L.– 1.00 Ls; 

O. Z. – 40.00Ls. 
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 Pēc situācijas izanalizēšanas, Sociālais dienests nolemj ierosināt Viļānu 

novada domei: dzēst mirušo personu sociālās aprūpes mājās līdzmaksājumu parādus:  

J. K.– 4.00 Ls; 

N. M. – 4.00 Ls; 

M.L. – 1.00 Ls; 

O. Z. – 40.00Ls. 

Ņemot vērā izglītības, kultūras un finanšu komitejas ieteikumu,  

Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Dzēst mirušo personu sociālās aprūpes mājās līdzmaksājumu parādus:  

J. K– 4.00 Ls; 

N.M. – 4.00 Ls; 

M.L. – 1.00 Ls; 

O. Z. – 40.00 Ls . 

23§ 
 

Par palīdzības sniegšanu  īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu 

dzīvojamo telpu.______________________________________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot J.K. deklarētā dzīvesvieta Viļānos, iesniegumu par palīdzības sniegšanu 

dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret sociālo dzīvokli 

(istabu), Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

J.K.lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – apmainīt īrēto pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu –  pret sociālo dzīvokli (istabu) veselības stāvokļa dēļ.  

J.K. ir dzīvojamās telpas Viļānu nov. īrnieks.  (2004.gada 5.janvāra īres līgums 

Nr.949). 

Dzīvoklis sastāv no vienas istabas kopējā dzīvoklī, dzīvojamā platība – 18,6 m
2
, 

pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – ūdensvads, kanalizācija, krāsns apkure.
 
 

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās 

daļas 4. punktu pašvaldība sniedz palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu 

īrējamu dzīvojamo telpu.  

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu 2013.gada 16.jūlijā 

Sociālā un dzīvokļu komisija pēc iepazīšanās ar J. K. 2013.gada 9.jūlija iesniegumu 

par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas 

apmaiņā pret sociālo dzīvokli (istabu) objektīvu iemeslu dēļ pagarināja lietas 

izskatīšanas termiņu līdz 2013.gada 9.novembrim.   

Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus 

netika noskaidrots, jo visas nepieciešamās ziņas jau izteiktas adresāta iesniegumā un 

cits viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieņemšanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 1. 

daļas 4.punktu, 24.pantu,  

Deputāti  atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 
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Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

atzīt J. K. par tiesīgu saņemt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu 

īrējamu dzīvojamo telpu un reģistrēt J. K.Viļānu novada pašvaldības palīdzības 

reģistrā īrētās dzīvojamās platības apmaiņa pret citu īrējamu dzīvojamo telpu. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, 

Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

24§ 

Par palīdzības sniegšanu pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanā.___  

J.Ivanova 

1.Izskatot V.B. deklarētā dzīvesvieta Madonas nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

V.B. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu Aļņi, Dekšāres pag., Viļānu nov. Šī dzīvokļa īrnieks J. P. 

2013.gada 2.jūlijā miris. V.B. no 2002.gada tur faktiski dzīvo un vēlas palikt šajā 

dzīvoklī.                                                                  

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem V. B.ir deklarējis dzīvesvietu  Praulienas pag., 

Madonas nov., no 1992.gada 24. augusta.  

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ”  4.panta pirmo daļu 

palīdzību personai sniedz tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā attiecīgā 

persona deklarējusi savu dzīvesvietu.   

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 3. punktu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

pašvaldība sniedz personām, kuras dzīvo un ir deklarējušas savu dzīves vietu Viļānu 

novada administratīvajā teritorijā. 

Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta pieņemšanai.  

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu 2013.gada 16.jūlijā 

Sociālā un dzīvokļu komisija pēc iepazīšanās ar V. B. 2013.gada 8.jūlija iesniegumu 

par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā objektīvu iemeslu dēļ pagarināja lietas izskatīšanas termiņu 

līdz 2013.gada 8.novembrim.   

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem V. 

B.tika uzaicināts uz 2013.gada 20.augusta Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi 

papildus viedokļa sniegšanai saskaņā ar iespējami nelabvēlīga administratīvā akta 

pieņemšanu.  

V.B. komisijā uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidrojumus un 

pieradījumus nav iesniedzis. 

Šis administratīvais akts tiek pieņemts, ievērojot Administratīvā procesa likuma 

4.pantā noteiktos administratīvā procesa principus, kā arī ietverot lietderības 

apsvērumus, ievērojot Administratīvā procesa likuma 65. pantu un 66.pantu. Šajā 

gadījumā ir lietderīgi izdarīt nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šajā gadījumā 

administratīvā akta izdošana nepieciešama, lai sasniegtu tiesisku mērķi un izdodamais 

nelabvēlīgais administratīvais akts ir piemērots tiesiskā mērķa sasniegšanai, bet citi 

līdzekļi nav piemērojami. Sabiedrības ieguvums šajā gadījumā ir lielāks, nekā 

personas tiesību aizskārums, jo pašvaldība savas funkcijas veic visu pašvaldības 
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iedzīvotāju interesēs un likuma ietvaros (pamats – Administratīvā procesa likuma 

(APL 13.pants). Izdodamā administratīvā akta saturs atbilst demokrātiskās iekārtas 

principam (APL 12.pants), sabiedrības interešu ievērošanas principam un 

privātpersonas tiesību ievērošanas principam (APL 5.pants). Cilvēktiesību 

ierobeţojums nav pieļauts. 

Pamatojoties uz  likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” 2. pantu, 6. 

panta trešo daļu, 4.panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. 

pantu,12. pantu, 13. pantu, 62. panta pirmo daļu, 64.panta otro daļu, 65, pantu, 66. 

pantu 67. pantu, Viļānu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 3. punktu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atteikt atzīt V.B. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās 

telpas izīrēšanā.   

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, 

Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

2. Izskatot T.Č. deklarētā dzīvesvieta  Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

T. Č.lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai 

piederošo brīvo dzīvojamo telpu.   

T. Č. savā iesniegumā norāda, ka viņa kopā ar nepilngadīgo bērnu un civilvīru V. T. 

dzīvo Viļānos, Viļānu nov. Dzīvoklis sastāv no divām caurstaigājamām istabām.   

T. Č. kopā ar nepilngadīgo dēlu vēlās dzīvot atsevišķi, jo civilvīrs alkohola lietošanas 

dēļ rada nelabvēlīgus dzīves apstākļus, kā arī nepalīdz apmaksāt par īri un 

komunālajiem pakalpojumiem. 

Izskatot T. Č. iesniegumu un tam pievienotās dokumentus, tika konstatēts, ka 

2008.gada 5.augustā starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un V. T.tika noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums Nr.644, kurā tika ierakstīta T.Č.un A.T. dzim.2000.g. 

Dzīvoklis sastāv no divām caurstaigājamām istabām, kopēja platība - 36,77 m
2
, 

dzīvojamā platība - 23,72 m
2
. 

T. Č. uz šo brīdi nav izslēgta no īres līguma Nr.644. Līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka 

T. Č. tiesiskā valdījumā ir dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa. 

 

Sakarā ar iepriekš minēto T. Č. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma 

risināšanā ir noraidāms, jo saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā ”13. panta,14.panta,15.panta un Viļānu novada pašvaldības Saistošo 

noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. punkta, 5.1.,5.2.,5.3.,5.4. un 

5.5. punkta nosacījumiem, viņa neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir 

tiesīgas saņemt iepriekš minēto palīdzības veidu.  

T. Č. -V. T. ģimenes ietvaros ir sniegta palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā. Līdz 

ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta pieņemšanai.  
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Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu 2013.gada 16.jūlijā 

Sociālā un dzīvokļu komisija pēc iepazīšanās ar T. Č. 2013.gada 26.jūnija iesniegumu 

par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā objektīvu iemeslu dēļ pagarināja lietas izskatīšanas termiņu 

līdz 2013.gada 26.oktobrim.   

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem T. Č. 

tika uzaicināta uz 2013.gada 20.augusta Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi viedokļa 

izteikšanai un izturēja iesniegumā izteikto lūgumu. T. Č. komisijā paskaidroja, ka 

dzīvot kopā ar civilvīru V. T. vienā dzīvoklī nav iespējams viņa alkohola lietošanas 

dēļ.  Šis administratīvais akts tiek pieņemts, ievērojot Administratīvā procesa likuma 

4.pantā noteiktos administratīvā procesa principus, kā arī ietverot lietderības 

apsvērumus, ievērojot Administratīvā procesa likuma 65. pantu un 66.pantu. Šajā 

gadījumā ir lietderīgi izdarīt nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šajā gadījumā 

administratīvā akta izdošana nepieciešama, lai sasniegtu tiesisku mērķi un izdodamais 

nelabvēlīgais administratīvais akts ir piemērots tiesiskā mērķa sasniegšanai, bet citi 

līdzekļi nav piemērojami. Sabiedrības ieguvums šajā gadījumā ir lielāks, nekā 

personas tiesību aizskārums, jo pašvaldība savas funkcijas veic visu pašvaldības 

iedzīvotāju interesēs un likuma ietvaros (pamats – Administratīvā procesa likuma 

(APL 13.pants). Izdodamā administratīvā akta saturs atbilst demokrātiskās iekārtas 

principam (APL 12.pants), sabiedrības interešu ievērošanas principam un 

privātpersonas tiesību ievērošanas principam (APL 5.pants). Cilvēktiesību 

ierobeţojums nav pieļauts. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  2. pantu, 6. 

panta 3. daļu, 13.pantu,14.pantu,15.pantu, Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. 

pantu,12. pantu, 13. pantu, 62. panta pirmo daļu, 64.panta otro daļu 65, pantu, 66. 

pantu 67. pantu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.10 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. punktu, 5.1.,5.2.,5.3., 5.4.  un 5.5.punktu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta 

Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska) ,pret-

nav ,atturas- 2(Ilze Grolmusa, Ārija Moisejeva), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                              

atteikt atzīt T. Č. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās 

telpas izīrēšanā.   

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, 

Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

3. Izskatot G.U. deklarēta dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

G. U.lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā –  īrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu.                                                                  

G. U.savā iesniegumā norāda, ka viņa deklarētā dzīvesvieta ir  Viļānos, Viļānu nov., 

bet faktiski tur nedzīvo no 2005.gada.  

Nekustamais īpašums  piederēja G. U. un 2002.gada 7. novembrī tika uzdāvināts L. S. 

(07.11.2002. Dāvinājuma līgums, reģ. Nr.420).  
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Jaunais īpašnieks nav veicis dzīvokļa reģistrāciju zemes grāmatā uz sava vārda, līdz ar 

to dzīvoklis skaitās G. U. īpašumā. 

G. U.no 2005.gada strādāja A/S „Viļānu SIS” un uz darba laiku viņam bija piešķirta 

dienesta dzīvojamā telpa. 

Šobrīd G. U. ir bezdarbnieks un ir palicis bez dzīvojamās telpas. 

G. U. ir noteikts trūcīgās personas statuss (05.08.2013.Viļānu novada pašvaldības 

Sociālā dienesta izziņa Nr.276).  

Saskaņā ar Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas sniegto informāciju G. U.pieder 

īpašums - Viļānos, Viļānu nov. 

Sakarā ar iepriekš minēto G.U. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma 

risināšanā ir noraidāms, jo īpašumā ir dzīvošanai derīga dzīvojamā platība un saskaņā 

ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ”13. panta,14.panta,15.panta 

un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas 

izīrēšanu” 4. punkta, 5.1.,5.2.,5.3.,5.4. un 5.5. punkta nosacījumiem, viņš neatbilst 

nevienai no personu kategorijām, kuras ir tiesīgas saņemt iepriekš minēto palīdzības 

veidu. Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta pieņemšana.  

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem G. U. 

tika uzaicināts uz 2013.gada 20.augusta Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi viedokļa 

izteikšanai un izturēja iesniegumā izteikto lūgumu. G. U. komisijā paskaidroja, ka 

2002.gada 7.novembrī uzdāvināja savu īpašumu - dzīvokli  L. S., bet viņa līdz šīm 

laikam nav reģistrējusi esošo īpašumu zemes grāmatā, līdz ar to dzīvoklis formāli 

skaitās viņa īpašumā. Pašlaik L.S. atrodas ārzemēs un G. U. nevar sazināties ar viņu. 

G. U.palicis bez dzīvojamās telpas, dzīvo pie paziņām 

 Šis administratīvais akts tiek pieņemts, ievērojot Administratīvā procesa likuma 

4.pantā noteiktos administratīvā procesa principus, kā arī ietverot lietderības 

apsvērumus, ievērojot Administratīvā procesa likuma 65. pantu un 66.pantu. Šajā 

gadījumā ir lietderīgi izdarīt nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šajā gadījumā 

administratīvā akta izdošana nepieciešama, lai sasniegtu tiesisku mērķi un izdodamais 

nelabvēlīgais administratīvais akts ir piemērots tiesiskā mērķa sasniegšanai, bet citi 

līdzekļi nav piemērojami. Sabiedrības ieguvums šajā gadījumā ir lielāks, nekā 

personas tiesību aizskārums, jo pašvaldība savas funkcijas veic visu pašvaldības 

iedzīvotāju interesēs un likuma ietvaros (pamats – Administratīvā procesa likuma 

(APL 13.pants). Izdodamā administratīvā akta saturs atbilst demokrātiskās iekārtas 

principam (APL 12.pants), sabiedrības interešu ievērošanas principam un 

privātpersonas tiesību ievērošanas principam (APL 5.pants). Cilvēktiesību 

ierobeţojums nav pieļauts. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2. pantu, 6. 

panta 3. daļu, 7. panta 6. daļu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.10 

„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 13.punktu,  Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 

5. pantu, 12. pantu, 13. pantu, 62. Panta 1.daļu, 65, pantu, 66. pantu 67. pantu,  

Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                                                         

atteikt atzīt G. U. par tiesīgu saņemt 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 I.S. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības sniegšanu 

dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, 

Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

I. S. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu.     

I.S. savā iesniegumā norāda, ka 2013. gada 6. jūnijā ir deklarējusi dzīvesvietu  

Sokolku pag., Viļānu nov. māsas vīram piederošajā mājā, bet tur faktiski nedzīvo. 

Līdz šim laikam viņas deklarētā dzīvesvieta bija Radopole, Viļānu pag., Viļānu nov., 

kur viņa ar saviem bērniem arī dzīvoja.  Dzīvoklī Radopolē, Viļānu pag., Viļānu nov. 

dzīvo bērna tēva vecāku ģimene septiņu cilvēku sastāvā. Bērna tēvs atrodas 

apcietinājumā, pēc soda izciešanas viņa nevēlas kopā ar viņu dzīvot, vēlas dzīvot 

atsevišķi. No 2013.gada 30.maija kopā ar saviem mazgadīgajiem bērniem dzīvo 

krīzes istabā.  

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta sniegto informāciju, 

pamatojoties uz Sociālā dienesta rīkojumu Nr.1.1.5./15 no 2013.gada 30.maija I. S. un 

viņas bērniem: E. S.un R.S.dzim. 10.09.2012., tika atļauts uzturēties krīzes istabā. 

Apsekojot I. S. deklarēto dzīvesvietu Sokolku pag., Viļānu nov. tika konstatēts, ka 

faktiski viņa ar ģimeni tur nedzīvo. Dzīvojamā māja pieder I.māsas civilvīram A. T., 

kur dzīvo viņš ar civilsievu un meitu. Mājā ir divas istabas un virtuve, dzīvojamā 

platība ir maza, un A.T. nav ar mieru, lai tur vēl dzīvotu kāda ģimene. (15.07.2013. 

Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta vēstule Nr.1.3.1/50/1.6.) 

I. S. ģimenei ir noteikts trūcīgas ģimenes statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā 

dienesta 01.07.2013. izziņa Nr.149).  

Saskaņā ar VZD Kadastra reģistra datiem nekustamā īpašuma  Sokolku pag., Viļānu 

nov. tiesiskais valdītājs ir A. T. 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu 2013.gada 3.jūlijā 

Sociālā un dzīvokļu komisija pēc iepazīšanās ar I. S. 2013.gada 4.jūnija iesniegumu 

par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā objektīvu iemeslu dēļ pagarināja lietas izskatīšanas termiņu 

līdz 2013.gada 4.oktobrim.   

I.S. piedalījās 2013.gada 20.augustā Sociālā un dzīvokļu komisijas sēdē un uzturēja 

iesniegumā izteikto lūgumu, kā arī papildus paskaidroja, ka A. T. deva piekrišanu 

deklarēt dzīvesvietu  viņa īpašumā Sokolku pag., Viļānu nov. viņai ar bērniem tikai uz 

laiku – 2 mēnešiem, kamēr viņa sameklēs citu dzīvesvietu. 2013.gada 24.jūlijā A. T. 

iesniedza Viļānu novada pašvaldībai iesniegumu ar lūgumu anulēt viņai ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu Sokolku pag., Viļānu nov. 

Krīzes istabā viņas ģimenei atļauts uzturēties līdz š.g. 30. septembrim. 

Sakarā ar iepriekš minēto I.S. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma 

risināšanā ir atbalstāms, jo saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu 

Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punkta nosacījumiem, I. S. ir iesniegusi 

motivētu iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.                                       

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās 

daļas 1. punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var 

izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.  

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta, pirmās daļas 1.punktu, Viļānu novada 
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pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

atzīt I.S. kā triju personu ģimenes locekli, par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un reģistrēt I. S.Viļānu novada palīdzības reģistrā 

dzīvojamās platības saņemšanai vispārējā kārtībā. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, 

Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 

25§ 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.___________________________________ 

J.Ivanova 

1.Izskatot T.K.deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par deklarēto 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu E.S. Viļāni, Viļānu nov., Viļānu novada pašvaldības 

dome                                                                                                   

k o n s t a t ē:                                                          

T.K. lūdz anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Viļānos, Viļānu nov. E. S. jo viņš 

faktiski pēc minētas adreses nedzīvo un kopš 2009.gada nepalīdz apmaksāt par īri un 

komunālajiem pakalpojumiem.  

2009.gada 9.martā starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un T.K. tika noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums Nr.294, kurā tika ierakstīti T. K. nepilngadīgie divi 

bērni, kā arī civilvīrs E.S. 

E. S. uz šo brīdi nav izslēgts no īres līguma Nr.294, 

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem E. S.ir deklarējis dzīvesvietu Viļāni, Viļānu 

nov.,no 19.01.2009.  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pants 2. daļa nosaka, 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.  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pants pirmā daļa 1.un 2.punkts nosaka, ka ziņas 

par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas 

ziņas vai attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

E.S., kurš ir ierakstīts īres līgumā Nr.294, ir tiesisks pamats dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā Viļānu nov., un līdz ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta 

pieņemšanai. 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu 2013.gada 16.jūlijā 

Sociālā un dzīvokļu komisija pēc iepazīšanās ar T. K. 2013.gada 27.jūnija iesniegumu 

par deklarēto dzīvesvietas ziņu anulēšanu E.S. Viļānu nov., objektīvu iemeslu dēļ 

pagarināja lietas izskatīšanas termiņu līdz 2013.gada 27.oktobrim.   

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem T. K. 

tika uzaicināta uz 2013.gada 20.augusta Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi papildus 

viedokļa sniegšanai saskaņā ar iespējami nelabvēlīga administratīvā akta pieņemšanu.  

T. K. komisijā uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidrojumus un 

pieradījumus nav iesniegusi. 

Šis administratīvais akts tiek pieņemts, ievērojot Administratīvā procesa likuma 

4.pantā noteiktos administratīvā procesa principus, kā arī ietverot lietderības 
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apsvērumus, ievērojot Administratīvā procesa likuma 65. pantu un 66.pantu. Šajā 

gadījumā ir lietderīgi izdarīt nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šajā gadījumā 

administratīvā akta izdošana nepieciešama, lai sasniegtu tiesisku mērķi un izdodamais 

nelabvēlīgais administratīvais akts ir piemērots tiesiskā mērķa sasniegšanai, bet citi 

līdzekļi nav piemērojami. Sabiedrības ieguvums šajā gadījumā ir lielāks, nekā 

personas tiesību aizskārums, jo pašvaldība savas funkcijas veic visu pašvaldības 

iedzīvotāju interesēs un likuma ietvaros (pamats – Administratīvā procesa likuma 

(APL 13.pants). Izdodamā administratīvā akta saturs atbilst demokrātiskās iekārtas 

principam (APL 12.pants), sabiedrības interešu ievērošanas principam un 

privātpersonas tiesību ievērošanas principam (APL 5.pants). Cilvēktiesību 

ierobeţojums nav pieļauts. 

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 2. daļu, 12.panta pirmo 

daļu 1. un 2.punktu, Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. pantu,12. pantu, 13. 

pantu, 62. panta pirmo daļu, 64.panta otro daļu,65, pantu, 66. pantu 67. pantu,  

Deputāti  atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta 

Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska) ,pret-

nav ,atturas- 2(Ilze Grolmusa, Ārija Moisejeva), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:                              

                                            

atteikt T.K. anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Viļāni, Viļānu nov., E.S.      

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, 

Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

    2. Izskatot A. T. deklarētā dzīvesvieta Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par 

deklarēto dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.S. Viļānu novada pašvaldības dome                                                                                                   

k o n s t a t ē:                                                          

 

A.T. lūdz anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Sokolku pag., Viļānu nov. I. S. 

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem I.S. no 2013. gada 6. jūnija ir deklarējusi 

dzīvesvietu Sokolku pag., Viļānu nov.  

Saskaņā ar VZD Kadastra reģistra datiem nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs ir 

A.T. 

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu” 3.punkta nosacījumiem I.S. tika lūgts iesniegt dokumentus, kas 

apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, kā arī saskaņā ar 

Administratīvā procesa likuma 62.pana 1.daļu sniegt savu viedokli un argumentus, 

kas tiks ņemti vērā, pieņemot lēmumu.  

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu 2013.gada 16.jūlijā 

Sociālā un dzīvokļu komisija pēc iepazīšanās ar A.T. 2013.gada 24.jūlija iesniegumu 

par deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanu I.S. objektīvu iemeslu dēļ pagarināja lietas 

izskatīšanas termiņu līdz 2013.gada 24.novembrim.   

I.S. 2013.gada 20.augustā Sociālās un dzīvokļu komisijas sēdē paskaidroja, ka viņa 

2013.gada 6. jūnijā saskaņā ar mutisko vienošanu ar A.T. deklarējot savu dzīvesvietu  

Sokolku pag., Viļānu nov., noradīja dzīvesvietas deklarēšanas lietošanas tiesības, kuru 

iegūšanas pamats ir „vienošanās ar īpašnieku A. T.”. A.T. deva piekrišanu deklarēt 

dzīvesvietu uz laiku – 2 mēnešiem. 
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I.S. faktiski pēc deklarētās dzīvesvietas  Viļānu nov. nedzīvo. Sakarā ar ģimenes 

sociālo situāciju no 2013.gada 30.maija līdz š.g. augusta beigām  viņai un viņas 

mazgadīgiem bērniem atļauts uzturēties krīzes istabā  Viļāni, Viļānu nov.  

Līdz 2013.gadam 6.jūnijam I. S. deklarētā dzīvesvieta bija Radopole, Viļānu pag., 

Viļānu nov. nov. 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pants pirmā daļa 2.punkts nosaka, ka ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā. 

A.T. savā iesniegumā, kā nekustamā īpašuma Viļānu nov. tiesiskais valdītājs, lūdz 

anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Sokolku pag., Viļānu nov. I. S. līdz ar to I. S.ir 

zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 23.punktu, „ Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 12. panta pirmās daļas 2. 

punktu un 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 64.panta otro 

daļu LR MK 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu” 3. punktu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                                                         

anulēt I.S. ziņas par deklarēto dzīvesvietu Sokolku pagasts, Viļānu novads.                                                                           

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, 

Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

26§ 

 

Par braucienu  uz Dāniju un dalībnieku saraksta apstiprināšanu.____________ 

I.Brence D.Ceipiniece I.Piziča S.Āboliņa J.Šlivka J.Ivanova  

Viļānu novada Kultūras komisijas sēdē 2013. gada 3. septembrī tika izskatīts 

jautājums par braucienu uz Dāniju, tika apstiprināts arī dalībnieku saraksts. Uzklausot 

deputāti Daigu Ceipinieci tika noskaidrots, ka sadarbība ar dāņiem sākusies pēc 

projekta iesniegšanas Sorosa fondam. Dānijas pārstāvji jau ir ciemojušies Viļānu 

novada Dekšārēs, bet pārstāvji no Dekšārēm nav iekļauti braucēju sarakstā. Ņemot 

vērā izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Iekļaut brauciena uz Dāniju dalībnieku sarakstā Dekšāru pamatskolas direktori, 

deputāti Daigu Ceipinieci un apstiprināt braucēju sarakstu. 

Pielikumā: saraksts uz 1 lapas. 

27§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Taureņi” 

Viļānu pagastā. 

 I.Klimanova J.Ivanova 



28 

 

Izskatot SIA „Kvintesence”, reģ. Nr. 42403023757 2013.gada 23.augustā 

iesniegtu zemes ierīcības projektu SIA „MYRTILLUS” nekustamam īpašumam 

„Taureņi”, Viļānu novada dome konstatē 

Zemes ierīcības projekts nekustamam īpašumam „Taureņi” ar kadastra 

apzīmējumu 78980030150 izstrādāts sadalīšanai, pamatojoties uz nekustamā īpašuma 

„Taureņi” īpašnieka SIA „MYRTILLUS” iesniegumam, Viļānu novada pašvaldības 

2013.gada 18.jūlija sēdes Nr.5 dienas kārtības 13.jautājuma „Par īpašuma sadali” 

lēmumam. 

Ar Viļānu novada domes 2013.gada 18.jūlija sēdes Nr.5 dienas kārtības 

13.jautājuma „Par īpašuma sadali” lēmumu tika apmierināts SIA „MYRTILLUS” 

iesniegums par zemes sadalīšanu un nolemts piekrist nekustamā īpašuma „Taureņi” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980030150 sadalei, sadalot no kopējā 

zemes gabala 12,4ha platībā zemes vienību 3,6ha un 8,8ha platībā un uzdodot 

izstrādāt ierīcības projektu. 

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, zemes ierīcības projektu 

apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. Saskaņā ar Zemes ierīcības 

likuma 20.pantu, zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinātājs iesniedz vietējam 

pašvaldībai apstiprināšanai projektu trijos eksemplāros, no kuriem vietējā pašvaldība 

divu nedēļu laikā vienu apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu 

digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 bez 

maksas iesniedz Valsts zemes dienestam, otru nodod ierosinātājam, trešais paliek 

pašvaldībā. 

Saskaņā ar Ministra kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8punktu, 30.punktu, pēc projekta grafiskās 

daļas saskaņošanas 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 „Kvintesence” iesniegumu, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 

19.panta otro daļu, 20.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31.punktu, Administratīvā procesa 

likuma 51.pantu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 64.panta pirmo 

daļu, 67.pantu, 

Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt SIA „Kvintesence” izstrādāto zemes ierīcības projektu SIA 

„MYRTILLUS” nekustamam īpašumam „Taureņi” zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78980030150 sadalīšanai divās zemes vienībās. 

2. Uz projekta grafiskās daļas izdrukas izdarīt attiecīgu spiedoga atzīmi. 

3. Divu nedēļu laikā apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu digitālā 

veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 iesniegt 

Valsts zemes dienestam, otru nodot ierosinātājam, trešo atstāt pašvaldības arhīva 

lietās. 

4. Lēmumu nosūtīt SIA „Kvintesence” un SIA „MYRTILLUS” 
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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. 

 

28§ 

Par kadastra kartes sakārtošanu. 

I.Klimanova J.Ivanova 

Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 02.08.2013. vēstuli Nr.2-

04.1-L/3413 „Par informācijas sniegšanu”, Viļānu novada dome konstatēja: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480030223 ir Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgā; 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480030223, 0,1ha platībā nav reģistrēta 

Kadastra informācijas sistēmas grafiskajā daļā. 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480030223 iepriekš nebija nevienam 

piešķirta lietošanā un nav iznomāta 

Deputāti  atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Neattēlot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480030223 kadastra kartē un lūgt 

VZD dzēst kadastra apzīmējumu 78480030223. 

29§ 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim. 

     I.Klimanova J.Ivanova 

1. Pamatojoties uz 2013.gada 30.maijā Viļānu novada domes sēdes Nr.7 dienas kārtības 

13.punkta 2.apakšpunkta lēmumu „Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Viļāni, 

Viļānu nov.ar  kadastra numuru 78179000555 nosacītas cenas noteikšanu un 

pieaicinot SIA Dzieti vērtētājus 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Saskaņā ar SIA Dzieti 2013.gada 29.augusta slēdzienu par nekustamā īpašuma – 

dzīvokļa - Viļānos - tirgus vērtība ir LVL 2000,00 (divi tūkstoši lati un 00 sant.); 

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības pilnvaru, S. L. veica dzīvokļa īpašuma 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem: 

1. Izmaksas, kas saistītas ar dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā: 

a. Valsts zemes dienests – Telpu grupas kadastrālā uzmērīšana – LVL 

70,24 (septiņdesmit lati un 24sant.); 

b. Valsts zemes dienests – Valsts nodeva par kadastra izziņu – LVL 5,00 

(pieci lati un 00sant.); 

c. Zemesgrāmata – kancelejas nodeva; LVL 15,00 (piecpadsmit lati un 

00sant.) 

Deputāti  atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 noteikt dzīvokļa īpašuma  Viļānos, Viļānu nov. ar  kadastra numurs 78179000555 

nosacīto cenu – LVL 2000,00 (divi tūkstoši lati un 00sant.); 

 Piedāvāt S. L. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties to, atskaitot no nosacītās 

cenas līdzekļus, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā par kopējo 

summu – LVL 90,24, t.i. par LVL 1909,76 (viens tūkstotis deviņi simti deviņi lati un 

76sant.). 

 Lēmuma norakstu nosūtīt S. L. 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 2012.gada 13.decembra Viļānu novada domes sēdes Nr.15 dienas 

kārtības 7.punkta 4.apakšpunkta lēmumu „Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma  Viļāni, 

Viļānu nov., ar kadastra numurs 78179000544 nosacītas cenas noteikšanu un 

pieaicinot SIA VCG ekspertu grupa vērtētājus 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Saskaņā ar SIA VCG ekspertu grupa 2013.gada 9.jūlija slēdzienu par nekustamā 

īpašuma – dzīvokļa Viļānos - tirgus vērtība ir LVL3300,00 (trīs tūkstoši trīs simti lati 

un 00 sant.); 

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības pilnvaru, E.V. veica dzīvokļa īpašuma 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem: 

1. Izmaksas, kas saistītas ar dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā: 

a. Valsts zemes dienests – Telpu grupas kadastrālā uzmērīšana – LVL 

35,12 (trīsdesmit pieci lati un 12sant.); 

b. Valsts zemes dienests – Valsts nodeva par kadastra izziņu – LVL 5,00 

(pieci lati un 00sant.); 

c. Zemesgrāmata – kancelejas nodeva; LVL 15,00 (piecpadsmit lati un 

00sant.) 

Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 noteikt dzīvokļa īpašuma Viļānos, Viļānu nov.,ar kadastra numuru 78179000544 

nosacīto cenu – LVL 3300,00 (trīs tūkstoši trīs simti lati un 00sant.); 

 Piedāvāt E.V. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties to, atskaitot no nosacītās 

cenas līdzekļus, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā par kopējo 

summu – LVL 55,12, t.i. par LVL 3244,88 (trīs tūkstoši divi simti četrdesmit četri lati 

un 88sant.). 

 Lēmuma norakstu nosūtīt E.V. 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. 
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3. Pamatojoties uz 2013.gada 4.aprīļa Viļānu novada domes sēdes Nr.5 dienas kārtības 

4.punkta 1.apakšpunkta lēmumu „Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Celtnieku 

iela 6 – 7, Viļāni, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000553 nosacītas cenas 

noteikšanu un pieaicinot SIA VCG ekspertu grupa vērtētājus 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Saskaņā ar SIA VCG ekspertu grupa 2013.gada 6.septembra slēdzienu par nekustamā 

īpašuma – dzīvokļa Celtnieku iela 6 - 7, Viļānos - tirgus vērtība ir LVL2000,00 (divi 

tūkstoši lati un 00 sant.); 

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības pilnvaru, J. Č. veica dzīvokļa īpašuma 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem: 

1. Izmaksas, kas saistītas ar dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā: 

a. Valsts zemes dienests – Telpu grupas kadastrālā uzmērīšana – LVL 50,24 (piecdesmit 

lati un 24sant.); 

b. Valsts zemes dienests – Valsts nodeva par kadastra izziņu – LVL 5,00 (pieci lati un 

00sant.); 

c. Zemesgrāmata – kancelejas nodeva; LVL 15,00 (piecpadsmit lati un 00sant.) 

Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 noteikt dzīvokļa īpašuma Viļānos, Viļānu nov.,ar  kadastra numuru 78179000553 

nosacīto cenu – LVL 2000,00 (divi tūkstoši lati un 00sant.); 

 Piedāvāt J. Č. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties to, atskaitot no nosacītās 

cenas līdzekļus, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā par kopējo 

summu – LVL 70,24, t.i. par LVL 1929,76 (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit 

deviņi lati un 76sant). 

 Lēmuma norakstu nosūtīt J.Č.- Viļānos.   

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

4. Pamatojoties uz 2012.gada 13.decembra Viļānu novada domes sēdes Nr.15 dienas 

kārtības 7.punkta 2.apakšpunkta lēmumu „Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Viļāni, 

Viļānu nov. ,ar kadastra numuru 78179000547 nosacītas cenas noteikšanu un 

pieaicinot SIA VCG ekspertu grupa vērtētājus 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Saskaņā ar SIA VCG ekspertu grupa 2013.gada 4.septembra slēdzienu par nekustamā 

īpašuma – dzīvokļa  Viļānos - tirgus vērtība ir LVL3600,00 (trīs tūkstoši seši simti lati 

un 00 sant.); 

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības pilnvaru, A.L. veica dzīvokļa īpašuma 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem: 

1. Izmaksas, kas saistītas ar dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā: 

a. Valsts zemes dienests – Telpu grupas kadastrālā uzmērīšana – LVL 

70,24 (septiņdesmit lati un 24sant.); 
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b. Valsts zemes dienests – Valsts nodeva par kadastra izziņu – LVL 5,00 

(pieci lati un 00sant.); 

c. Zemesgrāmata – kancelejas nodeva; LVL 15,00 (piecpadsmit lati un 

00sant.) 

Deputāti  atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 noteikt dzīvokļa īpašuma Viļānos, Viļānu nov.,ar kadastra numuru 78179000547 

nosacīto cenu – LVL 3600,00 (trīs tūkstoši seši simti lati un 00sant.); 

 Piedāvāt A.L.izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties to, atskaitot no nosacītās 

cenas līdzekļus, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā par kopējo 

summu – LVL 90,24, t.i. par LVL 3509,76 (trīs tūkstoši pieci simti deviņi lati un 

76sant.). 

 Lēmuma norakstu nosūtīt A.L. Viļānos.   

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. Pamatojoties uz 2013.gada 30.maija Viļānu novada domes sēdes Nr.7 dienas kārtības 

13.punkta 1.apakšpunkta lēmumu „Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma  Viļāni, 

Viļānu nov. ,ar kadastra numuru 78179000554 nosacītas cenas noteikšanu un 

pieaicinot SIA VCG ekspertu grupa vērtētājus 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Saskaņā ar SIA VCG ekspertu grupa 2013.gada 5.septembra slēdzienu par nekustamā 

īpašuma – dzīvokļa Viļānos - tirgus vērtība ir LVL2200,00 (divi tūkstoši divi simti 

lati un 00 sant.); 

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības pilnvaru, B. Č.veica dzīvokļa īpašuma 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem: 

1. Izmaksas, kas saistītas ar dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā: 

a. Valsts zemes dienests – Telpu grupas kadastrālā uzmērīšana – LVL 

70,24 (septiņdesmit lati un 2412sant.); 

b. Valsts zemes dienests – Valsts nodeva par kadastra izziņu – LVL 5,00 

(pieci lati un 00sant.); 

c. Zemesgrāmata – kancelejas nodeva; LVL 15,00 (piecpadsmit lati un 

00sant.) 

Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 noteikt dzīvokļa īpašuma Viļānos, Viļānu nov., ar kadastra numuru 78179000554 

nosacīto cenu – LVL 2200,00 (divi tūkstoši divi simti lati un 00sant.); 
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 Piedāvāt B.Č. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties to, atskaitot no nosacītās 

cenas līdzekļus, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā par kopējo 

summu – LVL 90,24, t.i. par LVL 2109,76 (divi tūkstoši viens simts deviņi lati un 

76sant.) 

 Lēmuma norakstu nosūtīt B. Č. Viļānos.   

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. Pamatojoties uz 2012.gada 8.marta Viļānu novada domes sēdes Nr.4 dienas kārtības 

9.punkta lēmumu „Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un 

nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Viļāni, Viļānu nov., kadastra 

numurs 78179000549 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot SIA Dzieti vērtētājus 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Saskaņā ar SIA Dzieti 2013.gada 12.augusta slēdzienu par nekustamā īpašuma – 

dzīvokļa Viļānos - tirgus vērtība ir LVL140,00 (viens simts četrdesmit lati un 00 

sant.); 

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības pilnvaru, J. S. veica dzīvokļa īpašuma 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem: 

1. Izmaksas, kas saistītas ar dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā: 

a. Valsts zemes dienests – Telpu grupas kadastrālā uzmērīšana – LVL 

70,24 (septiņdesmit lati un 24sant.); 

b. Valsts zemes dienests – Valsts nodeva par kadastra izziņu – LVL 5,00 

(pieci lati un 00sant.); 

c. Zemesgrāmata – kancelejas nodeva; LVL 15,00 (piecpadsmit lati un 

00sant.) 

Deputāti  atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 noteikt dzīvokļa īpašuma Viļānos, Viļānu nov.,ar  kadastra numuru 78179000549 

nosacīto cenu – LVL 140,00 (viens simts četrdesmit lati un 00sant.); 

 Piedāvāt J.S. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties to, atskaitot no nosacītās 

cenas līdzekļus, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā par kopējo 

summu – LVL 90,24, t.i. par LVL 49,76 (četrdesmit deviņi lati un 76sant.). 

 Lēmuma norakstu nosūtīt J.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. 

 

30§ 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam. 

I.Klimanova J.Ivanova 

1. Pamatojoties uz Viļānu novada domes 2012.gada 13.decembra sēdes Nr.15 dienas 

kārtības 25.jautājuma 3.punkta lēmumu „Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā 
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un nodošanu atsavināšanai” un veicot īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78170040537, 

Viļāni, Viļānu nov., nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot SIA „Dzieti” vērtētājus 

Viļānu novada dome konstatēja: 

1. Saskaņā ar SIA „Dzieti” 2013.gada 11.jūlija slēdzienu par nekustamā īpašuma 

– zemes gabala ar kadastru Nr.78170040537, tirgus vērtība ir LVL 1050,00 (viens 

tūkstotis piecdesmit lati un 00sant.); 

2. Atsavināšanas ierosinātājs – V.T. veica īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem: 

a. Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā: 

 SIA Ametrs – zemes robeţu plāna izgatavošana – LVL 

336,72 (trīs simti trīsdesmit seši lati un 72sant.); 

 Valsts nodeva par kadastra izziņu – LVL 5(pieci lati un 

00sant.); 

 Kancelejas nodeva – LVL 25,00 (divdesmit pieci lati un 

00sant.) 

Deputāti  atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 noteikt zemes gabala Viļānos, ar kadastra apzīmējumu 78170040537, nosacīto 

cenu – LVL 1050,00 (viens tūkstotis piecdesmit lati un 00sant.),  

 Piedāvāt V.T. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties to, atskaitot no 

nosacītās cenas daļu no līdzekļiem, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai 

zemesgrāmatā par kopējo summu LVL 198,36 (viens simts deviņdesmit astoņi lati un 

36sant.), t.i. par LVL 851,64 (astoņi simti piecdesmit viens lats un 64sant.) 

 Lēmuma norakstu nosūtīt V.T. 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. 

31§ 

Par zemes vienību 78980060180 un 78980060177 savstarpējo robeţu grozīšanu. 

I.Klimanova J.Ivanova 

Izskatot V. T. dzīv.: Rīga, pilnvarotās personas V.J. (pilnvara izdota 

24.07.2013.,Rīgā) par nekustamā īpašuma ar  kadastra Nr.78980060177 sadalīšanu un 

zemes gabalu savstarpējo robeţu grozīšanu, 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 nav 

nepieciešama zemes ierīcības projekta izstrāde, 

Deputāti  atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atļaut grozīt zemes gabalu Nr.78900060180 un 78980060177 savstarpējo robeţu 
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1. No zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900060180 atdalīt 2,56 ha (veicot 

instrumentālo uzmērīšanu zemes platība var mainīties); 

2. Atdalīto zemes vienību 2,56 ha (veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes platība var 

mainīties) pievienot pie zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980060177; 

3. Zemes vienību grafisko pielikumu saskaņot ar zemes īpašnieku; 

4. Lēmumu nosūtīt V.J. Aizkraukles nov., LV - 5101. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

32§ 

Par minotraktora – zāles pļāvēja izsoli. 

I.Klimanova J.Ivanova 

Pamatojoties uz Viļānu novada domes 2013.gada 30.maija sēdes Nr.7 dienas kārtības 

33.jautājuma 2.punkta „Par pamatlīdzekļu norakstīšanu” lēmumu, Viļānu novada 

pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija izstrādāja 

minitraktora – zāles pļāvēja izsoles noteikumus,  

Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.1. Apstiprināt minitraktora – zāles pļāvēja izsoles noteikumus; 

1.2. Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes 

komisijai uzlikt par pienākumu organizēt dotā pamatlīdzekļa izsoli. 

 

33§ 

Par projekta līdzfinansējumu.__________________________________________ 

V.Vaivode J.G.Vidiņš J.Ivanova  

Izskatot labdarības biedrības 2013.gada 10.septembra iesniegumu ar lūgumu projekta 

„Jauno vecāku skola veselīgam dzīves veidam” atbalsta gadījumā piešķirt 

līdzfinansējumu 15% apmērā, tas ir Ls 480,-(četri simti astoņdesmit lati 00 santīmi). 

Projekta kopējā izmaksa Ls 3200,-. 

Projekts tiks iesniegts 2013.gada projektu V kārtā –atbalsts sabiedrisko aktivitāšu 

daţādošanai vietējiem iedzīvotājiem. 

Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt līdzfinansējumu projektam „Jauno vecāku skola veselīgam dzīves veidam”  

Ls 480,-tas ir 15% no kopējām izmaksām.  

Pēc projekta realizēšanas -Viļānu novada domei sniegt atskaiti. 

 

34§ 
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Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā.____________________ 

J.Šļivka J.Ivanova 

1.Izskatot G.J.deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo sociālo dzīvokļu 

(istabu) izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

 

konstatē: 

Saskaņā ar 2013.gada 4.aprīļa Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.5, 18§, 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. panta 

pirmās daļas  2.punktu,  ievērojot personas konkrētos dzīvokļa apstākļus, G. J. tika 

atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēts 

palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā sociālā dzīvokļa (istabas) izīrēšanai 

pirmām kārtām. 

 

Ņemot vērā augstā minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2013.gada 20.augustā G.J. tika piedāvāts īrēt 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – istabu Nr. 1 sociālajā dzīvoklī  Viļāni, Viļānu 

nov.  

2013. gada 2.septembrī no G. J. tika saņemta piekrišana īrēt iepriekš minēto 

dzīvojamo telpu. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta pirmās daļas 2.punktu, likuma, „Par 

dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu,  

Deputāti  atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

         

1. sniegt G.J. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu- istabu Nr.1 sociālajā dzīvoklī  Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās 

telpas platība - 19,67 m
2
, istabu skaits - 1, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – 

centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija.
 
 

 

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 Leonīda Ţugunova, deklarētā dzīvesvieta Centrālā iela 15, Viļāni, Viļānu 

novads, iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – 

pašvaldībai piederošo sociālo dzīvokļu (istabu) izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības 

dome 

 

konstatē: 

Leonīds Ţugunovs lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – atļaut īrēt 

sociālo dzīvokli, bet tieši sociālo istabu, veselības stāvokļa dēļ. 

2013.gada 3.septembrī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja D. 

Strupiša veicot L. Ţugunova apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā Centrālā ielā 15, 

Viļāni, Viļānu nov., konstatēja, ka L. Ţugunovs dzīvo viens, dzīvojamā māja ir 
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pussabrukusi. Sakarā ar to, ka krāsns ir slikta stāvoklī, dzīvošanai derīga ir tikai viena 

istaba vasaras periodā. Saimniecības ēkas ir sabrukušas, malkas nav.  

Saskaņā ar VZD Kadastra reģistra datiem nekustamā īpašuma Centrālā ielā 15,Viļāni, 

Viļānu nov. tiesiskais valdītājs ir Leonīda Ţugunova māte Makrina Ţugunova, kura  ir 

mirusi 11.06.2005.  

Izskatot L. Ţugunova iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, tika konstatēts, ka 

L. Ţugunovs ir smagi slims. Šobrīd, pēc operācijas, iziet rehabilitāciju stacionāra 

apstākļos -  sociālajās gultās SIA „Viļānu slimnīca”. Rēzeknes starprajonu VDEĀK ir 

iesniegti dokumenti par L. Ţugunova invaliditātes noteikšanu. 

L. Ţugunovam ir noteikts trūcīgas personas statuss (Viļānu novada pašvaldības 

Sociālā dienesta 01.09.2013. izziņa Nr.46).  

 

Sakarā ar iepriekš minēto Leonīda Ţugunova lūgums par palīdzības sniegšanu 

dzīvokļa jautājuma risināšanā ir atbalstāms, jo saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības 

Saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.4. punkta 

nosacījumiem, L. Ţugunovs ir iesniedzis motivētu iesniegumu par nepieciešamību 

nodrošināt ar dzīvojamo telpu.                                       

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās 

daļas 2. punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var 

izīrēt sociālos dzīvokļus.  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 

1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta, pirmās daļas, 

2.punktu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 4.4. punktu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

         

1. atzīt Leonīdu Ţugunovu, personas kods 250262-11449, par tiesīgu saņemt 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēt L. Ţugunovu Viļānu novada 

palīdzības reģistrā sociālā dzīvokļa (istabas) izīrēšanai pirmām kārtām; 

 

2. sniegt Leonīdam Ţugunovam palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt 

pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo telpu- istabu Nr.1 sociālajā dzīvoklī Celtnieku 

ielā 8-28, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas platība - 22,20 m
2
, istabu skaits - 1, 

piektais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija.
 
 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams, 

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas 

dienas.                      

 

35§ 

Par pateicības rakstu ._________________________________________________  
J.Ivanova 
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Sakarā ar  Viļānu Mūzikas un mākslas skolas skolotāju kvalitatīvo pedagoģisko darbu 

un ieguldījumu bērnu un jauniešu radošo  un māksliniecisko prasmju attīstībā, kā arī 

sakarā ar dzīves jubileju , 

Deputāti  atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 1.Pasniegt  pateicības rakstu  un ziedus Viļānu Mūzikas un mākslas  skolas skolotājai  

    Birutai Vigupei - jubilejā. 

2.Pasniegt  pateicības rakstu  un ziedus Viļānu Mūzikas un mākslas  skolas  

   skolotājam Jurim Ruļukam -jubilejā. 

 

 

36§ 

Informācija._________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2013. gada 10.oktobrī plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2013.gada 3.oktobrī plkst 15.00. 

Sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2013.gada 2.oktobrī 

plkst.15.00. 

Sēdi slēdza plkst.17.00 

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

 

Parakstīja 2013.gada 19.septembrī 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums pie 

Viļānu novada 

domes 2013.gada 

12.septembra 

sēdes Nr.9§32 

jautājuma lēmuma 
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Pašvaldības kustamās mantas – Minitraktora zāles pļāvēja – izsoles 
noteikumi 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Šie noteikumi paredz kārtību, kādā organizējama pašvaldības kustamās 

mantas – minitraktora zāles pļāvēja, iegādes gads 2007., pārdošanu par brīvu 

cenu. Pārdošanu organizē atbilstoši “Publisko personu mantas atsavināšanas 

likumam”, kas reglamentē jautājumus, kas nav noteikti šajos noteikumos. 

1.2. Pārdošanā par brīvu cenu tiek pārdota kustamā manta – kustamās mantas – 

minitraktora zāles pļāvēja, iegādes gads 2007. un pieder Viļānu novada 

pašvaldībai. 

  

2. Nosacītā cena 

2.1. Kustamās mantas – minitraktora zāles pļāvēja, iegādes gads 2007., nosacītā 

cena ir Ls 50,00 (piecdesmit lati un 00sant.), kas ir arī izsoles sākumcena. 

Visa nosolītā kustāmās mantas cena tiek samaksāta latos. 

3. Izsoles organizēšana un norise 

3.1. Sludinājums par izsoli ir jāpublicē laikrakstā “Rēzeknes Vēstis”. Sludinājuma 

saturs noteikts “Publisko personu mantas atsavināšanas likumā”. 

3.2. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas 

laikrakstā “Rēzeknes Vēstis”. 

3.3. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2013.gada 4.oktobrī plkst. 

12.00. 

3.4. Izsoles rīkotājs – Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības 

īpašuma un zemes komisija, izsoles rezultātus apstiprina Viļānu novada dome 

4. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība 

4.1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Viļānu novada pašvaldībā, Kultūras 

laukumā 1A, Viļānos, 1.6.kabinetā no plkst. 08.00 līdz 17.00, pusdienu 

pārtraukums no plkst.12.00 līdz 13.00 līdz 2013.gada 4.oktobra plkst. 12.00. 

4.2. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekam jāpārskaita izsoles reģistrācijas nauda 

Viļānu novada pašvaldības kontā LVL 10,00 (desmit lati un 00sant), 

nodrošinājums dalībai izsolē nav paredzēts.  

4.3. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, pēc izsoles reģistrācijas maksas 

jāiesniedz sekojoši dokumenti: 

4.3.1. Izsoles dalībniekiem – juridiskām personām:  

- reģistrācijas apliecības kopija; 

- spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai izrakstu par pārvaldes institūciju 

(amatpersonu) kompetences apjomu vai pilnvarojums, kas apliecina juridiskās 

personas pārstāvja rīcībspēju un tiesībspēju; 

- juridiskās personas lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamās mantas iegādi; 

- juridiskās personas konta numurs un banka. 

4.3.2. Izsoles dalībniekiem – fiziskām personām: 

 - pases kopija; 

 - dzīvesvietas deklarēšanas izziņas kopija; 

 - fiziskās personas konta numurs un banka. 

4.4. Izsole notiks Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā Kultūras 

laukumā 1A, Viļānos, 2013.gada 4.oktobrī plkst. 14.00. 

4.5. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās 

personas un juridiskās personas ar ziņām par izsoles dalībniekiem. 
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4.6. Izsole notiek tikai tad, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā 1 (viens) izsoles 

noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēts izsoles dalībnieks. Nekustamā manta 

tiek pārdota vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, ja viņš pārsola 

kustamās mantas nosacīto cenu. 

4.7. Izsolē starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un 

traucējumi, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un gaitu. 

5. Izsoles norise 

5.1. Izsoles dalībnieki pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību, uz 

kuras pamata viņiem izsniedz kartīti ar numuru, kas atbilst reģistrācijas 

ţurnālā un reģistrācijas apliecībā ierakstīttajam kārtas numuram. 

5.2. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus. 

5.3. Izsoles komisija, atklājot nekustamās mantas izsoli, sastāda izsoles dalībnieku 

sarakstu. Izsoles dalībnieku sarakstā tiek ierakstīts katra dalībnieka vārds un 

uzvārds vai nosaukums, kā arī solītāja pārstāvja vārds un uzvārds. Izsoles 

komisija sarakstā atzīmē katra izsoles dalībnieka piedāvāto cenu, cenas 

atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina. Atsakoties no tālākas solīšanas, 

katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo 

solīto cenu. 

5.4. Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo pārdodamo nekustamo mantu, paziņo 

tās sākumcenu, kā arī summu, par kādu cena paaugstināma ar katru nākamo 

solījumu. Izsoli vada komisijas priekšsēdētājs. 

5.5. Izsoles solis tiek noteikts LVL 10,00 (desmit lati un 00 santīmi) apmērā.  

5.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. 

Izsoles vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc 

piedāvāto cenu. Piedāvātās cenas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles 

soli. 

5.7. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs 

trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar vārdu “pārdots”. Tas 

nozīmē, ka kustamā manta ir pārdota personai, kas solījusi pēdējo augstāko 

cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti izsoles 

protokolā. 

5.8. Izsoles dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas 

nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu dalībnieka reģistrācijas apliecību, 

ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai 

cenai un saņem izziņu norēķiniem par izsolē iegūto kustamo mantu. 

5.9. Izsoles dalībnieks, kurš kustamo mantu nosolījis, bet nevar izsoles komisijai 

uzrādīt dalībnieka reģistrācijas apliecību un/vai neparakstās protokolā, 

tādejādi ir atteicies no nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš 

tiek svītrots no dalībnieku saraksta. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz 2 

(divi) dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo kustamo mantu, par to 

attiecīgi ieraksts protokolā un izsole tiek tūlīt atkārtota, bet, ja palicis tikai 1 

(viens) dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo kustamo mantu par viņa 

nosolīto cenu. 

5.10. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 5 (piecu) darba 

dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas jāiemaksā nosolītā 

kustamās mantas cena Viļānu novada pašvaldības kontā. 

5.11. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu ne vēlāk kā 7 (septiņu) 

dienu laikā pēc izsoles un paziņo par tās rezultātiem. 
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5.12. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 7 

(septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz 

pirkuma līgums par nosolīto nekustamo mantu 

5.13. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 

5.13.1. nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija 

tiesību piedalīties izsolē; 

5.13.2. ja noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks; 

5.13.3. ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu. 

5.14. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Viļānu novada 

pašvaldība un nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. 

6. Citi noteikumi 

6.1. Par šajos noteikumos nereglamentētajiem jautājumiem lēmumus pieņem 

komisija, par to izdarot attiecīgu ierakstu komisijas sēdes protokolā. 

6.2. Kustamās mantas pirkuma līgumu paraksta Viļānu novada pašvaldības 

priekšsēdētājs. 

 

 


