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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.5                                2014.gada  13.martā 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1.Par SIA „Viļānu siltums” 2013. gada pārskatu un zvērināta revidenta  

   ziņojumu. 

2. Par SIA „Viļānu namsaimnieks” 2013. gada pārskatu un zvērināta revidenta  

    ziņojumu. 

3. Par kapitālsabiedrību ar 100 %  pašvaldības ieguldījumu finansiālās darbības  

    ietekmi uz pašvaldības izdevumiem. 

4.Par Dekšāres muzeja krājumu kolekciju ņemšanu grāmatvedības uzskaitē. 

5.Par Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 13.marta saistošo noteikumu  

   Nr.65„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Viļānu „Mūzikas un mākslas  

   skolā” izdošanu. 

6.Par Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 13.marta saistošo noteikumu  

    Nr.66„Viļānu novada pašvaldības teritorijas uzturēšanas un sabiedriskās  

    kārtības noteikumi” izdošanu. 

7.Par naudas līdzekļu piešķiršanu Notras vecticībnieku draudzei. 

8.Par valsts nekustamā īpašuma “Lidlauks Rēzekne”attīstīšanu. 

9.Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un  

   nodošanu  atsavināšanai. 

10.Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai. 

11.Par zemes iznomāšanu. 

12.Par pašvaldības ēkas nojaukšanu. 

13.Par Viļānu novada pašvaldības kustamās mantas pārdošanu. 

14.Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

15.Par īpašuma sadali. 

16.Par iepirkumu komisijas locekļu papildinājumu. 

17.Par finansējuma piešķiršanu grāmatas izdošanai. 

18.Par Viļānu novada domes kultūras komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

19.Par Viļānu vidusskolas bufetes darbu. 

20.Par Viļānu vidusskolas padomes sastāva apstiprināšanu. 

21.Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu. 

22.Par izslēgšanu no pretendentu uz sociālo dzīvojamo platību rindas. 
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23.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

24.Par īres līguma pagarinājumu. 

25.Par dzīvojamās platības maiņu. 

26.Par izslēgšanu no Palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Papildus darba kārtībā. 

27. Par SIA „Viļānu  namsaimnieks” darbību 2014.gadā. 

28.Par projekta „Cilvēks, Darbs, Zeme” pieteikuma apstiprināšanu un  

      iesniegšanu. 

29.Par projekta „Sporta inventāra iegāde Viļānu novada pašvaldības izglītības  

      iestādēm” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu. 

30.Par novada attīstības programmas 2015-2022.gadam izstrādes uzsākšanu. 

31.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

32.Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības amata sarakstā. 

33.Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu. 

34.Informācija. 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova 

Piedalās 

deputāti: Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Ārija Moisejeva, 

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

Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Leopolds Naglis, Juris Galerijs Vidiņš, Ilze 

Grolmusa. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas 

vadītāja Iveta Piziča, izpilddirektore Inga Strūberga, galvenā grāmatvede Irēna 

Stafecka, Dekšāres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Benislavskis, Sokolku pagasta 

pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova, zemes ierīcības inţeniere Lidija Semjonova, 

novadpētniecības muzeja vadītāja Margarita Skangale, nekustamā īpašuma speciāliste 

Irina Klimanova.  

Nav ieradies deputāts Andris Kozulis –nezināmu iemeslu dēļ. 

Uzaicinātie : SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklis Dainis Igaunis, grāmatvede 

Ilona Piziča un ekonomiste Marija Serediča. 

Ieradusies Viļānu novada iedzīvotāja Jevģēnija Apača. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00. 

Deputāti  atklāti balso par darba kārtības jautājumiem un papildus darba kārtībā  

iekļaujamajiem jautājumiem  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga 

Ceipiniece , Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta 

Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, 

Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Novada domes sēde sākas apstiprinot darba kārtību un iekļaujot papildus iesniegtos 

jautājumus. 
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1§ 

Par SIA „Viļānu siltums” 2013. gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu. 

J.Ivanova 

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Pieņemt zināšanai SIA „Viļānu siltums” 2013.gada pārskatu -kapitālsabiedrības 

2013. gada neto apgrozījums – 242 757 lati, pārskata gada zaudējumi – 2 817 lati. 

2. Kapitālsabiedrības zaudējumi Ls 2 817 tiks segti ar iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu. 

3. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta atzinumu par SIA „Viļānu siltums” 2013.gada 

pārskatu. 

2§ 

Par SIA „Viļānu namsaimnieks” 2013. gada pārskatu un zvērināta revidenta 

ziņojumu.____________________________________________________________  

D.Igaunis J.Šlivka J.G.Vidiņš J.Ivanova 

SIA „Viļānu namsaimnieks” gadu noslēdza ar lieliem zaudējumiem un ir negatīvs 

zvērināta revidenta atzinums. Valdes loceklis ziņo par galvenajiem faktoriem ,kas 

ietekmēja zaudējumu rašanos: 1.Iedzīvotāju parāds uz 31.12.2013.sastāda 117789 Ls, 

tai skaitā ūdenssaimniecības nozarē 36206.84 Ls un atkritumu apsaimniekošana 

3778.70 Ls . 

2.Ūdens patēriņa apjoma samazināšanās sakarā ar ūdens skaitītāju uzstādīšanu. 

Neatbilstība starp plānotajiem un faktiskajiem ieņēmumiem .Faktiskie ieņēmumi 

samazinājās ,bet plānotie palika iepriekšējā līmenī. 

3.Neskatoties uz veiktajiem pasākumiem ir ievērojami ūdens zudumi, kaut gan tie ir 

ievērojami samazinājušies, salīdzinot ar citiem gadiem. 

4.Atkritumu apsaimniekošana 2013.gada uzņēmumam ir radījusi zaudējumus 3778.70 

Ls .SIA” ALLAS” rēķini tiek izrakstīti atbilstoši izvestajam atkritumu daudzumam, 

bet apmaksa no iedzīvotājiem tiek veikta aptuveni 75-80%. 

Pasākumi, kas būtu veicami situācijas uzlabošanai: 

1.Turpināt darbu ar parādniekiem, izrakstīt brīdinājumus, izvest pārrunas, slēgt 

atmaksas grafikus, turpināt tiesvedību . 

2.Parādniekiem piemērot maksas kavējuma soda procentus nosakot procentu likmi, 

0.1% no kavējuma summas dienā. 

3.Lūgt pašvaldību veikt izmaiņas dzīvokļu komisijas nolikumā, (izsaukt personu un 

prasīt no kādiem līdzekļiem tiks apmaksāti komunālie pakalpojumi) ,jo 

maznodrošināta persona saņemot dzīvokli ierindojas potenciālo parādnieku rindā. 

4.Uzstādot ūdens skaitītājus uz daudzdzīvokļu māju ievadiem un privātmāju sektorā. 

5.Sadzīves notekūdeņu savākšana no individuālā sektora, uzliekot individuālo māju 

īpašniekiem par pienākumu, notekūdeņus no izsmeļamām bedrēm un skeptiķiem 

izvest uz attīrīšanas iekārtām nevis nopludināt vidē. 

Ārkārtas pasākumi: ar 2014.gada 01.aprīli samazināta slodze 6 darbiniekiem no 1 uz 

0.5, samazinātas 4 amata vienības ,uzņēmuma administrācijas darbiniekiem līdz 
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situācijas stabilizācijas noteikta 7 stundu darba diena. Ievadītas sarunas ar apsardzes 

firmām par signalizācijas ierīkošanu. Uzklausot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes 

locekli Daini Igauni un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu , 

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Pieņemt zināšanai SIA „Viļānu namsaimnieks” 2013. gada pārskatu – 

   kapitālsabiedrības 2013. gada neto apgrozījums – 236 987 lati, pārskata gada  

   zaudējumi – 72 760 lati, bet kopīgie zaudējumi 2013.gadā ir 271 958 Ls , kas ir 39%  

   no sabiedrības pamatkapitāla. 

2.Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta atzinumu par SIA „Viļānu namsaimnieks”  

   2013. gada pārskatu. 

3§ 

Par kapitālsabiedrību ar 100 %  pašvaldības ieguldījumu finansiālās darbības 

ietekmi uz pašvaldības izdevumiem.______________________________________ 

I.Stafecka J.Ivanova 

Pamatojoties uz LR MK noteikumu Nr.643 „Kārtība, kādā ministrijas un centrālās 

valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un 

finanšu informāciju” 13.p., izvērtējot kapitālsabiedrību sagatavoto finanšu informāciju 

saskaņā ar šo noteikumu 6.punkta 6.3.apakšpunktu, tad: 

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. SIA „Viļānu siltums”  

Kapitālsabiedrības finansiālā darbība neietekmē pašvaldības budţeta izdevumus, jo 

tekošā gada zaudējumi  tiks  segti no uzņēmuma iepriekšējos gados nesadalītās 

peļņas. 

(Pamats: SIA „Viļānu siltums” Anketa par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas 

principu piemērošanu). 

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

2. SIA „Viļānu namsaimnieks” 
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Sakarā ar finanšu resursu trūkumu nepiešķirt SIA „Viļānu namsaimnieks” 

finansējumu tekošā gada zaudējumu segšanai, jo pašvaldības 2014. gada budţetā šim 

mērķim netika ieplānoti finanšu resursi. 

Kapitālsa

biedrības 

nosauku

ms 

Reģistrācij

as Nr. 

Institu

cionālā 

sektora 

klasifik

ācijas 

kods 

Līdzdalī

ba (%) 

perioda 

beigās 

Apstiprinātais finansējums 

  
n + 1 

gadā 

n + 2 

gadā 

n + 3 

gadā 

kods summa summa summa 

A B C D 1 2 4 6 

        

KOPĀ 0 0 0 

AIZ 0 0 0 

FIN 0 0 0 

PAR 0 0 0 

 (Pamats: SIA „Viļānu namsaimnieks” Anketa par kapitālsabiedrības darbības 

turpināšanas principu piemērošanu). 

4§ 

Par Dekšāres muzeja krājumu kolekciju ņemšanu grāmatvedības uzskaitē._____ 

I.Stafecka J.Ivanova 

Pamatojoties uz LR MK noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budţeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti” 200.2.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Ņem grāmatvedības uzskaitē Dekšāres  muzejā sekojošu kolekciju: 

1) „Izglītība Dekšāres pagastā” kolekciju  251 vienības par kopējo vērtību  

EURO 376.50 ( trīs simti septiņdesmit seši eiro 50 centi). 

5§ 

Par Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 13.marta saistošo noteikumu 

Nr.65„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Viļānu „Mūzikas un mākslas 

skolā” izdošanu._______________________________________________________ 

I.Brence J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  41.panta pirmās daļas 4.punktu un ņemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1.Izdot Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 13.marta saistošos noteikumus Nr.65 

„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību „Viļānu Mūzikas un mākslas skolā”. 

2.Atzīt spēku  zaudējušus Viļānu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 63 

„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību „Viļānu Mūzikas un mākslas skolā”    

  apstiprinātus 16.01.2014. 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 3 lapām. 

6§ 

Par Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 13.marta saistošo noteikumu 

Nr.66„Viļānu novada pašvaldības teritorijas uzturēšanas un sabiedriskās  

kārtības noteikumi” izdošanu.___________________________________________ 

I.Strūberga J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  41.panta pirmās daļas 4.punktu un ņemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu , 

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Izdot Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 13.marta saistošos noteikumus Nr.66  

    „Viļānu novada pašvaldības teritorijas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības  

    noteikumi”. 

2.Atzīt spēku  zaudējušus Viļānu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 15  

    un Nr. 46 ”Viļānu novada pašvaldības teritorijas uzturēšanas un sabiedriskās  

    kārtības  noteikumi”. 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 10 lapām. 

 

7§ 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu Notras vecticībnieku draudzei.______________ 

I.Strūberga J.Ivanova 

Izskatot Notras vecticībnieku draudzes kopienas priekšsēdētāja K.Ivanova 2014.gada 

04.marta iesniegumu ar lūgumu piešķirt naudas līdzekļus  baznīcas apsardzes 

pakalpojumu apmaksai 6 mēnešiem.Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Ilze Valeniece, 

Felicija Leščinska, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka), pret- 2( Inta Brence ,Juris 

Galerijs Vidiņš), atturas- 1(Ilze Grolmusa). 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Piešķirt naudas līdzekļus EUR 40.00 (četrdesmit eiro 00 centi ) Notras vecticībnieku  
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  draudzei-  apsarga pakalpojumu apmaksai no budţeta līdzekļiem pārējā citur  

   neklasificētā  kultūra. 

8§ 

Par valsts nekustamā īpašuma “Lidlauks Rēzekne”attīstīšanu._______________ 

I.Strūberga J.Ivanova 

Izskatot Rēzeknes novada pašvaldības vēstuli Nr. 4-17/267 no 20.02.2014.ar lūgumu 

saņemt konceptuāla atbalsta vēstuli par idejas Rēzeknes lidlauka tālākās attīstības 

īstenošanu /Rēzeknes novada pašvaldība plāno veikt izpletņlēkšanas un civilās 

aviācijas centra izveidi, kā arī daţādu pasākumu īstenošanu, tādu kā AN-2 lidmašīnu 

ikgadējais salidojums, Latvijas čempionāti izpletņlēkšanā, paraugdemonstrējumi 

izpletņlēkšanā, kā arī čarterreisu apkalpošanu un kravu pārvadāšanu/. Ņemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Konceptuāli atbalstīt Rēzeknes novada pašvaldību jaunās idejas ieviešanā. 

 

9§ 

Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai 

I.Klimanova J.Ivanova 

1. Izskatot AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”, reģ.Nr.40003017051 valdes 

locekles I. Z. iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980050275 

atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu 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 un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, 

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

Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, 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 78980050275 zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78980050275  atsavināšanai, 

pārdodot to par brīvu cenu. 
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3. Lēmuma norakstu nosūtīt AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”, 

Rīgas iela 44, Viļāni, Viļānu nov.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

2. Izskatot I.S. dzīv.  Viļānu nov. iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78480030788 atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

I.S. 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 un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78480030788 zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78480030788  atsavināšanai, 

pārdodot to par brīvu cenu. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt I.S. 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 F.K. dzīv. Viļānu nov. iesniegumu ar zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumiem 78980040189 un 78980060301 atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

F.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 un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu. 

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalus ar kadastra apzīmējumiem 78980040189 un 

78980060301 zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda; 
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2. Nodot zemesgabalus ar kadastra apzīmējumiem 78980040189 un 

78980060301 atsavināšanai, pārdodot tos par brīvu cenu. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt F.K. Viļānu pag., Viļānu nov.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

4. Izskatot AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”, reģ.Nr.40003017051 valdes 

locekles I. Z. iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980050168 

atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu 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 un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, 

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

Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, 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 78980050168 zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78980050168  atsavināšanai, 

pārdodot to par brīvu cenu. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”, 

Rīgas iela 44, Viļāni, Viļānu nov.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

5. Izskatot A.S. dzīv.Sokolku pag., Viļānu nov. iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78900040182 atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

A.S.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 un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78900040182 zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78900040182 atsavināšanai, 

pārdodot to par brīvu cenu. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt A.S. Sokolku pag., Viļānu pag., Viļānu nov.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

10§ 

Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai. 

L.Semjonova J.Ivanova 

1. 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 un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, 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. 78980090237 Viļānu pag. 1,80 

2. 78980030489 Viļānu pag. 0,06 

3. 78980030539 Viļānu pag. 0,12 

4. 78980030532 Viļānu pag. 0,09 

5. 78980030534 Viļānu pag. 0,10 

6. 78980060100 Viļānu pag. 0,06 

7. 78980100519 Viļānu pag. 0,13 

8. 78900040075 Sokolku pag. 2,80 

9. 78900040300 Sokolku pag. 1,00 

10. 78480030171 Dekšāres pag. 2,40 

11. 78980060268 Viļānu pag. 2,00 

12. 78980040215 Viļānu pag. 0,90 

 

2. 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 un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 
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Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, 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. 78980030234 Viļānu pag. 0,20 

2. 78980040214 Viļānu pag. 0,30 

 

3.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: 

Zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 78980020113, 78980100199, 7890060207 

piekrīt pašvaldībai atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5 daļu; 

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

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

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu: 

 

N.p.k. Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 

Zemes vienības adrese Zemes vienības 

platība, ha 

1. 78980020113 Viļānu pag. 2,70 

2. 78980100199 Viļānu pag. 1,10 

3. 78980060207 Viļānu pag. 1,37 

 

11§ 

Par zemes iznomāšanu. 

J.Semjonova J.Ivanova  

1. Izskatot J.S. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2014.gada 27. februāra 

iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980030558 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada domes 2010.gada 27.maija lēmums). 
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2014.gada 27.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts J.S. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980030558 0,80 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 J.S. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

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

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

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

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

„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78980030558 0,80 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 J. S. 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. 

 

2. Izskatot M.S. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov., 2014.gada 20. februāra iesniegumu 

par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480030391 ir rezerves zemes fonda 

zeme. 

2014.gada 20.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts M. S. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480030391 0,30 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 M.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 
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zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 

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

„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78480030391 0,30 ha platībā uz vienu gadu. 

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 M.S. Dekšāres pagasts, Viļānu 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. 

3. Izskatot A.M. Dekšāres pag., Viļānu nov., 2014.gada 28. februāra 

iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78480030556 un 78480030221 ir 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes. 

2014.gada 28.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A. M. 

iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

78480030556 (0,6ha) un 78480030221 (1,0ha).  

Citi pieteikumi uz dotajām zemes vienības daļām 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.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 un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Noslēgt nomas līgumu ar A.M. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

78480030556( 0,6ha) un 78480030221 (1,0ha) 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. M. Dekšāres pag., Viļānu 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. 

 

4. Izskatot V.P. dzīv. Viļānu nov., 2014.gada 18. februāra iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040651 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme. 

2014.gada 10.janvārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts V.P. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170040651.  

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 V.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 un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78170040651 (1,07ha) 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.P. Viļānu novads.   
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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. I., personas kods: 231159-11448, dzīv.  Viļānu nov., 2014.gada 

18. februāra iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome 

konstatē: 

 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78480030434, 78480030164, 

78480030408, 78480030448 , 78480030424 ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās 

zemes. 

2014.gada 18.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A. I. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78480030164, 

78480030408, 78480030448,78480030424.  

Citi pieteikumi uz dotajām zemes vienību daļām 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.I. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

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

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

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

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

„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu komiteja 

ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar A. I.  par zemes vienību ar kadastra  

    apzīmējumiem 78480030164 (0,7ha), 78480030408 (0,2ha) un 78480030448 (0,8ha)  

    un 78480030424 (  0.6 ha  ) uz pieciem gadiem. 

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

   uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību (apstiprināts  

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

   pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz  

   citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3.Lēmuma norakstu nosūtīt A.I.  Dekšāres pag., Viļānu 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. 

12§ 

Par pašvaldības ēkas nojaukšanu. 

L.Semjonova  J.Ivanova 



16 

 

Izskatot Saimniecības komisijas ieteikumu ar lūgumu nojaukt veco pirti (kadastra 

apzīmējums 78170010420001), Kultūras laukums 15B, Viļānos, sakarā ar slikto 

stāvokli un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

 Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Nojaukt veco pirti (kadastra apzīmējums 78170010420001), Kultūras laukums 15B, 

Viļānos, pēc iespējas saglabājot materiālus, lai varētu izlietot citā objektā.  

 

13§ 

Par Viļānu novada pašvaldības kustamās mantas pārdošanu 

L.Semjonova J.Ivanova 

Saskaņā ar LR “Publisko personu mantas atsavināšanas likums” nosacījumiem un 

ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atsavināt kustamo īpašumu – automašīnu OPEL ASTRA, reģ. datums 

02.10.1998. 

2. Apstiprināt automašīnas OPEL ASTRA nosacīto cenu EUR 700,00 (septiņi simti 

eiro un 00 centi) apmērā.  

3. Atsavināt automašīnu OPEL ASTRA pārdodot to izsolē. 

4. Apstiprināt automašīnas OPEL ASTRA izsoles noteikumus. 

 

Pielikumā: Pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Opel Astra – izsoles 

noteikumi uz 3.lapām. 

 

14§ 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

L.Semjonova J.Ivanova 

1. Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 4.punktu un 25.panta otro daļu, personām, 

kuras nenoslēdza zemes izpirkuma (pirkuma) līgumus ar Hipotēku banku līdz 

2011.gada 30.decembrim izbeidzas zemes lietošanas tiesības, un tās iegūst zemes 

nomas pirmtiesības uz to lietošanā bijušo zemi un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izbeigt lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā iedalīto zemi: 

N.p. 

k. 
Zemes lietotājs Personas kods 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Platība 

(ha) 

Nosaukums, zemes 

atrašanās vieta 

1.1. O. S. 
 

78900020089 1,50 „Celmiņi”, 

Sokolku pag. 

78900020137 2,50 „Celmiņi”, 

Sokolku pag. 

1.2. J.L.  78900030043 6,50 Sokolku pag. 

1.3. P. K.  78900010047 2,70 „Meţkokti”, 

Sokolku pag. 

1.4. V. M.  78900020060 ½ no 2,50 „Rogoviki”, 

Sokolku pag. 

1.5. S. S.  78900020060 ½ no 2,50 „Rogoviki”, 

Sokolku pag. 

1.6. V. M. 010949-10632 78900020157 ½ no 3,80 „Rogoviki”, 

Sokolku pag. 

1.7. S.S. 090551-11420 78900020157 ½ no 3,80 „Rogoviki”, 

Sokolku pag. 

1.8. V. V. 170767-11425 78900020061 1,10 Sokolku pag. 

1.9 I.O. 010762-11440 78900020085 3,40 Sokolku pag. 

1.10 S. G. 031258-11442 78980010049 1,20 „Senču mājas”, 

Viļānu pag. 

1.11 J. B. 180138-11482 78980020135 5,60 „Lucāni”, Viļānu 

pag. 

1.12 A. R. 061236-10923 

78980030189 0,80 „Stafecki”, 

Viļānu pag. 

78980030258 1,00 „Stafecki”, 

Viļānu pag. 

78980030261 1,80 „Stafecki”, 

Viļānu pag. 
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78980050177 1,50 „Stafecki”, 

Viļānu pag. 

1.13 P. A.  78980030424 ¼ no 0,30 „Malta”,Viļānu 

pag. 

1.14 P. J.  78980030424 ¼ no 0,30 „Malta”,Viļānu 

pag. 

1.15 R.G.  78980030424 ¼ no 0,30 „Malta”,Viļānu 

pag. 

1.16 Ţ. V.  78980030424 ¼ no 0,30 „Malta”, Viļānu 

pag. 

1.17 K. P.  78980030440 ½ no 0,40 „Masaļski”, 

Viļānu pag. 

1.18 U. A.  78980030440 ½ no 0,40 „Masaļski”, 

Viļānu pag. 

1.19 L. P.  78980040127 3,10 „Lauzinieki”, 

Viļānu pag. 

1.20 A. V. 
 

78980040243 3,00 „Frolovka”, 

Viļānu pag. 

78980040244 1,30 „Frolovka”, 

Viļānu pag. 

1.21 K.K.  78980060151 3,60 Rimši,           

Viļānu pag. 

1.22 S. A. 
 

78980090370 1,10 „Radopole”, 

Viļānu pag 

78980090375 9,90 „Radopole”, 

Viļānu pag 

1.23 L.N. 
 

78980100043 2,50 „Notra”,      

Viļānu pag. 

78980100044 0,30 „Notra”,      

Viļānu pag. 

1.24 N.A.  78980100356 6,50 Viļānu pag. 

1.25 Č. L.  78980100531 0,6426 Viļānu pag. 
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1.26 V. J.  78900010174 2,90 „Jaunmurri”, 

Sokolku pag. 

1.27 K. M.  78900020265 0,80 Sokolku pag. 

1.28 A. M.  78480030417 0,7 Dekšāres pag. 

1.29 Z.Ē. 
 

78480050109 1,70 Dekšāres pag. 

78480060341 0,60 Dekšāres pag. 

78480060340 0,70 Dekšāres pag. 

 

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

nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu ieskaitīt zemes gabalus ar 

kadastra apzīmējumiem 78900020089, 78900020137, 78900010047, 78900030043, 

78900020060, 78900020157, 78900020061, 78900020085, 78980010049, 

78980020135, 78980030189, 78980030258, 78980030261, 78980050177, 

78980030424, 78980030440, 78980040127, 78980040243, 78980040244, 

78980060151, 78980090370, 78980090375, 78980100043, 78980100044, 

78980100356, 78980100531, 78480030417, 78480050109, 78480060341, 

78480060340, 78900010174, 78900020265 Viļānu novada pašvaldībai piekritīgajās 

zemēs. 

 

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 īpašuma sadali. 

L.Semjonova J.Ivanova 

Izskatot A.F. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov. iesniegumu par nekustamā īpašuma 

„Dzērves”, kadastra Nr.78980060175, 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-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam „Dzērves”, kadastra 

Nr.78980060175 ar kopējo platību 7,5 ha sadalei divos īpašumos: 

 

1. No zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980060175 atdalīt 4,5 ha (veicot 

instrumentālo uzmērīšanu zemes platība var mainīties); 
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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 „Dzērves 1”; 

4. Sadali veikt uz zemes īpašuma „Dzērves” izgatavotā zemes robeţu plāna 20.09.1999. 

pamata M 1:10000; 

5. Zemes ierīcības projektā jāievēro noteiktie apgrūtinājumi; 

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

 

16§ 

 

Par iepirkumu komisijas sastāva papildinājumu.__________________________ 

I.Strūberga J.Ivanova 

Sakarā ar to, ka iepirkumu komisijas sastāvā vēlams nepāra locekļu skaits un, ka  

darbs tiek apgrūtināts nepietiekama komisijas locekļu skaita dēļ, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiņš ), 

pret- nav, atturas- 1(Ārija Moisejeva –sakarā ar interešu konfliktu valsta amatpersonu 

darbībā), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Ievēlēt iepirkumu komisijas sastāvā iepirkumu speciālisti Lindu GRANDĀNI   un 

deputāti Āriju MOISEJEVU ar  2014.gada 13.martu. 

 

17§ 

Par finansējuma piešķiršanu grāmatas izdošanai.___________________________ 

I.Strūberga J.Ivanova 

Izskatot Latgales kultūras centra izdevniecības 2014.gada 06.marta vēstuli ar lūgumu 

piešķirt EUR 100.00 līdzfinansējumu Franča Trasuna grāmatas izdošanai un ņemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs 

Vidiņš ), pret- nav, atturas- 1(Ilze Grolmusa), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt naudas līdzekļus EUR 100.00 (viens simts eiro 00 centi ) Franča Trasuna 

grāmatas izdošanai , pārskaitot Latgales kultūras centra izdevniecībai no budţeta 

līdzekļiem - pārējā citur neklasificētā kultūra. 

 

18§ 

Par Viļānu novada domes kultūras komisijas nolikuma apstiprināšanu.________ 



21 

 

I. Brence J.Ivanova 

Izskatot Kultūras komisijas nolikuma projektu un ņemot vērā izglītības, kultūras un 

sociālo jautājumu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt Viļānu novada domes kultūras komisijas nolikumu. 

 

Pielikumā: Viļānu novada domes kultūras komisijas nolikums uz 2 lpp. 

 

19§ 

Par Viļānu vidusskolas bufetes darbu.____________________________________ 

I. Brence J.Ivanova 

Izskatot Viļānu vidusskolas direktora Pētera Tretjuka iesniegumu no  27.02.2014 (Nr. 

1.12/97), kurā lūdz izskatīt jautājumu par skolas bufetes darbu un uzsākt iepirkuma 

procedūru, direktors iesniegumā norāda, ka tika aptaujāti Viļānu vidusskolas skolēnu 

vecāki, skolotāji un skolēni un, ka lielākā daļa (2/3) aptaujāto, ir par skolas bufetes 

pastāvēšanu un ņemot vērā Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas 

ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Daiga Ceipiniece , Ārija Moisejeva, Arnolds 

Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiņš ), 

pret- 2 (Jekaterina Ivanova ,Alla Stiuka), atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Veikt nomas tiesību izsoli, paredzot vajadzīgo preču sortimentu Viļānu vidusskolas 

bufetē. 

20§ 

Par Viļānu vidusskolas padomes sastāva apstiprināšanu.____________________ 

I. Brence J.Ivanova 

Izskatot Viļānu vidusskolas direktora Pētera Tretjuka iesniegumu no 27.02.2014 (Nr. 

1.12/98), kurā lūdz apstiprināt skolas padomes sastāvu 2013./2014. m.g. ,direktors 

iesniegumā norāda, ka Skolas padomes sastāvā ir nelielas izmaiņas skolēnu sarakstā 

un ņemot vērā Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, 

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

atturas- 2( Inga Zunda un Jelicija Leščinska- sakarā ar interešu konfliktu valsts 

amatpersonu darbībā),  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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Apstiprināt Viļānu vidusskolas padomes sastāvu 2013./2014. m.g.  

 

Pielikumā:  Skolas padomes sastāvs 2013./2014. m.g. uz 1 lpp. 

 

21§ 

Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu._________________________________________ 

I.Brence J.Šlivka L.Semjonova J.Ivanova 

Izskatot Sociālā dienesta Atzinumu no  26.02.2014. Nr. 1.1.13/5 Par  sociālās 

dzīvojamās platības nepieciešamību -atzinumā norādīts:  

28.12.2013. pašvaldībā A.S. iesniedza iesniegumu ar lūgumu viņam piešķirt 

sociālo dzīvojamo telpu , dzīvojamā māja ir sabrukusi, tur nav iespējams dzīvot. 

Patreiz dzīvo pie drauga. 

2014.gada 2.janvārī  tika apsekota A.S.dzīves vieta. Un konstatēts, ka mājas 

jumts ir iebrucis, līdz ar to laika apstākļu ietekmē bojāta arī mājas iekšpuse.  A. S. ir 

trūcīgs un GMI pabalsta saņēmējs, viņam nav līdzekļu ar ko veikt mājas kapitālo 

remontu. Dzīvot šādā mājā nav iespējams.  Sociālajā dienestā kopā ar A.S. meklēti 

citi šīs problēmas risinājumi. Tomēr tie netika atrasti.  

Secinājums:  A.S. ir nepieciešama sociālā dzīvojamā platība.  

Kamēr tika noskaidroti A.S. lietas visi apstākļi, Pavasara ielā atbrīvojās sociālais 

vienistabu dzīvoklis. Tur gan ir nepieciešams kosmētiskais remonts, jālabo grīda. 

18.02.2014. A.S. iesniedza iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam šo dzīvokli, kuru 

apņēmās pats izremontēt.  Pretendentu rindā uz sociālo dzīvojamo platību patreiz  ir 

reģistrētas 4 personas.  

            Tomēr skatot Viļānu novada domes 2009.gada 5.augusta apstiprinātā „Sociālo     

dzīvokļu nolikuma ” 14.punktu „Nosakot izīrēšanas secību, jāņem vērā iesniegumu 

iesniegšanas laiks, kā arī personas (ģimenes) nodrošinātība ar dzīvokli” Sociālais 

dienests ierosina: piešķirt A.S. dekl. Viļānos, sociālo  dzīvokli Pavasara ielā saskaņā 

ar Sociālo dzīvokļu nolikumu. Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu 

komisijas ieteikumu , 

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt A.S. dekl. Viļānos, sociālo  dzīvokli Pavasara ielā saskaņā ar Sociālo 

dzīvokļu nolikumu. 

 

22§ 

Par izslēgšanu no pretendentu uz sociālo dzīvojamo platību rindas.____________  

I. Brence J.Ivanova 

Izskatot Sociālā dienesta Lēmumu  no  24.02.2014. Nr. 4.1/4  Par  sociālo dzīvojamo 

platību sociālajā dzīvoklī - Lēmumā norādīts: 
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 Sociālajā dienestā  saņemta informācija par pretendenta uz sociālo dzīvojamo 

platību A. O. nāvi.  

 Sakarā ar pretendenta uz sociālo dzīvojamo platību ,nāvi sociālais dienests 

nolemj ,ierosināt Viļānu novada domei izslēgt A. O.  no pretendentu uz sociālo 

dzīvojamo platību rindas. Ņemot vērā Izglītības kultūras un sociālo jautājumu 

komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

   

Izslēgt A. O. no pretendentu uz sociālo dzīvojamo platību rindas.   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Viļānu novada pašvaldības domē Kultūras laukumā 1a, 

Viļānos, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

23§ 

Palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.________________________ 

J.Šlivka J.Ivanova 

1. Izskatot T.M. deklarētā dzīvesvieta Viļānos, iesniegumu par palīdzības sniegšanu 

dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, 

Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

T. M. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā –  īrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu ar krāsns apkuri Viļānu pilsētā.  

T.M. savā iesniegumā norāda, ka pašreiz kopā ar saviem bērniem īrē dzīvojamo 

platību no citas personas Viļānu pilsētā, līdz ar to pastāv iespēja, ka jeb kurā laikā šī 

dzīvojamā platība būs jāatstāj. 

T.M. un viņas bērniem deklarētā dzīvesvieta ir Viļāni, Viļānu nov., bet faktiski pēc 

deklarētās dzīvesvietas viņi nedzīvo, īrē dzīvojamo platību Viļānu pilsētā.  

I.M. T.M. māte, ir īrniece Viļānos.  (1999.gada 6.decembra īres līgums Nr.590). Īres 

līgumā ir ierakstīti: īrniece I. M., dēls G. M., meita T.M. un viņas nepilngadīgie bērni 

–  D. un V.  

Dzīvoklis sastāv no 3 istabām, kopēja platība - 55,93 m
2
, dzīvojamā platība - 42,8 m

2
, 

pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze.  

 

2014.gada 30.janvārī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieks M. 

Ikauniece  veicot T. M. apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā  Viļānos, Viļānu nov., 

konstatēja, ka pēc deklarētās dzīvesvietas T. M. ar saviem bērniem nedzīvo, apmēram 

pusgadu viņa īrē citu dzīvojamo platību. Dzīvoklī  Viļānos faktiski dzīvo T. māte I. 

M. un viņas dēls G. Dzīvoklis sastāvs no 3 istabām, viena istaba ir caurstaigājama.                                                                                               

T.M. un bērniem – D. un V. ir noteikts trūcīgas ģimenes statuss (Viļānu novada 

pašvaldības Sociālā dienesta izziņa Nr.16 no 06.01.2014.).  
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Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās 

daļas 1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu”  pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā, var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.  

 

Sociālās un dzīvokļu komisijas skatījumā T.M. lūgums par palīdzības sniegšanu 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā ” un pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. punkta, 5.1.,5.2.,5.3. un 5.4. punkta nosacījumiem, T. 

M. neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir tiesīgas saņemt iepriekš minēto 

palīdzības veidu.                                                                                          

Pašreizējā dzīvojamā telpa –Viļānos, ar kopējo platību 55,93 m
2 

( 3 dzīvojamās 

istabas) ir pietiekoša platība ģimenei 5 cilvēku sastāva dzīvošanai. 

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” 3. panta 1. 

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

izīrēšanu” 4. un 5. punktu, Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. pantu,12. pantu, 

13. pantu, 62. pantu, 65, pantu, 66. pantu 67. Pantu un ņemot vērā Izglītības, kultūras 

un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                              

atteikt atzīt T. M. 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.                      

 

2.Izskatot L. G. deklarētā dzīvesvieta Sokolku 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. pantu 

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

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

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

un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas 

izīrēšanai vispārējā kārtībā. 

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

jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2014.gada 4.februārī L. G. tika piedāvāts īrēt 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu –Viļāni, Viļānu nov.  

2014. gada 21.februārī tika saņemta L. G. atbilde - piekrišana īrēt dzīvojamo telpu- 

dzīvokli Rēzeknes ielā, Viļānos, Viļānu nov. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 1.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. 

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

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

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. sniegt L. G., palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 

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

platība - 47,7 m
2
, istabu skaits - 2, trešais stāvs, labiekārtojuma līmenis – 

centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija.
 
 

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

līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa 

pagarināšanu;  

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

stāšanās brīţa;  

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

Igaunim. 

 



26 

 

 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 O. Š. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

O.Š. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu.     

O. Š. savā iesniegumā norāda, ka pašreiz ar savu nepilngadīgo dēlu N. dzīvo kopā ar 

mātes ģimeni sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā , Viļānos, Viļānu nov. Dzīvoklī dzīvo 8 

cilvēki, t.sk.2 mazgadīgie bērni, un O.Š. tuvākajā laikā būs otrs bērns. Dzīvojamā 

platība ir maza, vēlās dzīvot ar savu ģimeni atsevišķi. 

Izskatot O. Š. iesniegumu tika konstatēts, ka O. Š. māte – I.Š. īrē divas istabas 

sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā, Viļānos ( līgums Nr.1075 par sociālā dzīvokļa īri).   

O. Š. tēvs – V. Š. īrē vienu istabu dzīvoklī ( līgums Nr.1074 par sociālā dzīvokļa īri). 

Laulība starp I. Š. un V. Š. tika šķirta 2010.gada 26.martā. V. Š. ir otrās grupas 

invalīds. 

Kopskaitā dzīvoklī dzīvo 8 cilvēki, t.sk. 2 mazgadīgie bērni.  

O. Š. nav precējusies, ar dēla tēvu kopā nedzīvo. Pašreiz viņa mācās Austrumlatgales 

Profesionālā vidusskolā dienas nodaļā. 

O. Š. un dēlam N. ir noteikts trūcīgās ģimenes statuss (Viļānu novada pašvaldības 

Sociālā dienesta izziņa Nr.51 no 20.01.2014.). 

Ņemot vērā iepriekš minēto, O. Š.  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, viņa 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,15.pantu,Viļānu 

novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. 

punktu,  

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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atzīt O. Š., kā divu 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.     

 

4. Izskatot M. C. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

 

konstatē: 

 

M. C. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu.     

M. C. savā iesniegumā norāda, ka pašreiz kopā ar saviem bērniem - dēlu D. un meitu 

D., dzīvo tēvam D. C. piederošajā dzīvojamajā mājā Jersikas ielā , Viļānos, Viļānu 

nov. Kopskaitā mājā dzīvo 6 cilvēki. Dzīvojamā platība ir maza, vēlās dzīvot ar 

bērniem atsevišķi. 

2014.gada 27. janvārī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālā darbiniece 

M. Ikauniece veicot M. C. apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā Jersikas ielā, Viļānos,  

Viļānu nov., konstatēja, ka M. ar  bērniem dzīvo kopā ar tēva D. C. ģimeni.  

Dzīvojamā mājā dzīvo 6 cilvēki: tēvs D. C., māte P. C. pilngadīgs brālis J. C. un M. 

C. ar bērniem. 

Dzīvojamā māja sastāv no 3 istabām (viena ir caurstaigājama). M. ar bērniem un māte 

mitinās kopīgā istabā. M. nākas gulēt kopā ar bērniem. Istaba nav liela, nav iespējas te 

novietot vēl papildus gultu. Bērniem īsti nav sava rotaļu stūrīša. Galds, pie kura bērni 

pilda mājas darbus, atrodas M. brāļa J. istabā.  

M. C. ģimenē ir 6 cilvēki, t.sk.2 mazgadīgie bērni, ģimenei ir noteikts trūcīgas 

ģimenes statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta izziņa Nr.180 no 

02.12.2013.).  

Ņemot vērā iepriekš minēto, M. C. 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, viņa 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,15.pantu,Viļānu 

novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. 

punktu,  

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze 
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Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

atzīt M. C. kā 3 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.    

                                  

24§ 

Par īres līguma pagarinājumu.__________________________________________ 

J.Šlivka J.Ivanova 

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

pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

S. B. lūdz pagarināt 2013.gada 4. februārī ar SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēgto 

dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1233 uz nenoteiktu laiku sakarā ar īres līguma 

termiņa izbeigšanu. 

Saskaņā ar 2013.gada 17.janvāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.1, 13§, 

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

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

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

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2013.gada 4. februārī starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un S. B. tika noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1233 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.  

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

dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, 13.panta 

pirmo daļu,  

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. atļaut S. B. grozīt un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1233 uz nenoteiktu 

laiku; 
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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 D. 

Igaunim. 

 

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

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

 

25§ 

Par dzīvojamās platības maiņu._________________________________________ 

J.Šlivka J.Ivanova 

1. Izskatot J. C.deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov. iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu 

īrējamu dzīvojamo telpu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

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

piederošo dzīvojamo telpu – dzīvokli Brīvības ielā, Viļānos, pret citu īrējamu 

dzīvojamo telpu – 1,5 istabas dzīvokli ar labierīcībām Viļānu pilsētā.   

J. C. ir īrniece dzīvoklim Brīvības ielā, Viļānos. ( 2012.gada 1.oktobra īres līgums 

Nr.864a/7410).  

Dzīvoklis Brīvības ielā , Viļānos sastāv no vienas istabas, kopēja platība 26,8 m
2
, 

dzīvojamā platība -17,65 m
2 

, otrais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, 

ūdensvads, kanalizācija, gāze.
 
 

Citu dzīvoklī deklarēto, ne arī iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu nav. 

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

daļas 4.punktu, 24.pantu,  

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

īrējamu dzīvojamo telpu un reģistrēt J. C. 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.  
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2. Izskatot V.L. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, un N.K. deklarētā 

dzīvesvieta Mehanizatoru iela 15-11, Viļāni, Viļānu novads, iesniegumus ar lūgumu 

apmainīt īrētās dzīvojamās telpas, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

V. L. lūdz atļaut apmainīt īrēto pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Celtnieku ielā, 

Viļānos, Viļānu nov. ar citu īrnieku – N. K. dzīv. Mehanizatoru ielā , Viļāni, Viļānu 

nov. 

N.K. arī lūdz atļaut apmainīt īrēto pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

Mehanizatoru ielā , Viļāni, Viļānu nov. ar citu īrnieku – V. L. dzīv. Celtnieku ielā , 

Viļāni, Viļānu nov. 

V. L. īrē pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Celtnieku ielā , Viļānos, Viļānu nov. 

Dzīvoklis sastāv no divām istabām, kopēja platība - 45,19 m
2
, dzīvojamā platība - 

30,25 m
2
, trešais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, ūdensvads, 

kanalizācija, gāze.   (29.04.2004. dzīvojamās telpas īres līgums Nr.625).   

Citu dzīvoklī deklarēto, ne arī iekļauto īres līgumā Nr.625 pilngadīgo ģimenes locekļu 

nav. 

N. K. īrē pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Mehanizatoru ielā, Viļānos, Viļānu 

nov. Dzīvoklis sastāv no divām istabām, kopēja platība - 36,4 m
2
, dzīvojamā platība -

23,00 m
2
, ceturtais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, ūdensvads, 

kanalizācija, gāze. (10.01.2014. dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1101).  

Citu dzīvoklī deklarēto, ne arī iekļauto īres līgumā Nr.625 pilngadīgo ģimenes locekļu 

nav. 

Izīrētājs SIA „Viļānu Namsaimnieks” neiebilst pret to, ka īrnieki V. L. un N. K. veiks 

aizņemto dzīvojamo telpu apmaiņu. 

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.panta īrniekam ir tiesības apmainīt 

aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam piekrīt kopā ar viņu dzīvojošie 

pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs. 

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

dzīvojamo telpu īri”   5. panta 2.daļu, 6.pantu,15. pantu,  

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. atļaut V.L. un N. K. veikt dzīvojamo telpu, kuras atrodas Celtnieku ielā , Viļānos, 

Viļānu nov., un Mehanizatoru ielā ,Viļānos, Viļānu nov., apmaiņu; 

2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres attiecīgos līgumus uz nenoteiktu laiku. 

Līgumu noslēgšanas termiņu noteikt – viens mēnesis no šī lēmuma spēkā stāšanās 

brīţa;  

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

Igaunim. 
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 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams 

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

dienas. 

26§ 

Par izslēgšanu no Palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā._________ 

J.Šlivka J.Ivanova 

1.Izskatot S. R. deklarētā dzīvesvieta  Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., iesniegumu par 

izslēgšanu no Palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā, Viļānu novada 

pašvaldības dome                                                                                           

konstatē :                                                                  

S.R. lūdz izslēgt viņu no Viļānu novada pašvaldības Palīdzības reģistra dzīvokļu 

jautājumu risināšanā. 

Saskaņā ar 2012.gada 18.oktobra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.12, 24§, 

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

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

telpas izīrēšanu” 5.4. punktu, ievērojot personas  konkrētos dzīvokļa apstākļus, S. R. 

tika atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta 

palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas izīrēšanai 

vispārējā kārtībā. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta 

1.daļas 4.punktu persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja atsakās no palīdzības, 

iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu. 

Adresāta viedokļa noskaidrošana saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.pantu 

nav nepieciešama, jo tiek pieņemts labvēlīgs administratīvs akts. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.pantu 

1.daļas 4.punktu,  Administratīvā procesa likuma 62. pantu, 67. pantu,  

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Izslēgt S. R. no Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu 

risināšanā dzīvojamo telpu izīrēšana vispārējā kārtībā. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams 

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

dienas. 

27§ 

 
Par SIA „Viļānu  namsaimnieks” darbību 2014.gadā.______________________ 

J.Šlivka J.G.Vidiņš I.Grolmusa Ā.Moisejeva A.Pudulis J.Ivanova 
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SIA „Viļānu namsaimnieks” gadu noslēdza ar lieliem zaudējumiem un ir negatīvs 

zvērināta revidenta atzinums,  

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav (katrs deputāts balsojumā par sevi-  atturas). 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.SIA „Viļānu namsaimnieks” esošā finansiālā stāvokļa izvērtēšanai un tālākas 

darbības virziena noteikšanai, uz 3 mēnešiem izveidot komisiju sekojošu pašvaldības 

deputātu un darbinieku  sastāvā: 

Jevdokija Šlivka, Inga Zunda, Ārija Moisejeva un Līvija Krupnova. 

 

Par atbildīgā darbinieka iecelšanu tiek izvirzītas divas kandidatūras – izpilddirektore 

Inga Strūberga un priekšsēdētājas vietnieks Arnolds Pudulis. 

Deputāti  atklāti balsojot par izpilddirektori - par-2 (Arnolds Pudulis un Vasīlijs 

Arbidāns), pret- 7(Daiga Ceipiniece , Ārija Moisejeva,  Inga Zunda, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka), atturas- 5 (Jekaterina 

Ivanova, Alla Stiuka, Inta Brence, Juris Galerijs Vidiņš, Ilze Valeniece. 

Deputāti  atklāti balsojot par priekšsēdētāja vietnieku -  par-11 (Jekaterina Ivanova, 

Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , Ārija Moisejeva, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,   Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka ), 

pret- 1( Arnolds Pudulis), atturas- 2(Inta Brence, Juris Galerijs Vidiņš). 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

2.Iecelt domes priekšsēdētājas vietnieku Arnoldu Puduli  uz 3 mēnešiem par 

atbildīgo darbinieku, kas sniegs pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim 

nepieciešamās ziņas un sagatavos dokumentus, lai viņš varētu pildīt kapitāla daļu 

turētāja funkcijas kapitālsabiedrībā vai pieņemt dalībnieku sapulces lēmumus, kā arī  

akceptēt un saskaņot jebkuru finansiālu darbību. 

 

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

3.Sakarā ar lielajiem zaudējumiem un negatīvo zvērināta revidenta atzinumu, no 

2014.gada 1.aprīļa valdes loceklim D.Igaunim samazināt un noteikt minimālo darba 

algu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā 

publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas 

apmēram, tas ir EUR  716,00 (septiņi simti sešpadsmit eiro 00 centi) mēnesī. 
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28§ 

Par projekta „Cilvēks, Darbs, Zeme” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu. 

I. Piziča M.Skangale J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.daļu un izskatot projekta 

„Cilvēks.Darbs.Zeme” pieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt projekta pieteikumu „Cilvēks, Darbs, Zeme”; 

2. Apstiprināt projekta budţetu 22608.85 EUR (divdesmit divi tūkstoši seši simti  

    astoņi eiro, 85 centi) t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu 25 % apmērā 5652.18 EUR  

    (pieci tūkstoši seši simti piecdesmit divi eiro, 18 centi) no attiecināmajām  

    izmaksām; 

3. Garantēt projektam nepieciešamā finansējuma apjomu ar pašvaldības budţetu; 

4. Iesniegt projekta pieteikumu Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas  

    MUZEJU NOZARES ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA projektu konkursā; 

5. Atbildīgā par lēmuma izpildi Viļānu novadpētniecības muzeja vadītāja Margarita  

     Skangale. 

29§ 

Par projekta „Sporta inventāra iegāde Viļānu novada pašvaldības izglītības 

iestādēm” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu._______________________ 

I. Piziča J.Ivanova 

Izglītības un zinātnes ministrija izsludinājusi atklātu projektu konkursu „Sporta 

inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”. 

Konkursa mērķis – atbalstīt nepieciešamā sporta inventāra iegādi vispārējās izglītības 

iestādēs (pirmsskolas, pamatskolas un vidējās izglītības iestādēs) attiecīgā vispārējā 

izglītības posma prasībām atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmju 

apguvei, lai veicinātu izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri 

piedalīties sporta nodarbībās, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, 

sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību. 

Projektu finansē no valsts budţeta līdzekļiem (ministrijas 2014.gada valsts budţeta 

programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.09.00 „Sporta federācijas un 

sporta pasākumi”) un projekta pieteicējas pašvaldības līdzfinansējuma.  

Viena pieteiktā projekta finansējuma apmērs no ministrijas nedrīkst būt mazāks par 

1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro) un lielāks par 5500 EUR (pieci tūkstoši 

pieci simti euro). Projekta iesniedzējam projekta īstenošanā jāpiedalās ar 

līdzfinansējumu ne mazāk kā 50% (piecdesmit procenti) apmērā no kopējā projekta 

ietvaros pieprasītā finansējuma apmēra. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu un 6.daļu un izskatot 

projekta „Sporta inventāra iegāde Viļānu novada pašvaldības izglītības iestādēm” 

pieteikumu, 
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Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt projekta pieteikumu „Sporta inventāra iegāde Viļānu novada  

   pašvaldības izglītības iestādēm” 

2 Apstiprināt projekta budţetu 3649.04 EUR (trīs tūkstoši seši simti četrdesmit deviņi  

   eiro, 04 centi) t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā 1824.52 EUR (viens  

   tūkstotis astoņi simti divdesmit četri eiro, 52 centi) no attiecināmajām izmaksām; 

3.Garantēt projektam nepieciešamā finansējuma apjomu ar pašvaldības budţetu; 

4.Iesniegt projekta pieteikumu Izglītības un zinātnes ministrijas atklātajā projektu  

    konkursā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”; 

5.Atbildīgā par lēmuma izpildi attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja  

   Iveta Piziča 

30§ 

Par novada attīstības programmas 2015-2022.gadam izstrādes uzsākšanu._____ 

I.Piziča I.Brence J.Šlivka J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta 

pirmo daļu un 22.pantu, Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumiem Nr.970 

„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”,  

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav (katrs deputāts balsojumā par sevi – atturas). 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Uzsākt Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrādi. 

2. Izveidot Viļānu novada attīstības programmas izstrādes vadības grupu sekojošā 

sastāvā: 

Vadības grupas vadītājs: 

Jekaterina Ivanova – Viļānu novada domes priekšsēdētāja; 

Vadības grupas vadītājas vietnieks: 

Daiga Ceipiniece - Viļānu novada pašvaldības domes deputāte; 

Vadības grupas locekļi 

Inga Strūberga – Viļānu novada pašvaldības izpilddirektore; 

Iveta Piziča – Viļānu novada pašvaldības attīstības, plānošanas un informācijas 

nodaļas vadītāja; 

Irēna Stafecka – Viļānu novada pašvaldības galvenā grāmatvede; 

Lūcija Veselova – Viļānu novada pašvaldības Sokolku pagasta pārvaldes 

vadītāja; 
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Jānis Benislavskis - Viļānu novada pašvaldības Dekšāres pagasta pārvaldes 

vadītājs; 

Irina Klimanova – Viļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste; 

Jevdokija Šļivka – Viļānu novada pašvaldības domes deputāte; 

Inta Brence – Viļānu novada pašvaldības domes deputāte; 

Ilze Grolmusa – Viļānu novada pašvaldības domes deputāte; 

Alla Stiuka – Viļānu novada pašvaldības domes deputāte; 

Ārija Moisejeva - Viļānu novada pašvaldības domes deputāte; 

Felecija Leščinska-  Viļānu novada pašvaldības domes deputāte; 

Inga Zunda - Viļānu novada pašvaldības domes deputāte. 

3. Nozīmēt atbildīgo par novada attīstības programmas izstrādi Viļānu novada 

pašvaldības attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāju Ivetu Piziču. 

4.Apstiprināt novada attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu un izpildes 

termiņus saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

5.Paziņojumu par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt 

pašvaldības mājas lapā www.vilani.lv un laikrakstā „Viļānu novada vēstnesis”. 

6.Lēmumu par Viļānu novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt 

LR VARAM un Latgales plānošanas reģionam. 

Pielikums uz 3 lapām. 

31§ 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā._____________________ 

J.Šlivka J.Ivanova 

 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. pantu 

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 iepriekš 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 – Rēzeknes ielā, Viļāni, Viļānu nov.  

2014. gada 10.martā tika saņemta A. S.atbilde - piekrišana īrēt dzīvojamo telpu- 

dzīvokli Rēzeknes ielā , Viļānos, Viļānu nov. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 1.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. 

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

noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, 
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Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, 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 Rēzeknes ielā , Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā 

platība - 47,2 m
2
, istabu skaits - 2,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 D. 

Igaunim. 

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

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

dienas. 

32§ 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības amata sarakstā._______________ 

I.Strūberga J.Ivanova  

Sakarā  ar to, ka no ilgstošas darba nespējas atgrieţas autovadītājs, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiņš ), 

pret- nav, atturas-1 (Ārija Moisejeva), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

   vienību – autovadītājs – 1 slodze ar algu mēnesī  EUR 450.00 no 24.03.2014.    

   Profesijas klasifikācijas kods 8331 01 . 

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

   līdzekļus paredzot no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. . 

33§ 

 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu.___________________________ 

J.G.Vidiņš J.Ivanova 

Sakarā ar veselības pakalpojumu sniegšanu  Viļānu novada iedzīvotājiem, 

Deputāti  atklāti balsojot  par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze 
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Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš ), pret- nav, atturas-nav (katrs deputāts balsojumā par sevi – atturas). 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Noslēgt nedzīvojamo  telpu nomas līgumu ar SIA „Viļānu slimnīca”  un noteikt 

nomas maksu EUR 1.00 (viens eiro 00 centi) mēnesī. 

Telpu saraksts pielikumā. 

34§ 

Informācija ._________________________________________________________ 

Informācija par Austrumlatgales profesionāli tehnisko vidusskolu. 

Novada domes priekšsēdētāja deputātiem atgādina, ka jau 2012.gada 13.decembrī 

Viļānu novada pašvaldība pieņēma lēmumu par profesionālās izglītības iestādes 

pārņemšanu pašvaldības padotībā un sakarā ar to, Izglītības un zinātnes ministrijai 

tika aizsūtīta vēstule ar lūgumu atdalīt no Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas 

pašreizējo mācību īstenošanas vietu –Viļānos, lai pašvaldība varētu savā padotībā 

veidot jaunu profesionālo izglītības iestādi-Viļānu profesionālo vidusskolu uz 

pašreizējās Austrumlatgales mācību iestādes vietas Viļānu bāzes. Viļānu novada 

pašvaldība apņemas nodrošināt profesionālās izglītības programmas izmaksas 

atbilstoši pašreiz īstenotajām : „Enerģētika un elektronika”, ”Autosports” un 

„Komerczinības”. Tika lūgta Izglītības un zinātnes ministrija:1.Saglabāt valsts 

budţeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām.2.Nodot bez atlīdzības nekustamos īpašumus, kuri tiek 

izmantoti izglītības procesa nodrošināšanai.3.Nodot materiālo bāzi, kura tiek 

izmantota izglītības procesa realizācijai. 

2013.gada septembrī Izglītības un zinātnes ministrijai atkārtoti tika nosūtīts lūgums un 

profesionālās izglītības iestādes attīstības stratēģija un laika grafiks- lai 2015.gadā 

Viļānu novada pašvaldība varētu pārņemt Viļānu profesionālās izglītības iestādi, kā 

patstāvīgu–atdalīt no Austrumlatgales profesionālās vidusskolas. Pašlaik ir ievadītas 

sarunas ar vairākām mācību iestādēm ,kuras gribētu atvērt savas filiāles Viļānos, kad 

mēs pārņemtu profesionālo vidusskolu. Sarunas turpinās arī ar Izglītības un zinātnes 

ministriju. 

Informējot par Viļānu pilsētas stadionu- ir saņemta pilnvara no ministrijas un tiek 

veikti darbi stadiona ierakstīšanai Zemesgrāmatā ,lai tiktu sakārtoti dokumenti un tas 

tiktu nodots Viļānu novada pašvaldības rīcībā. 

 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2014. gada 10.aprīlī  plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2014.gada 03.aprīlī  plkst 15.00. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2014.gada 02.aprīlī. 

Sēdi slēdza plkst.18.00 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

Parakstīja 2014.gada 20.martā 
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1.PIELIKUMS sēdes lēmumam Nr. 5§30 no  

2014.gada 13.marta 

DARBA UZDEVUMS 

Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrādei 

1. Izstrādāt Viļānu novada attīstības programmu 2015.-2022.gadam, kurā 

noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības attīstības 

stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. 

 

2. Attīstības programmas izstrādes pamatojums: 

2.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts; 

2.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pants; 

2.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmā daļa un 

22.pants; 

2.4. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības 

līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”; 

2.5. VARAM izstrādātie „Metodiskie ieteikumi attīstības 

programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”. Aktualizētā 

redakcija (2010.gada 23.septembris) - 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/reg_att/metodika/. 

2.6. Likuma „Par ietekmi uz vidi” 4. panta trešā daļa; 

2.7. Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumi Nr. 157 

„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”  

 

3. Par lēmuma izpildi atbild novada attīstības programmas izstrādes vadītājs – 

Viļānu novada pašvaldības attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas 

vadītāja Iveta Piziča. 

 

4. Attīstības programmas izstrādes uzdevumi: 

4.1. Attīstības programmu izstrādāt saskaņā ar Viļānu novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam; 

4.2. Raksturot esošo situāciju; 

4.3. Noteikt vidēja termiņa mērķus; 

4.4. Izstrādāt rīcību plānu 2020.gadam; 

4.5. Izstrādāt investīciju plānu līdz trīs gadiem; 

4.6. Noteikt attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību; 

4.7. Ņemt vērā Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas 

dokumentus un citus augstāka līmeņa plānošanas dokumentus 

attiecīgajās jomās; 

4.8. Ņemt vērā apkārtējo pašvaldību (Riebiņu, Rēzeknes un 

Varakļānu novada), kā arī Rēzeknes pilsētas teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentus un to ietekmi uz Viļānu novada attīstību; 

4.9. Nodrošināt vienotu sabiedrības un pašvaldības speciālistu 

informēšanas un līdzdalības procesu. 

5. Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi: 

Nr. 

p.k. 
Pasākums Termiņš 

1. Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei  

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/reg_att/metodika/
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1.1. Novada domes lēmums par novada attīstības programmas izstrādes 

uzsākšanu 

2014.gada marts 

1.2. Lēmuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana LR 

VARAM un Latgales plānošanas reģionam un paziņojuma publicēšana 

mājas lapā www.vilani.lv un laikrakstā „Viļānu novada vēstnesis” 

2014.gada marts 

1.3. Iepirkuma organizēšana un līguma slēgšana ar izpildītāju 2014.gada marts- aprīlis 

1.4. Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības 

plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana 

Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna 

apspriešana vadības grupā/darba grupā 

2014.gada aprīlis-maijs 

1.5. Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības 

pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājas lapā un vietējā 

laikrakstā 

2014.gada aprīlis-maijs 

1.6. Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un 

viedokļu līderus, rezultātu apkopošana 

2014.gada aprīlis-maijs 

1.7. Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu 

analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu 

pašvaldībām) 

2014.gada aprīlis-maijs 

1.8. Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana 2014.gada aprīlis-maijs 

2. Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde  

2.1. 1.posms – Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze 2014.gada maijs- 

jūnijs 

2.2. 2.posms – Stratēģiskās daļas izstrāde 2014.gada jūlijs-augusts 

2.3. 3.posms – Rīcības plāna izstrāde 2014.gada jūlijs-augusts 

2.4. 4.posms – Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde 2014.gada jūlijs-augusts 

2.5. Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā 2014.gada augusts 

3. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums  

3.1. Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, 

kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par 

attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku 

veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai 

2014.gada aprīlis-maijs 

3.2. Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde 2014.gada maijs-jūlijs 

4. Publiskā apspriešana  

4.1. Novada domes lēmums par novada attīstības programmas un vides 

pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

2014.gada augusts 

4.2. Paziņojuma par attīstības programmas un vides pārskata projekta 

publisko apspriešanu nosūtīšana plānošanas reģionam un tā publicēšana 

mājas lapā www.vilani.lv un laikrakstā „Viļānu novada vēstnesis” 

2014.gada augusts 

4.3. Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana 

Vides pārskata projekta saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja 

norādītajām iestādēm 

2014.gada augusts - 

septembris 

4.4. Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana 2014.gada septembris 

4.5. Attīstības programmas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas 

rezultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana 

2014.gada septembris  

4.6. Attīstības programmas un vides pārskata publiskās apspriešanas 2014.gada septembris 
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kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājas lapā 

www.vilani.lv un laikrakstā „Viļānu novada vēstnesis” 

5. Attīstības programmas un vides pārskata precizētās 

redakcijas izstrāde un saskaņošana 

 

5.1. Attīstības programmas un vides pārskata precizētā projekta izstrāde, 

ņemot vērā sniegtos atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus 

2014.gada oktobris 

5.2. Novada domes lēmums par novada attīstības programmas precizētās 

redakcijas nodošanu plānošanas reģionam un vides pārskata precizētās  

redakcijas nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma 

saņemšanai un paziņojuma par to publicēšana mājas lapā www.vilani.lv 

un laikrakstā „Viļānu novada vēstnesis” 

2014.gada oktobris 

5.3. Attīstības programmas un vides pārskata precizētās redakcijas 

iesniegšana plānošanas reģionam un Vides pārraudzības valsts birojam 

atzinuma saņemšanai 

2014.gada oktobris 

6. Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas 

apstiprināšana 

 

6.1. Plānošanas reģiona un  Vides pārraudzības valsts biroja pozitīva 

atzinuma saņemšanas gadījumā, novada domes lēmums par novada 

attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšanu. Plānošanas reģiona 

negatīva atzinuma saņemšanas gadījumā attīstības programma tiek 

precizēta un atkārtoti saskaņota 

2014.gada novembris-

decembris 

6.2. Novada domes lēmuma par novada attīstības programmas apstiprināšanu 

publicēšana mājas lapā un laikrakstā 

2014.gada decembris 

6.3. Apstiprinātās Attīstības programmas gala redakcijas publiskošana un 

iesniegšana institūcijās 

2014.gada janvāris 

6. Aktualizēt darba izstrādes termiņus pēc 1.redakcijas izstrādes. 

 

Pielikums pie Viļānu novada 

pašvaldības domes 2014.gada 13.marta 

sēdes Nr.5§ 13 jautājuma lēmuma 
 

Pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Opel Astra – izsoles noteikumi 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Šie noteikumi paredz kārtību, kādā organizējama pašvaldības kustamās 

mantas – automašīnas OPEL ASTRA 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 – 

automašīnas OPEL ASTRA un pieder Viļānu novada pašvaldībai. 
  

2. Nosacītā cena 
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2.1. Kustamās mantas – automašīnas OPEL ASTRA, nosacītā cena ir EUR700,00 

(septiņi simti eiro un 00centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Visa nosolītā 

kustāmās mantas cena tiek samaksāta eiro 
 

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 2014.gada 15.aprīlī plkst. 15.00. 
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 2014.gada 15.aprīļa plkst. 15.00. 

4.2. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekam jāpārskaita izsoles reģistrācijas nauda Viļānu 
novada pašvaldības kontā EUR 20,00 (divdesmit euro un 00centi), 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, 2014.gada 15.aprīlī plkst. 15.10 

4.5. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās personas un 
juridiskās personas ar ziņām par izsoles dalībniekiem. 

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 
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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 žurnālā 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 EUR 20,00 (divdesmit un 00 centi) apmērā.  
5.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles 

vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto cenu. 
Piedāvātās cenas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli. 

5.7. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 
reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar vārdu “pārdots”. Tas nozīmē, ka 
kustamā manta ir pārdota personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka 
reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti izsoles protokolā. 

5.8. Izsoles dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties 
uzrāda izsoles komisijai savu dalībnieka reģistrācijas apliecību, ar savu parakstu 
protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai un saņem izziņu 
norēķiniem par izsolē iegūto kustamo mantu. 

5.9. Izsoles dalībnieks, kurš kustamo mantu nosolījis, bet nevar izsoles komisijai uzrādīt 
dalībnieka reģistrācijas apliecību un/vai neparakstās protokolā, tādejādi ir atteicies 
no nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku 
saraksta. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz 2 (divi) dalībnieki, kuri vēlas iegādāties 
izsolāmo kustamo mantu, par to attiecīgi ieraksts protokolā un izsole tiek tūlīt 
atkārtota, bet, ja palicis tikai 1 (viens) dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo 
kustamo mantu par viņa nosolīto cenu. 

5.10. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 5 (piecu) darba dienu laikā no 
izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas jāiemaksā nosolītā kustamās mantas cena 
Viļānu novada pašvaldības kontā. 

5.11. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc 
izsoles un paziņo par tās rezultātiem. 

5.12. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā 
no izsoles rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums par nosolīto 
nekustamo mantu 

5.13. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 
5.13.1. nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību 

piedalīties izsolē; 
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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. 

 

 


