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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.6                                2014.gada   10.aprīlī 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1.Par aprēķināto procentu norakstīšanu . 

2.Par ziedojuma pieņemšanu. 

3.Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu. 

4.Par pamatlīdzekļu norakstīšanu Viļānu vidusskolā. 

5.Par Viļānu novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu  

   sniegtajiem pakalpojumiem 2014.gadā. 

6.Par atļaujas izsniegšanu veikala atvēršanai. 

7.Par SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes locekļa amata konkursa nolikuma  

   apstiprināšanu. 

8.Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu. 

9.Par kavējuma naudas aprēķināšanu SIA „Viļānu namsaimnieks” klientiem. 

10.Par aukstā ūdens skaitītāju uzstādīšanas, lietošanas un pārbaudes kārtības  

     noteikumu apstiprināšanu Viļānu novadā. 

11.Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu SIA „Viļānu  

      namsaimnieks”. 

12.Par zemes iznomāšanu. 

13.Par īpašuma sadali. 

14.Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim. 

15.Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai. 

16.Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un  

      nodošanu atsavināšanai. 

17.Par finansiālu atbalstu koncerta organizēšanai. 

18.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

19.Par īres līguma pagarinājumu. 

20.Par dzīvesvietas anulēšanu. 

21. Par sociālā dzīvokļa īrnieku komunālo maksājumu parādu. 

22. Par dzīvojamās platības piešķiršanu jaunajam ārstam. 
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23. Par Viļānu novada pašvaldības īpašuma – „Dilmaņu pamatskola”, otro  

        izsoli. 

24. Par mērķdotācijas sadales grozījumiem novada tautas mākslas kolektīviem. 

25. Par savstarpējiem norēķiniem. 

26. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības amata sarakstā. 

27. Par jaunu automašīnu iegādi pašvaldības vajadzībām. 

28. Informācija. 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova 

Piedalās 

deputāti: Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, 

Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,  Felicija Leščinska, Leopolds Naglis, 

Juris Galerijs Vidiņš. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Inga Strūberga, Sokolku 

pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova, zemes ierīcības inţeniere Lidija 

Semjonova, nekustamā īpašuma speciāliste Irina Klimanova, sabiedrisko attiecība 

speciāliste Sigita Āboliņa, sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, finanšu analītiķe 

Līvija Krupnova un nodokļu administratore Inna Ruba. 

Nav ieradušies deputāts Andris Kozulis, Ilze Valeniece un Daiga Ceipiniece –

nezināmu iemeslu dēļ. Deputāte Jevdokija Šlivka –komandējumā. 

Uzaicinātie: SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklis Dainis Igaunis un 

ekonomiste Marija Serediča. 

Ieradusies Viļānu novada iedzīvotāja Jekaterina Kalašnikova. 

Korespondente Ilze Sondore. 

Pieteikušies un ieradušies Viļānu vidusskolas pieci skolēni un viņu skolotāja 

Valentīna Beitāne - mācību nolūkā- mācību priekšmets „Politika”. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

 

Sēdi sāk plkst.15.00. 

Deputāti  atklāti balso par darba kārtības jautājumiem un papildus darba kārtībā  

iekļaujamajiem jautājumiem  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija 

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

Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-

nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Novada domes sēde sākas apstiprinot darba kārtību un iekļaujot papildus iesniegtos 

jautājumus. 

 

1§ 

Par aprēķināto procentu norakstīšanu.___________________________________  

L.Krupnova J.Ivanova 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, MK noteikumu Nr. 

1486 “Kārtība, kādā pašvaldība kārto grāmatvedības uzskaiti” 113. pantu un ņemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu , 

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Norakstīt aprēķinātos procentus par summu EUR 82.58 ( astoņdesmit divi eiro 58 

centi) par laika periodu 16.03.2014 – 15.04.2017, jo E.C. par izpērkamo nekustamo 

īpašumu samaksāja visu izpirkuma maksājumu ( nekustamā īpašuma nomas 

izpirkuma līgums Nr.7 no 25.04.2012). 

2§ 

Par ziedojuma pieņemšanu.____________________________________________ 

D.Strupiša J.Ivanova 

Izskatot Viļāni novada sociālā dienesta iesniegumu Nr. 1.3.1/28 no 20.03.2014.un 

uzklausot vadītājas D.Strupišas teikto,kā arī ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Pieņemt biedrības „Svētā Jāņa Palīdzība”, Rīgā- 2014.gada 19.martā ziedoto  

   bezmaksas humānās palīdzības sūtījumu- 600 kg (drēbes un apavi). 

2.Izveidot komisiju ziedojuma novērtēšanai , iekļaujot komsijas sastāvā deputāti  

   A.Stiuku. 

3§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu._________________________________ 

I.Ruba J.Ivanova 

1.Izskatot zvērinātas tiesu izpildītājas A.Briškas pieprasījumu reģistrētajā izpildu lietā 

Nr. 00551/030/2009 kur  tiek vērsta piedziņa uz Ā. A.  piederošo nekustamo īpašumu, 

kas atrodas Dekšāres pagasts,Viļānu novads -kadastra Nr. 7848 005 0106 un saskaņā 

ar Civilprocesa likuma 600.panta piekto daļu lūdz sniegt lēmumu par nodokļa parāda 

piedziņu, ja tāds ir. Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta 

noteiktajā kārtībā papildus netika noskaidrots un  ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, 
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Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Lūdzu vērst parāda piedziņu un pārskaitīt Viļānu novada pašvaldībai  uz kontu : 

A/S Swedbank,kods HABALV22 N/k:LV73HABA0551026165229  

Ā. A.parādu  par nekustamo īpašumu  Dekšāres pagasts ,Viļānu novads ar kadastra 

Nr. 7848 005 0106,kas  uz 24.02.2014.sastāda EUR 78.99 (septiņdesmit astoņi eiro 

99 centi).  

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

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

 

2.Izskatot zvērinātas tiesu izpildītājas L.Solovjovas pieprasījumu reģistrētajā izpildu 

lietā Nr. 4.1.3.3/3743 kur  tiek vērsta piedziņa uz SIA „Baumers” Viļāni   piederošo 

nekustamo īpašumu ,kas atrodas Mehanizatoru ielā 22,Viļāni, Viļānu novads -

kadastra Nr. 7817 504 0409,nodalījuma Nr. 1000003780 2048 005 0106 un saskaņā ar 

Civilprocesa likuma 600.panta piekto daļu lūdz sniegt lēmumu par nodokļa parāda 

piedziņu, ja tāds ir. Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta 

noteiktajā kārtībā papildus netika noskaidrots un  ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Lūdzu vērst parāda piedziņu un pārskaitīt Viļānu novada pašvaldībai  uz kontu : 

A/S Swedbank,kods HABALV22 N/k:LV73HABA0551026165229  

SIA „BAUMERS”reģ.Nr. 42403013513 ,parādu  par nekustamo īpašumu  

Mehanizatoru ielā 22.Viļānos,Viļānu novadā ar kadastra Nr. 7817 504 0409,kas  uz 

10.03.2014.sastāda EUR 480.97 (četri simti astoņdesmit eiro 97 centi).  

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

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

 

4§ 

Par pamatlīdzekļu norakstīšanu Viļānu vidusskolā._________________________ 

I.Strūberga J.Ivanova 

Izskatot pamatlīdzekļu norakstīšanas komisijas iesniegto sarakstu un pamatlīdzekļu 

norakstīšanas aktus,kā arī ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Norakstīt sekojošus pamatlīdzekļus un nodot utilizācijai : 

1.Datorkomplekts Semprom- nodots ekspluatācijā 02.01.2008. sākotnējā vērtība  

   EUR 256.76, nolietojums EUR 256.76.  

 

2.Datorkomplekts IBM NET VISTA A30-nodots ekspluatācijā 26.04.2006.sākotnējā  

   vērtība EUR 739.89,nolietojumu EUR 736.89.  

5§ 

Par Viļānu novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem 2014.gadā.__________________________________ 

L.Krupnova J.Ivanova 

Uzklausot finanšu analītiķes L.Krupnovas teikto, kā arī ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta  pirmās daļas 14.punktu  g) 

apakšpunktu un Ministru kabineta 13.07.1999.g. noteikumiem Nr.250 „ Kārtība, kādā 

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāţu vai sociālās aprūpes 

iestāţu sniegtajiem pakalpojumiem”, 2014.gadā noteikt šādas uzturēšanas izmaksas 

savstarpējo norēķinu aprēķiniem Viļānu novada izglītības iestādēs par vienu audzēkni 

mēnesī saskaņā ar izglītības iestādes iepriekšējā gada naudas plūsmas uzskaitītiem 

izdevumiem un audzēkņu sarakstu  (aprēķins pielikumā Nr.1 uz vienas lapas): 
 

 Viļānu vidusskola                                -     64.04 EUR  mēnesī 

 

 Dekšāres pamatskola                           -   124.49 EUR  mēnesī 

 

 pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” -  148.08 EUR  mēnesī 

 

 Viļānu PII                                            -   175.61 EUR  mēnesī 

6§ 

 
Par atļaujas izsniegšanu veikala atvēršanai.______________________________________ 

I.Strūberga J.Ivanova 

Izskatot Alekseja Kondrateņa, dzīv. Rampānu ciems, Viļānu pagasts ,Viļānu novads, 

2014.gada 18.marta iesniegumu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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Izsniegt atļauju veikala atvēršanai pēc adreses Brīvības ielā 44,Viļāni –

lauksaimniecības tehnikas rezerves daļas . 

 

7§ 
Par SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes locekļa amata konkursa nolikuma 

apstiprināšanu.______________________________________________________________ 

I.Strūberga J.Ivanova 

Izskatot amata konkursa  nolikuma projektu un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu  no deputātes Ilzes Grolmusas tika saņemta vēlēšanās iekļaut viņu 

kandidātu vērtēšanas komisijā , 

Deputāti  atklāti balsojot  par-10 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, 

Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav, Ilze Grolmusa- 

balsošanā nepiedalās. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes locekļa amata konkursa nolikumu ar 

papildinājumu, iekļaujot deputāti Ilzi Grolmusu kandidātu vērtēšanas komisijas 

sastāvā. 

 

Pielikumā: nolikums uz 3 lapām. 

 

8§ 

 

Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu._____________ 

I.Brence J.Ivanova 

Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas nolikuma projektu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu , 

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt Viļānu Mūzikas un mākslas skolas nolikumu.  

2.Atzīt par spēku zaudējušu Viļānu Mūzikas un mākslas skolas nolikumu ,kas 

apstiprināts ar 08.03.2012.novada domes lēmumu prot Nr. 4§13. 

 

Pielikumā: nolikums uz 16 lapām. 

9§ 

Par kavējuma naudas aprēķināšanu SIA „Viļānu namsaimnieks” klientiem.__________ 

D.Igaunis  M.Serediča I.Grolmusa J.G.Vidiņš D.Strupiša J.Ivanova 

Izskatot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes locekļa D.Igauņa iesniegto lēmuma projektu „Par 

kavējuma naudas aprēķināšanu „SIA Viļānu namsaimnieks” klientiem” un ņemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu, 
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Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt noteikumus „Par kavējuma naudas aprēķināšanu  SIA „Viļānu namsaimnieks” 

klientiem. 

 

Pielikumā : noteikumi uz 2 lapām. 

10§ 

Par aukstā ūdens skaitītāju uzstādīšanas, lietošanas un pārbaudes kārtības 

noteikumu apstiprināšanu Viļānu novadā.________________________________ 

D.Igaunis J.Ivanova 

Izskatot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes locekļa D.Igauņa iesniegto lēmuma 

projektu „Par aukstā ūdens skaitītāju uzstādīšanas, lietošanas un pārbaudes kārtības 

noteikumu apstiprināšanu Viļānu novadā.” , 

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt noteikumus „Par aukstā ūdens skaitītāju uzstādīšanas, lietošanas un 

pārbaudes kārtību Viļānu novadā”. 

 

Pielikumā : noteikumi uz 3 lapām. 

11§ 

Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu SIA „Viļānu 

namsaimnieks”._______________________________________________________ 

D.Igaunis M.Serediča J.G.Vidiņš V.Arbidāns I.Grolmusa J.Ivanova 

Izskatot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes locekļa D.Igauņa iesniegto projektu 

tehnikas darbu izcenojumi un ūdensapgādes un kanalizācijas darbu kalkulāciju,   

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt tehnikas darbu izcenojumu un ūdensapgādes un kanalizācijas darbu 

izcenojumu. 

Pielikumā : izcenojumi uz 2 lapām. 

12§ 

Par zemes iznomāšanu. 
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L.Semjonova  

1. Izskatot T. A. dzīv. Viļānos, 2014.gada 6.marta iesniegumu par nomas 

līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170021036 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme. 

2014.gada 6.martā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts T. A. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170021036 0,08 ha platībā.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saņemti. Atbilstoši 

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

publiskas personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas 

līgums. 

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

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

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

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

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

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

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar T.A. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78170021036 0,08 ha platībā uz pieciem gadiem. 

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

pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu 

iznomāšanas kārtību (apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības 

domes sēdē Nr.3§31), kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt 

nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas 

noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt T. A. Viļāni, LV-4650.   

 
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 D.C. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2014.gada 26. februāra 

iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78900040239 un 78900040266 ir 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes. 

2014.gada 26.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts D. C. 

iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

78900040239 3,00 ha platībā un 78900040266 5,50ha platībā.  
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Citi pieteikumi uz dotajām zemes vienībām netika saņemti. Atbilstoši Ministru 

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

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

 Izvērtējot D.C. 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-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Noslēgt nomas līgumu ar D.C. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

78900040239 3,00 ha platībā un 78900040266 5,50ha platībā uz pieciem gadiem. 

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

pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas 

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

arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja 

normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas 

kārtību. 

3.Lēmuma norakstu nosūtīt D. C. Sokolku  pagasts, Viļānu novads, LV-4640.   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

3. Izskatot I.P.dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2014.gada 11. marta iesniegumu 

par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980010057 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme. 

2014.gada 11.martā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts I.P. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980010057 2,70 ha platībā.  

Citi pieteikumi uz dotajām zemes vienībām netika saņemti. Atbilstoši Ministru 

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

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

 Izvērtējot I.P. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

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

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

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

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

„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu, 
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Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar I. P. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78980010057 2,70 ha platībā uz pieciem gadiem. 

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

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību 

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

paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt I. P. Viļānu  pagasts, Viļānu novads, LV-4650.   
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 S. Š. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2014.gada 13.marta 

iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980090285 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada domes 2011.gada 7.jūlija lēmums). 

2014.gada 13.martā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts S.Š. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980090285 1,30 ha platībā.  

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 S.Š. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

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

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

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

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

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

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar S.Š. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78980090285 1,30 ha platībā uz pieciem gadiem. 

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

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību 

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

paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt S.Š. Viļānu  pagasts, Viļānu novads, LV-4650.   
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

5. Izskatot A.B. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2014.gada 26.marta 

iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980010058 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme. 

2014.gada 26.martā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts Aleksandra 

Bebriša iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78980010058 1,80 ha platībā.  

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.B. 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-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar A. B.par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78980010058 1,80 ha platībā uz pieciem gadiem. 

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

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību 

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

paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt A.B. Sokolku  pagasts, Viļānu novads, LV-4640.   
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

6. Izskatot K.M. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2014.gada 27.marta 

iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980020027, 78980020181 un 

78980020182 ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes (2010.gada 27.maija 

Viļānu novada domes lēmums). 

2014.gada 27.martā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts K. M. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980020027 – 1,4ha, 

78980020181 – 2,6ha un 78980020182 – 0,70 ha platībā.  
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Citi pieteikumi uz dotajām zemes vienībām netika saņemti. Atbilstoši Ministru 

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

personas zemes nomu” par šiem zemes gabaliem noslēdzams zemes nomas līgums. 

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

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

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

zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, 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-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar K.M. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

78980020027 1,40 ha, 78980020181 – 2,60ha un 78980020182 – 0,70ha 

platībā uz pieciem gadiem. 

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

pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu 

iznomāšanas kārtību (apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības 

domes sēdē Nr.3§31), kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt 

nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas 

noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt K.M. Viļānu  pagasts, Viļānu novads, LV-4650.   

 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

7. Izskatot S.S.dzīv. Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., 2014.gada 1.aprīļa 

iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980030534 un 78980030479 ir 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes (2010.gada 27.maija Viļānu novada 

domes lēmums). 

2014.gada 27.martā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts Sandras Skudras 

iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

78980030534 – 0,14ha un 78980030479 – 0,07 ha platībā.  

Citi pieteikumi uz dotajām zemes vienībām netika saņemti. Atbilstoši Ministru 

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

personas zemes nomu” par šiem zemes gabaliem noslēdzams zemes nomas līgums. 

 Izvērtējot S.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, 
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Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar S.S. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

78980030534 – 0,14 ha un 78980030479 – 0,07ha platībā uz pieciem 

gadiem. 

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

pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu 

iznomāšanas kārtību (apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības 

domes sēdē Nr.3§31), kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt 

nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas 

noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt S. S. Nautrēnu  pagasts, Rēzeknes novads.   
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

8.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu, 

izskatot A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”, reģistrācijas 

Nr.40003017051, juridiskā adrese: Rīgas iela 44, Viļāni, Viļānu nov., un M. P. dzīv. 

Rēzeknes novads iesniegumus par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala 

ar kadastra apzīmējumu 78980020180 2,98 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām, 

konstatēts, ka 

 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980020180 Viļānu pag., ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada pašvaldības 2010.gada 27.maija lēmums 

par zemes piekritību pašvaldībai); 

 saskaņā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 

zeme ir iznomājama, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-92 (Jekaterina Ivanova , Ārija Moisejeva, Arnolds 

Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds 

Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas- 2 ( Alla Stiuka un Inga Zunda –

sakarā ar interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā). 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Rīkot nomas tiesību izsoli par zemes gabalu Viļānu pag., ar kadastra apzīmējumu 

78980020180 iznomāšanu uz pieciem gadiem starp A/S „Viļānu selekcijas un 

izmēģinājumu stacija”, reģistrācijas Nr.40003017051, juridiskā adrese: Rīgas iela 

44, Viļāni, Viļānu nov., un M.P. dzīv. Rēzeknes novads;  

1. Apstiprināt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980020180 nomas tiesību izsoles 

noteikumus. 

 

Pielikumā :izsoles noteikumi uz  1 lapas. 
 

9. Izskatot V.K.dzīv: Viļāni, Viļānu nov., 2014.gada 11.marta iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 
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 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040200 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu pilsētas domes 2008.gada 10.decembra lēmums). 

2014.gada 11.martā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts V.K. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78180040200 daļu 0,10ha 

platībā mazdārziņa uzturēšanai.  

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 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-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

apzīmējumu 78170040200 0,10 ha platībā uz pieciem gadiem. 

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

pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu 

iznomāšanas kārtību (apstiprināts 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. Viļāni, Viļānu novads, LV-4650.   

 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

13§ 

Par īpašuma sadali. 

L.Semjonova J.Ivanova 

Izskatot S.S.dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov., iesniegumu par nekustamā īpašuma 

Dekšāres pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78480030197, sadalīšanu un pamatojoties uz 

03.10.2006. Zemes ierīcības likuma” 8.panta (1)d., 3p. un 12.04.2011. MK „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumiem” Nr.288, konstatēts, ka zemes īpašuma 

sadalei ir nepieciešama zemes ierīcības projekta izstrāde, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam „Ozollejas”, kadastra 

Nr.78480030197 ar kopējo platību 10.9 ha sadalei divos īpašumos 

 

1. No zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78480030197 atdalīt 6,5 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 „Samantas”; 

4. Sadali veikt uz zemes īpašuma „Ozollejas” izgatavotā zemes robeţu plāna 

26.02.2008. pamata M 1:10000; 

5. Zemes ierīcības projektā jāievēro noteiktie apgrūtinājumi; 

6. Zemes ierīcības projektu saskaņot ar Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāju. 

 

14§ 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim. 

L.Semjonova J.Ivanova 

1. Pamatojoties uz 2013.gada 16.augusta Viļānu novada domes sēdes Nr.7 dienas 

kārtības 21.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Brīvības iela 12 - 4, 

Viļāni, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000559 nosacītas cenas noteikšanu un 

pieaicinot SIA Dzieti vērtētājus 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Saskaņā ar SIA Dzieti 2014.gada 17.marta slēdzienu par nekustamā īpašuma – 

dzīvokļa Brīvības iela 12 – 4, Viļānos - tirgus vērtība ir EUR 2400,00 (divi tūkstoši 

četri simti eiro un 00 centi); 

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 noteikt dzīvokļa īpašuma Brīvības iela, Viļānos, kadastra numurs 78179000559 

nosacīto cenu – EUR 2400,00 (divi tūkstoši četri simti eiro un 00 centi); 

 Piedāvāt I.G. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu; 

 Lēmuma norakstu nosūtīt I. G. Brīvības iela, Viļāni. 

 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

15§ 

Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai. 

L.Semjonova J.Ivanova 
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1. Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas pirmo punktu un MK 

noteikumu NR.996 3.2. punktu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), 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 

N.p.k. 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Zemes vienības 

adrese 
Platība (ha) 

1. 78980010057 Viļānu pag. 2,70 

2. 78980040233 Viļānu pag. 0,2128 

3. 78900030145 Sokolku pag. 5,35 

4. 78980020074 Viļānu pag. 3,56 

5. 78980010076 Viļānu pag. 0,80 

6. 78980010195 Viļānu pag. 4,52 

7. 78980030080 Viļānu pag. 0,20 

8. 78980030544 Viļānu pag. 0,17 

9. 78980030546 Viļānu pag. 0,27 

10. 78980060202 Viļānu pag. 0,68 

11. 78980090116 Viļānu pag. 0,35 

12. 78980090217 Viļānu pag. 0,90 

13. 78980090429 Viļānu pag. 0,16 

14. 78980090498 Viļānu pag. 0,31 

15. 78980100099 Viļānu pag. 0,34 

16. 78980100208 Viļānu pag. 0,85 

17. 78980100341 Viļānu pag. 1,69 

18. 78480060126 Dekšāres pag. 2,30 

 

2. Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas otro punktu un MK 

noteikumu NR.996 3.2. punktu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija 

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

Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), 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 
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N.p.k. 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Zemes vienības 

adrese 
Platība (ha) 

1. 78900040239 Sokolku pag. 3,00 

2. 78900040266 Sokolku pag. 5,50 

3. 78900020290 Sokolku pag. 3,00 

4. 78900030097 Sokolku pag. 1,45 

5. 78900030101 Sokolku pag. 5,20 

6. 78900030261 Sokolku pag. 1,20 

7. 78900030276 Sokolku pag. 2,20 

8. 78900030282 Sokolku pag. 2,34 

9. 78900040152 Sokolku pag. 11,58 

10. 78980010306 Viļānu pag. 0,05 

11. 78980010075 Viļānu pag. 0,30 

12. 78980010307 Viļānu pag. 0,03 

13. 78980010321 Viļānu pag. 0,55 

14. 78980020222 Viļānu pag. 0,20 

15. 78980030161 Viļānu pag. 0,90 

16. 78980030200 Viļānu pag. 0,40 

17. 78980030203 Viļānu pag. 1,20 

18. 78980030324 Viļānu pag. 0,20 

19. 78980030446 Viļānu pag. 0,40 

20. 78980030497 Viļānu pag. 0,06 

21. 78980030499 Viļānu pag. 0,03 

22. 78980030500 Viļānu pag. 0,02 

23. 78980030507 Viļānu pag. 0,03 

24. 78980030530 Viļānu pag. 0,01 

25. 78980030531 Viļānu pag. 0,006 

26. 78980040350 Viļānu pag. 0,03 

27. 78980040383 Viļānu pag. 0,005 

28. 78980040368 Viļānu pag. 0,01 

29. 78980040376 Viļānu pag. 0,01 

30. 78980040378 Viļānu pag. 0,02 

31. 78980060060 Viļānu pag. 0,06 

32. 78980060062 Viļānu pag. 0,06 

33. 78980060074 Viļānu pag. 0,06 

34. 78980060080 Viļānu pag. 0,06 

35. 78980060086 Viļānu pag. 0,06 

36. 78980060090 Viļānu pag. 0,086 

37. 78980060269 Viļānu pag. 0,06 

38. 78980070022 Viļānu pag. 0,04 

39. 78980090499 Viļānu pag. 0,58 

40. 78980090622 Viļānu pag. 0,70 

   41. 78980090641 Viļānu pag. 0,37 

42. 78980090642 Viļānu pag. 1,10 

43. 78980090596 Viļānu pag. 2,00 

44. 78980090627 Viļānu pag. 0,72 
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45. 78980090218 Viļānu pag. 0,80 

46. 78980090527 Viļānu pag. 1,30 

47. 78980090327 Viļānu pag. 1,50 

48. 78980090553 Viļānu pag. 1,17 

49. 78980090605 Viļānu pag. 0,48 

50. 78980090631 Viļānu pag. 0,12 

51. 78980090652 Viļānu pag. 0,05 

52. 78980100314 Viļānu pag. 1,27 

53. 78980100320 Viļānu pag. 0,54 

54. 78980100361 Viļānu pag. 0,87 

55. 78980100533 Viļānu pag. 0,10 

56. 78480030478 Dekšāres pag. 1,9 

57. 78480030528 Dekšāres pag. 1,3 

58. 78980010058 Viļānu pag. 1,80 

 

16§ 

Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai. 

L.Semjonova J.Ivanova 

1.Izskatot M.K. adrese: Rēzekne, iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78900020265 atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

M.K. saskaņā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas 

likuma” 4.panta ceturtās daļas astoto punktu ir persona, kura var ierosināt nekustamās 

mantas atsavināšanu 

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 789000202655 zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78900020265 atsavināšanai, pārdodot 

to par brīvu cenu. 

 

2.Izskatot AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājuma stacija”, reģ.Nr.40003017051, 

adrese: Viļāni, iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980030126 

atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājuma stacija”, saskaņā ar 2002.gada 19.novembra 

„Publisko personu mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas astoto punktu 

ir persona, kura var ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu 
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Deputāti  atklāti balsojot  par-9 (Jekaterina Ivanova, Ārija Moisejeva, Arnolds 

Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds 

Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas- 2 ( Alla Stiuka un Inga Zunda –

sakarā ar interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā). 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78980030126 zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78980030126 atsavināšanai, pārdodot 

to par brīvu cenu. 

17§ 

Par finansiālu atbalstu koncerta organizēšanai.___________________________ 

I.Strūberga J.Ivanova 

Izskatot Viļānu Romas katoļu baznīcas prāvesta R.Stankeviča 2014.gada 03.aprīļa 

iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu koncerta organizēšanai, kas veltīts mātes 

dienai, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-10 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, 

Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas- 1(Ilze Grolmusa). 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt EUR 200.00 (divi simti eiro 00 centi) starptautiska koncerta organizēšanai 

Viļānu Romas katoļu baznīcā ,kas veltīts mātes dienai. 

Naudas līdzekļus piešķirt no budţeta līdzekļiem, pārējā citur neklasificētā kultūra. 

 

18§ 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.____________________ 

I.Brence J.G.Vidiņš  J.Kalašnikova Ā.Moisejeva I.Grolmusa J.Ivanova 

1. Izskatot S.B. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

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

piederošo brīvo dzīvojamo telpu.   

S. B. deklarētā dzīvesvieta ir Viļāni, Viļānu novads pie vecākiem, bet faktiski pēc 

deklarētās dzīvesvietas nedzīvo mazās dzīvojamās platības dēļ  (dzīvoklis sastāv no 2 

istabām), dzīvoklī dzīvo vecāki. Pašreiz ar savu ģimeni – sievu, sievas meitu O., un 

dēlu Ņ. īrē dzīvokli Rēzeknes pilsētā, taču viņiem dots termiņš – seši mēneši dzīvokļa 

atbrīvošanai, sakarā ar to, ka dzīvoklis tuvākajā laikā tiks pārdots. Sievas J. B. 

deklarētā dzīvesvieta ir Sokolki, Sokolku pag., Viļānu nov. pie saviem vecākiem, bet 
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viņi tur arī nedzīvo, jo ir maza dzīvojamā platība un slikta transporta satiksme. S. B. 

ar savu ģimeni vēlas dzīvot atsevišķi.                                                  

Dzīvoklis Mehanizatoru ielā , Viļānos, Viļānu nov. pieder pašvaldībai un tiek izīrēts 

S. B. tēvam V.B. Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr. 706 ir ierakstīti: īrnieks V. B., 

sieva N. B. dēls S. B. un mazdēls Ņ.B. Dzīvoklis sastāv no 2 istabām, kopējā platība - 

41,65 m
2
, dzīvojamā platība - 29,99 m

2
 . 

S. B. ģimenei nav noteikts trūcīgas/maznodrošinātās ģimenes statuss.   

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.  

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 5.5. punkta nosacījumiem, S. B. ir iesniedzis motivētu iesniegumu 

par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 

1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta pirmās 

daļas1.punktu, Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-10 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis), pret- 1 (Juris Galerijs Vidiņš)nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

atzīt S. B. kā četru personu ģimenes locekli,  par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā 

dzīvojamās platības saņemšanai vispārējā kārtībā. 

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

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

 

2. Izskatot V.O. deklarētā dzīvesvieta Dekšāres pag., Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

Saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.12, 22§, 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. panta 1. 

daļas 1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, ievērojot personas konkrētos dzīvokļa 

apstākļus, V.O. tika atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

un reģistrēts palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas 

izīrēšanai vispārējā kārtībā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2014.gada 25.februārī V. O.tika piedāvāts īrēt 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – Brīvības ielā , Viļāni, Viļānu nov.  
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2014.gada 26.martā tika saņemta V. O. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo dzīvojamo 

telpu. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1. daļas 1.punktu, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. 

panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, Viļānu novada pašvaldības saistošo 

noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. sniegt V.O. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu Brīvības ielā , Viļāni,, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā 

platība - 30,26 m
2
, istabu skaits - 1, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – 

centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija;
 
 

2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu.  Ietvert 

īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa 

pagarināšanu;  

3. līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīţa;  

4. lēmuma 2.  punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim . 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams, 

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas 

dienas. 

 

3. Izskatot A.S. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

Saskaņā ar 2013.gada 30.maija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.7, 16§, 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. panta 

1.daļas 1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos 

dzīvokļa apstākļus, A.S. tika atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā un reģistrēts palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās 

telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā 

Ņemot vērā augstā minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2014.gada 25.februārī A. S. tika piedāvāts īrēt 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – Rīgas ielā , Viļāni, Viļānu nov.  

2014.gada 12.martā tika saņemta A.S. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo dzīvojamo 

telpu. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1.daļas 1.punktu, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. 
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panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, Viļānu novada pašvaldības saistošo 

noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. sniegt A. S. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā 

platība - 25,02 m
2 

, istabu skaits - 1, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – krāsns 

apkure, ūdensvada un kanalizācijas nav;
 
 

2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu.  Ietvert 

īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa 

pagarināšanu;  

3. līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīţa;  

4. lēmuma 2.  punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim . 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams, 

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas 

dienas. 

 

4. Izskatot J.K.deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

J. K. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai 

piederošo brīvo dzīvojamo telpu.                                                                 

J.K. savā iesniegumā norāda, ka viņai piederošā māja Raiņa ielā, Viļānos, ir 

nolietojusies, ļoti bojāta. 2014.gada janvārī tika veikta mājas tehniskā apsekošana un 

tika konstatēts, ka būves pašreizējais tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā 

neapmierinošs, nav derīgs ekspluatācijai un dzīvošanai bīstams. Māju lietderīgāk ir 

nojaukt un veikt pārbūvi no jauna. Šobrīd darbu apjomiem viņai nepietiek līdzekļu. 

Pašlaik dzīvo pie paziņām, jo mājā Raiņa ielā 11, Viļānos uzturēties ir bīstami. 

2013.gada decembrī mēnesī sertificēts būvinţenieris Sandis Eglītis veicot dzīvojamās 

ēkas Raiņa ielā, Viļānos tehnisko apsekošanu, konstatēja, ka būves pašreizējais 

tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams, kā neapmierinošs. Būve kopumā savā 

pašreizējā izskatā tās galveno konstrukciju nestspējas un ekspluatācijas drošuma 

aspektā ir nav derīgs tās iedzīvotājiem līdzšinējā ekspluatācijas reţīmā.  

Tehniskās apsekošanas rezultātā izstrādāti sekojošie secinājumi un ieteikumi, kas būtu 

jāievēro, veicot būves kapitālā remonta un siltināšanas pasākumus, lai pagarinātu ēkas 

ekspluatācijas ilgumu un palielinātu energoefektivitāti: 

- izstrādāt un būvvaldē saskaņot ēkas rekonstrukcijas tehnisko projektu; 

- tāpat ēkai izbūvēt visas inţenierkomunikācijas; 
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- veikt ēkai siltināšanu atbilstoši LBN 002-01 „Ēku norobeţojošo konstrukciju 

siltumtehnika” prasībām; 

- veikt konkrētās ēkas daļas kvalitatīvu iekšēju kosmētisko remontu; 

- kopā ar visas ēkas fasādēm veikt ārējo kosmētisko remontu.  

Ņemot vērā visus augstākminētos novērojumus un ēkas kopējo nolietojumu, veicamo 

remontdarbu apjomus attiecībā pret kopējo ēkas platību un pašreizējo vērtību 

lietderīgāk būtu: veikt ēkas pilnīgu demontāţu un veikt pārbūvi no jauna. 

Viļānu novada pašvaldības Sociālā un dzīvokļu komisija lūdza Rēzeknes novada 

pašvaldības būvvaldi izskatīt sertificēta būvinţeniera S. Eglīša sniegto Tehniskās 

apsekošanas atzinumu un savas kompetences ietvaros izvērtēt tā atbilstību 

pastāvošajai likumdošanai, kā arī faktiski apsekot dzīvojamo ēku Raiņa ielā, Viļānos, 

ar mērķi konstatēt, vai tās faktiskais stāvoklis atbilst Tehniskā apsekošanas atzinumā 

un slēdzienā norādītajam (pieprasījums – pašvaldības izejošais Nr.1.3.6/330 no 

03.03.2014.). 

2014.gada 18.martā Rēzeknes novada pašvaldības būvvalde sniedza atzinumu Nr.2.4-

37 par dzīvojamās mājas Raiņa ielā, Viļānos tehnisko apsekošanu, kurā noradīts, ka 

būvvaldes būvinspektors 2014.gada 12.martā P. Ziliņš, apsekojot dzīvojamo ēku, 

konstatēja, ka pamati mājai ir uz akmens, un tie ir iegrimuši zemē līdz ar augšējo 

pamatu malu. Ārsienas ir no koka baļķiem, kuri daudzās vietās ir satrupējuši. 

Guļbaļķu ārējās sienas ir apšūtas ar ruberoīdu. Grīdas un pārsegumi ir no koka, to 

stāvoklis ir apmierinošs. Bēniņos skurstenis ir ar sodrēju notecējumiem, tā 

ekspluatācija ir ugunsnedroša. Jumta segums ir atjaunots (nomainīts). Jumta nesošās 

konstrukcijas (spāres) daţās vietās pie apakšējās jumta daļas ir sastiķētas no gabaliem. 

Dzīvojamā mājā nav ūdens apgādes, kanalizācijas un ventilācijas. 

Būvinspektora norādījumi:   

- esošai dzīvojamai mājai izstrādāt rekonstrukcijas projektu; 

- esošai dzīvojamai mājai veikt nesošo konstrukciju (pamati, sienas) kapitālo remontu. 

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem J.K. ģimenes stāvoklis – precējusies, laulātais 

P. Ţ. deklarētā dzīvesvieta Dekšāres pag., Viļānu nov. 

Saskaņā ar Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas ziņojumu nekustamā īpašuma 

Raiņa ielā, Viļāni, Viļānu nov. īpašniece ir J.K..  

Saskaņā ar Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas ziņojumu nekustamā īpašuma 

Dekšāres pag., Viļānu nov.  īpašnieks ir P. Ţ. Nekustamais īpašums sastāv no 2 zemes 

gabaliem ar kopējo platību 11,7 ha. Pirmā zemes gabala platība ir 11,1 ha, otrā – 0,6 

ha. Uz pirmā zemes gabala atrodas vienstāvu ēka un četras palīgceltnes.  

Sakarā ar iepriekš minēto J. K. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma 

risināšanā ir noraidāms, jo laulātā P.Ţ. īpašumā ir dzīvošanai derīga dzīvojamā 

platība. Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ”13 panta. un 

14.panta un pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 

4. punkta, 5.1.,5.2.,5.3. un 5.4. punkta nosacījumiem, J. K. neatbilst nevienai no 

personu kategorijām, kuras ir tiesīgas saņemt iepriekš minēto palīdzības veidu, kā arī 

J. K. iesniegums, pamatojoties uz pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par 
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dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5 punktu, pēc savas būtības nesatur pietiekošu 

motivāciju par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.  

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. 

                                                                               

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 panta. un 14.panta,  Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. 

pantu,12. pantu, 13. pantu, 62. pantu, 65, pantu, 66. pantu 67. pantu , Viļānu novada 

pašvaldības  saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. punkta, 

5.1.,5.2.,5.3.,5.4. un 5.5. punktu, 

Lēmuma projekts uz izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas sēdi 

bija:                                                    

atteikt atzīt J.K. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās 

telpas izīrēšanā.   

Pēc izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas balsojuma lēmuma projekts 

netika atbalstīts, bet ieteikts apsekot J.K.vīra īpašumu .Jautājums tika virzīts uz 

novada domes sēdi iepriekšējā redakcijā , lai deputāti izlemj. 

Deputāti  atklāti balsojot  par-2 (Ilze Grolmusa, Ārija Moisejeva) pret-6 (  Vasīlijs 

Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Leopolds Naglis, Juris 

Galerijs Vidiņš ), atturas-3 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis) 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

atzīt J.K. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības 

saņemšanai vispārējā kārtībā. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams, 

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas 

dienas.  
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5. Izskatot S. L.deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

Saskaņā ar Rēzeknes tiesas 2013.gada 12.decembra spriedumu tika izbeigts 

dzīvojamās telpas- Ziedu ielā ,Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr. 589, kas noslēgts 

2007.gada 6. novembrī starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un S. L., kā arī S. L. un 

nepilngadīga ģimenes locekle A. N. izlikta no dzīvokļa Ziedu ielā , Viļānos bez citas 

dzīvojamās telpas ierādīšanas. 

Pamatojoties uz 2014.gada 13.februāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.3, 19§, 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. panta 

1.daļas 1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos 

dzīvokļa apstākļus, S. L. tika atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās 

telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā .Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšana” 14. pants pirmā daļa 1.punkts „b” apakšpunkts nosaka, ka pirmām kārtām 

ar dzīvojamo telpu nodrošināmas personas, kurām saskaņā ar likumu „Par dzīvojamo 

telpu īri” sniedzama palīdzība gadījumos, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās 

telpas un ja tās ir: maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir 

vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas 

vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds.  

S. L. ģimenē ir 5 cilvēki, t.sk.3 mazgadīgie bērni, ģimenei ir noteikts trūcīgas ģimenes 

statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta 01.03.2014. izziņa Nr.164).  

Pamatojoties uz iepriekš minēto likumu S. L. jāpārreģistrē Viļānu novada pašvaldības 

palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā – dzīvojamā telpas izīrēšanai no 

vispārējās kārtības uz palīdzības reģistru dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2014.gada 8.aprīlī  S. L.tika piedāvāts īrēt 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu nov. 

2014.gada 8.aprīlī tika saņemta S.L. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo dzīvojamo 

telpu. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta pirmās daļas 1.punktu,14.panta pirmās daļas 

1.punkta „b” apakšpunktu, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo 

daļu un otro daļu, Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1.Pārreģistrēt S. L.Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu 

risināšanā – dzīvojamā telpas izīrēšanai no vispārējās kārtības uz palīdzības reģistru 

dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām; 

2.Sniegt S. L. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā 

platība - 57,8 m
2 

, istabu skaits - 2, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – krāsns 

apkure, ūdensvada un kanalizācijas nav;
 
 

3. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, iekļaujot 

īres līgumā, kā ģimenes locekļus, meitas: A.N., K. N., dēlu V. N. Ietvert īres līgumā 

nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu;   

4.Līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīţa;  

5. Lēmuma 2.  punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim . 

 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams, 

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas 

dienas. 

  

19§ 

Par īres līguma pagarinājumu._________________________________________ 

I.Brence J.Ivanova 

1.Izskatot S.Š. deklarētā dzīvesvieta Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu 

ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

S. Š. lūdz pagarināt 2013.gada 11.martā ar SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēgto  

dzīvojamās telpas, kas atrodas Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu 

Nr.76/722 uz nenoteiktu laiku sakarā ar īres līguma termiņa izbeigšanu. 

Saskaņā ar 2013.gada 7. marta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.4, 12§, 

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

1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par dzīvojamās telpas 

izīrēšanu” 5.5. punktu, S. Š. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2013.gada 11. martā starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un S. Š. tika noslēgts 

dzīvojamās telpas, kas atrodas Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums 

Nr.76/722 uz noteiktu laiku – vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz 

īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu.  

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības 

prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.  

Sakarā ar parādu esamību par komunālajiem pakalpojumiem par dzīvokli 

Mehanizatoru ielā, Viļāni, Viļānu nov., pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 1.daļas 23.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 

6.panta pirmo daļu un otro daļu, 13.panta pirmo daļu, 
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Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut S. Š. grozīt un noslēgt dzīvojamās telpas, kas atrodas Brīvības ielā, Viļānos, 

Viļānu nov., īres līgumu Nr.76/722 uz noteiktu laiku –vienu gadu; 

2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiņu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīţa;  

3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim . 

 

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

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

20§ 

Par dzīvesvietas anulēšanu._____________________________________________ 

I.Brence A.Stiuka J.Ivanova 

Izskatot M. Š. deklarētā dzīvesvieta  Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par deklarēto 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu V.Š. 

 Viļānu novada pašvaldības dome                                                                                                   

k o n s t a t ē:                                                          

M.Š. lūdz anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov.  

vīram V.Š. jo viņš faktiski pēc minētas adreses nedzīvo,  dzīvo citā vietā.  

1998.gada 25. martā starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un M.Š. tika noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums Nr.509/864 par īres tiesībām uz dzīvokli, Brīvības ielā, 

Viļānos, Viļānu nov. 

Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr. 509/864 ir ierakstīti: īrniece M. Š., viņas pilngadīga 

meita J. V., mazdēls A. V. un vīrs V.Š. Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes 

locekļu nav. 

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem M. Š. ģimenes stāvoklis – precējusies, laulātais 

V.Š. deklarētā dzīvesvieta Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov. no 2000. gada 7. augusta.  

V. Š. uz šo brīdi nav izslēgts no īres līguma Nr.509/864. 

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. 

V.Š., kurš ir ierakstīts īres līgumā Nr.509/864, ir tiesisks pamats dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., un līdz ar to ir pamats nelabvēlīga 

administratīva akta pieņemšanai. 
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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. 

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 Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 2. daļu, 12.panta pirmās 

daļas 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-10 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas- 1(Jekaterina 

Ivanova). 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

atteikt M. Š. anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., 

V.Š.                                                                               

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

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

 

21§ 

Par sociālā dzīvokļa īrnieku komunālo maksājumu parādu__________________ 

D. Strupiša J.Ivanova 

Pamatojoties uz  Sociālā dienesta Lēmumu no 18.03.2014.  Nr. 1.1.11/636 

„Par sociālā dzīvokļa īrnieka komunālo maksājumu parādu” un ņemot vērā izglītības, 

kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu par to, ka sakarā ar invalīdes B. 

K.un invalīda P. B. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā ir palicis 

nesamaksāts parāds, kas būtu jānomaksā: 

        B. K. par dzīvojamo platību Celtnieku ielā - SIA „ Viļānu namsaimnieks” – 

56,76 EUR, 

- SIA „ Viļānu siltums” – 73,02 EUR, 

        P.B. par dzīvojamo platību Pavasara ielā  -    SIA „ Viļānu namsaimnieks” – 

11,02 EUR. 
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Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apmaksāt B. K. par dzīvojamo platību  

   Celtnieku ielā un P. B. par dzīvojamo platību  Pavasara ielā, komunālos parādus,   

   apmaksājot SIA „ Viļānu namsaimniekam ”56,76 EUR par B.K. un 11,02 EUR par  

   P.B., 

2.Apmaksāt SIA „Viļānu siltums” rēķinu Nr.01 par B.K. apkures parādu  

   73,02 EUR apmērā. 

22§ 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu jaunajam ārstam._____________________ 

J.G.Vidiņš I.Grolmusa A.Pudulis J.Ivanova 

Sakarā ar to, ka viena ģimenes ārste beidz savu darbību un aiziet pelnītā atpūtā , mūsu  

novada pārējiem ģimenes ārstiem ir liela pārslodze  un uz aicinājumu atsaucās ārsts  

no cita novada. Tā kā ārstam ir liela ģimene ir nepieciešama dzīvojamā platība. 

Izskatot mūsu pašvaldības saistošos noteikumus tika konstatēts, ka nav paredzēts 

speciālistiem no cita novada piešķirt dzīvojamo platību. Sākas debates: deputāte 

I.Grolmusa informē, ka vajadzētu pārstrādāt saistošos noteikumus, paredzot ar 

dzīvojamo platību nodrošināt arī citas iedzīvotāju kategorijas ne tikai 

maznodrošinātos un trūcīgos. No šī gada būs paredzēti dzīvokļu pabalsti, ko atmaksās 

valsts. 

Novada domes priekšsēdētāja iesaka vasaras sezonā ierakstīt brīvos dzīvokļus 

zemesgrāmatā un pārdot par brīvu cenu, ko varētu iegādāties uz nomaksu. 

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Pārstrādāt  saistošos noteikumus Nr. 10 “Par dzīvojamās telpas izīrēšanu”. 

23§ 

Par Viļānu novada pašvaldības īpašuma – „Dilmaņu pamatskola”, otro izsoli. 

L.Semjonova J.Ivanova 

 Saskaņā ar LR “Publisko personu mantas atsavināšanas likums” 

nosacījumiem, ņemot vērā Viļānu novada domes 2014.gada 16.janvāra sēdes Nr.1 

21.jautājuma „Par Viļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dilmaņu 

pamatskola” izsoli” lēmumu un sakarā ar to, ka netika reģistrēts neviens izsoles 

dalībnieks, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Uzskatīt pirmo, uz 2014.gada 1.aprīli nozīmēto, nekustamā īpašuma – „Dilmaņu 

pamatskola”, izsoli par nenotikušo.  

2. Atsavināt nekustamo īpašumu - „Dilmaņu pamatskola”. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma – „Dilmaņu pamatskola”, nosacīto cenu EUR 

6480,00 (seši tūkstoši četri simti astoņdesmit euro un 00centi) apmērā.  

4. Atsavināt nekustamo īpašumu – „Dilmaņu pamatskola”, pārdodot to atklātā otrā 

izsolē un kā maksāšanas līdzekli noteikt euro. 

5. Apstiprināt nekustamā īpašuma – „Dilmaņu pamatskola” izsoles noteikumus. 

 

Pielikumā : izsoles noteikumi uz 3 lapām. 

 

           24§ 

Par mērķdotācijas sadales grozījumiem novada tautas mākslas kolektīviem.____ 

I.Strūberga J.Ivanova 

Ņemot vērā mērķdotācijas piešķiršanas apjomu 2014.gada 2. ceturksnim Viļānu 

novada tautas mākslas kolektīvu darba samaksai,  

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 2014.gada 2 ceturksnim sekojoši: 

I.G1 grupas kolektīvi ,kuri sagatavo noteiktu repertuāru: 

 

1.Viļānu KN deju kopa ”Austra” –EUR 147.24 

2.Viļānu KN sieviešu koris ”Alta” – EUR 136.59 

3.Viļānu KN vid.p.deju kol. ”Juris”- EUR 104.52 

4.Viļānu vidussk.deju kol. ”Ritvari” – EUR 72.51 

                                    Kopā:    EUR 460.86 

II.G2 grupas kolektīvi ,kuri noteikti par Dziesmu un deju svētku dalībniekiem un 

piedalīšanās skatēs: 

 

1.Viļānu KN folkloras ans. ”Viļonīši” – EUR 74.73 

2.Viļānu KN lauku kapela ”Bumburneicys”- EUR 74.73 

3.Dekšāru pagasta lauku kapela ”Sovejī”- EUR 46.41 

4.Dekšāres pagasta jauktais vok.ans. ”Vālodzīte”- EUR 55.86 

5.Dekšāru pagasta vīru kopa ”Kūzuls”-  EUR 46.41 

                                     Kopā:          EUR 298.14____ 

25§ 

Par savstarpējiem norēķiniem.__________________________________________ 

L.Krupvova J.Ivanova 
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Izskatot Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes līgumu ,kurš atsūtīts noslēgt par 

savstarpējiem norēķiniem punktā 1.3.ir piedāvāts Rēzeknes Valsts ģimnāzijas  

audzēkņiem apmaksāt uzturēšanās izmaksas dienesta viesnīcā, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.250 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāţu vai sociālās aprūpes iestāţu sniegtajiem 

pakalpojumiem” 7. punktu neapmaksāt savstarpējo norēķinu veidā audzēkņu 

uzturēšanās izmaksas Rēzeknes Valsts ģimnāzijas viesnīcā Viļānu novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā deklarētajiem audzēkņiem, jo attiecīgā izglītība ir iegūstama 

pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

26§ 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības amata sarakstā._______________ 

I.Strūberga I.Grolmusa  A.Stiuka J.Ivanova 

Sakarā  ar pašvaldības lielo darba apjomu juristam, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Papildināt Viļānu novada pašvaldības amatu sarakstu  izveidojot  vēl vienu  amata  

   vienību – jurists – 1 slodze ar algu mēnesī  EUR 600.00 no 10.04.2014.    

   Profesijas klasifikācijas kods 2611 01 . 

2.Finanšu analītiķei veikt izmaiņas amatu sarakstā un budţeta grozījumus- naudas  

   līdzekļus paredzot no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.  

 

27§ 

Par jaunu automašīnu iegādi pašvaldības vajadzībām._____________________ 

V.Arbidāns J.G.Vidiņš J.Ivanova 

Saimniecības komisijā tika izskatīts jautājums par jaunu automašīnu iegādi : 

 Sokolku pārvaldes vadītājas automašīna ir sasista un tās remontēšana nav 

ekonomiski izdevīga; 

 Pašvaldības automašīna Nissan ir tehniski nolietojusies un  remonts 

neatmaksājas. 

Deputāti  atklāti balsojot  par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ārija 

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

Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, 

atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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Iegādāties pašvaldības vajadzībām divas jaunas automašīnas. 

 

28§ 

Informācija.__________________________________________________________

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2014. gada 08.maijā  plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2014.gada 29.aprīlī  plkst 15.00. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2014.gada 30.aprīlī 

plkst.11.00. 

Sēdi slēdza plkst.18.00 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

Parakstīja 2014.gada 17.aprīlī 

 

 


