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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 
 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.19                                2014.gada  25.septembrī 

 

Darba kārtībā. 

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

    vidusskolai ,Viļānu pirmsskolas izglītības iestādei  ,Viļānu Mūzikas un     

    mākslas skolai un Dekšāru pamatskolai. 

2. Par  Viļānu vidusskolas skolotājas Elzas Samuilovas iesnieguma izskatīšanu. 

3. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Viļānu siltums”. 

4. Par Viļānu vidusskolas psiholoģes iesnieguma izskatīšanu. 

5. Par licenču izsniegšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai pieaugušo  

    neformālās izglītības programmu īstenošanai un interešu izglītības  

    programmas īstenošanai. 

6. Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas interešu un pieaugušo neformālās  

    izglītības programmu cenrāža apstiprināšanu 2014./2015.m.g. 

7. Par amata vienību ieviešanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolā. 

8. Par Viļānu novada pašvaldības mērķdotāciju sadali . 

9. Par pedagogu darba algas palielināšanu pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.  

     836 no 01.09.2014. 

10.Par zemes iznomāšanu. 

11. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

12. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

13. Par zemes statusa maiņu. 

14. Par lēmuma precizēšanu. 

15. Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un  

      nodošanu atsavināšanai. 

16 Par kustamo mantu - automašīnu izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

17.Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

18.Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

19.Par Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 25.septembra noteikumu  

      Nr.1/2014 „Kārtība, kādā Viļānu novada pašvaldības dome piešķir finansiālu  

      atbalstu sabiedriskām organizācijām no pašvaldības budžeta” izdošanu. 

20.Par Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 25.septembra noteikumu  

     Nr.2/2014 „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību  

     Viļānu novada pašvaldībā” izdošanu. 
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21.Par zemesgabala daļas pārņemšanu. 

22.Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu. 

23.Par iemitināšanu dzīvoklī un ierakstīšanu dzīvojamās telpas īres līgumā. 

24.Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

25.Par  palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā –      pašvaldībai  

     piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

26.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

27.Par  īres līguma grozīšanu un izslēgšanu no dzīvojamās telpas. 

28.Par Dekšāres muzeja krājumu kolekciju ņemšanu grāmatvedības uzskaitē. 

29.Par transporta piešķiršanu Rēzeknes tehnikumam Viļānu filiāles pedagogiem. 

30.Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Arnoldam Pudulim. 

31.Par biedrības „Bokonu bryklenes” projekta „Veselīga atpūta Bokonos”  

     pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu. 

32.Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu. 

33.Par vizīti uz Šliselburgas pilsētas pašvaldību (Krievijas Federācija). 

34.Informācija. 

 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova 

Piedalās 

deputāti: Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs 

Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: galvenā grāmatvede Irēna Stafecka, Sokolku 

pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova,  sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, 

juriste Marija Šļomina, jurists Dmitrijs Orlovs, sabiedrisko  attiecību speciāliste 

Margarita Isajeva, zemes ierīcības inženiere Lidija Kuzľecova. 

Korespondente Ilze Sondore. 

Deputāts Vasīlijs Arbidāns nokavē. 

Nav ieradušies deputāti : Alla Stiuka- slimības dēļ, deputāts Andris Kozulis- 

nezināmu iemeslu dēļ. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00. 

Deputāti  atklāti balso par darba kārtības jautājumiem un papildus darba kārtībā  

iekļaujamajiem jautājumiem  par-11 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs 

Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa), pret- 1 (Jevdokija Šlivka –pret 

iekļaušanu darba kārtībā 30. jautājuma „Par ikmēneša pabalsts piešķiršanu Arnoldam 

Pudulim”), atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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Novada domes sēdē apstiprināt  darba kārtību un iekļaut papildus iesniegtos 

jautājumus. 

 

1§ 

 

Par autobusa piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte” ,Viļānu 

vidusskolai ,Viļānu pirmsskolas izglītības iestādei, Viļānu mūzikas un mākslas 

skolai un Dekšāru pamatskolai.__________________________________________  

J.Ivanova 

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

Strupišas 2014.gada 08.septembra iesniegumu ar lūgumu piešķirt  autobusu pieredzes 

apmaiľas braucienam uz Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādi „Kamolītis”  un 

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

ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balso par-12 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa), pret- 

nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

  

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

      braucienam uz Jelgavu uz  pirmsskolas izglītības iestādi „Kamolītis” 2014.gada  

     11.oktobrī  pa maršrutu Viļāni-Jelgava- Pūre- Viļāni. 

1.2.Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem -izpildvaras un likumdošanas  

      varas institūcijas. 

 

2.Izskatot Viļānu vidusskolas direktora P.Tretjuka 2014.gada 02.septembra 

iesniegumu ar lūgumu piešķirt autobusu pieredzes apmaiľas braucienam  pa Latviju 

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

komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-12 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa), pret- 

nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

2.1.Piešķirt Viļānu vidusskolai   autobusu pieredzes apmaiľas braucienam uz Kurzemi  

      2014.gada 10.un 11.oktobrī  .Maršrutā tiek plānots apskatīt Balto kāpu, Kolkas  

      ragu, Valdemārpili, Dundagu, Talsu ģimnāziju un Tukuma 2.vidusskolu . 

2.2.Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem -izpildvaras un likumdošanas  

      varas institūcijas. 

 

3.Izskatot Viļānu novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Janīnas Mičules 

2014.gada 11.septembra iesniegumu ar lūgumu piešķirt  autobusu pieredzes apmaiľas 
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braucienam uz Līvāniem, Preiļiem ,Aglonu un Līvānos apmeklēt pirmsskolas 

izglītības iestādi „Rūķīši”  un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu , un 

ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-12 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa), pret- 

nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

3.1.Piešķirt Viļānu novada pirmsskolas izglītības iestādei autobusu   

      braucienam uz Līvāniem uz  pirmsskolas izglītības iestādi „Rūķīši” 2014.gada  

     18.oktobrī  pa maršrutu Viļāni- Līvāni-Preiļi-Aglona-Viļāni. 

3.2.Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem -izpildvaras un likumdošanas  

      varas institūcijas. 

 

4.Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Brences 2014.gada 

16.septembra iesniegumu ar lūgumu piešķirt autobusu pieredzes apmaiľas 

braucienam  uz Rīgu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 

ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-12 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa), pret- 

nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

4.1.Piešķirt Viļānu Mūzikas un mākslas skolas kolektīvam  autobusu -pieredzes        

      apmaiľas braucienam uz Cēsu Vidzemes koncertzāli un Rīgas operas namu   

      2014.gada 31.oktobrī -16 cilvēkiem. Maršruts: Viļāni –Cēsis –Rīga – Viļāni. 

4.2.Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem -izpildvaras un likumdošanas  

      varas institūcijas. 

 

5.Izskatot Viļānu novada Dekšāru pamatskolas direktores vietnieces Ilzes Valenieces 

2014.gada 18.septembra iesniegumu ar lūgumu piešķirt  autobusu pieredzes apmaiľas 

braucienam uz Neretas vidusskolu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

12.pantu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-12 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa), pret- 

nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.1.Piešķirt Viļānu novada Dekšāru pamatskolai autobusu  braucienam uz Neretas  

      vidusskolu 2014.gada 03.oktobrī  pa maršrutu Dekšāres- Elkšľi-Bauska-Dekšāres. 

1.2.Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem -izpildvaras un likumdošanas  
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      varas institūcijas. 

 

Pēc brauciena visām iestādēm Viļānu novada pašvaldībai iesniegt braucēju sarakstus 

un dokumentus par sasniegto mērķi. 

2§ 

Par  Viļānu vidusskolas skolotājas Elzas Samuilovas iesnieguma izskatīšanu.___ 

J.Ivanova 

Izskatot Viļānu vidusskolas skolotājas Elzas Samuilovas 2014.gada 25.augusta 

iesniegumu, kurā skolotāja lūdz atļaut turpināt ar 01.09.2014. vadīt skolēnu mācību 

uzľēmuma programmu Viļānu vidusskolā un rast iespēju turpmāk apmaksāt 4 mācību 

stundas nedēļā un apmaksāt biedrībai  „Junior Achievement –Young enterprise 

Latvijai  maksu par praktiskās programmas īstenošanu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-12 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa), pret- 

nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Atļaut Viļānu vidusskolas skolotājai Elzai Samuilovai no 01.09.2014. līdz 

2015.gada 31.maijam turpināt vadīt skolēnu mācību uzľēmuma programmu Viļānu 

vidusskolā un apmaksāt  4 mācību stundas nedēļā. 

2.Pārskaitīt biznesa izglītības biedrībai Junior Achievement- Young Enterprise Latvija 

EUR 199.00(viens simts deviľdesmit deviľi eiro 00 centi) pēc piestādītā rēķina par 

praktiskās programmas īstenošanu vidusskolas programmā no budžeta līdzekļiem- 

vispārējā izglītība- Viļānu vidusskola. 

 

Ierodas deputāts  Vasīlijs Arbidāns 

3§ 

Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Viļānu siltums”._____________________ 

J.Ivanova 

Izskatot SIA „Viļānu siltums” valdes locekles M.Gritānes 2014.gada 09.septembra  

iesniegumu ar lūgumu rast iespēju uz kapitāla palielināšanu SIA „Viļānu siltumam” 

piešķirt  naudas līdzekļus EUR 3980 (trīs tūkstoši deviľi simti astoľdesmit eiro 00 

centi) finansēt remontdarbus -vecās siltumtrases nomaiľa ,kas nodrošina Viļānu 

novada pašvaldības ēkas apkuri. Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību 

kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”11.panta pirmo daļu,42.pantu,43.panta pirmās 

daļas pirmo punktu un otro daļu, un 48.panta pirmās daļas 7.punktu un 

9.punktu,Komerclikuma 198.pantu,Likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 

1.punktu,21.pantu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 
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Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 1.Palielināt SIA” Viļānu siltums” pamatkapitālu par EUR 3980.- (trīs tūkstoši deviľi 

simti astoľdesmit eiro 00 centi) vecās siltumtrases nomaiľai.( Kapitāldaļu iegāde 

līdzdalībai pārējo komersantu kapitālā, kas nav akcijas). Naudas līdzekļus piešķirt no 

budžeta līdzekļiem citur neklasificētā rezerve. 

2.Grāmatvedības un ekonomikas nodaļai veikt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 

pamatbudžetā. 

4§ 

Par Viļānu vidusskolas psiholoģes iesnieguma izskatīšanu.___________________ 

J.Ivanova  

Sakarā ar to, ka Viļānu vidusskolā darbojas pulciľš „Panākumu universitāte”, kura 

vadītāja ir psiholoģe Elizabete Birule un mācības notiek 1 reizi mēnesī Rīgā „Turības 

augstkolā” par mācībām maksā skolēnu vecāki, bet transports uz Rīgu tiek lūgts 

nodrošināt  pašvaldībai un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Piešķirt transportu uz Rīgu Viļānu vidusskolas skolēniem pulciľam „Panākumu  

    universitāte” 2014./2015.māc.gadā sekojošos datumos: 

   13.10.2014.,12.11.2014.,09.12.2014.,15.01.2015.,11.03.2015.,aprīlī-tiks precizēts  

   un 08.05.2015. 

2. Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem -izpildvaras un likumdošanas  

    varas institūcijas. 

 

5§ 

Par licenču izsniegšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai pieaugušo neformālās 

izglītības programmu īstenošanai._______________________________________ 

I.Brence J.Ivanova 

1.Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores Intas Brences iesniegumu un 

pieaugušo neformālās izglītības  programmu „Mūzikas instrumentu spēle“ par 

licences izsniegšanu pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai ,kā arī 

ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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Izsniegt licenci pieaugušo neformālās izglītības  programmas „Mūzikas instrumentu 

spēle“ īstenošanai Viļānu Mūzikas un mākslas skolai no 01.09.2014.  

 

2.Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores Intas Brences iesniegumu un 

pieaugušo neformālās izglītības  programmu „Mākslas studija“ par licences 

izsniegšanu pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai ,kā arī un ľemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Izsniegt licenci pieaugušo neformālās izglītības  programmas „Mākslas studija“ 

īstenošanai Viļānu Mūzikas un mākslas skolai no 01.09.2014.  

 

3.Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores Intas Brences iesniegumu un 

interešu izglītības   programmu „Vokāli instrumentālā ansambļa studija“ par licences 

izsniegšanu izglītības interešu  programmas īstenošanai ,kā arī ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Izsniegt licenci interešu  izglītības  programmas „Vokāli instrumentālā ansambļa 

studija“ īstenošanai Viļānu Mūzikas un mākslas skolai no 01.09.2014.  

 

 6§ 

Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas interešu un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu cenrāža apstiprināšanu 2014./2015.m.g.________________ 

I.Brence J.Ivanova 

Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas iesniegto interešu un pieaugušo 

neformālās izglītības programmu cenrādi un uzklausot Viļānu Mūzikas un mākslas 

direktores teikto, kā arī un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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Apstiprināt Viļānu Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmu un pieaugušo 

neformālās izglītības programmu cenrādi 2014./2015.m.g. 

 

Pielikumā : Viļānu Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmu cenrādis uz 3 

lapām. 

   

7§ 

Par amata vienību ieviešanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolā.______________ 

J.Ivanova 

Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Brences 2014.gada 

16.septembra iesniegumu ar lūgumu ieviest profesionālās ievirzes skolotāja 2 likmes 

(profesijas kods 232002) un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Ieviest Viļānu Mūzikas un mākslas skolā  profesionālās ievirzes skolotājs-  

   1.851 likmes (1.821 likmes prof.ievirz.+0.03 interešu izglītība-vecāku finansējums). 

2.Grāmatvedības un ekonomikas nodaļai veikt grozījumus Viļānu novada pašvaldības  

   pamatbudžetā. 

8§ 

 

Par Viļānu novada pašvaldības mērķdotāciju sadali .________________________ 

J.Ivanova  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu un MK 

2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1616” Kārtība, kādā aprēķina un sadala 

valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no 

piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba 

samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai  ”un ľemot vērā mērķdotāciju sadales komisijas 

lēmumu par mērķdotācijas sadali mācību iestādēm kā arī ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju sekojoši: 

1.1.Interešu izglītība  

Dekšāres pamatskola –EUR  302.07 (trīs simti divi  eiro  07centi)  mēnesī 
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Viļānu vidusskola –EUR 1740,43 (viens tūkstotis septiľi simti četrdesmit eiro 43 

centi)  mēnesī. 

Mūzikas un mākslas skola – EUR 58.80 (piecdesmit astoľi eiro 80 centi) mēnesī. 

 

Skolotājiem alga pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.836 ar grozījumiem no 

01.09.2014. 

N.p.k Pedagoga amata nosaukums Pedagoģiskā darba stāžs 

mazāks par 5 no 5 līdz 

10 

lielāks 

par 10 

1. Izglītības metodiķis 405 413 420 

2. Pedagogs 405 413 420 

 

1.2.  5.-6.gadniekiem  

Viļānu pirmsskolas izglītības iestāde- EUR 2196.68 (divi tūkstoši viens simts 

deviľdesmit  seši eiro 68 centi) mēnesī. 

Radopoles pirmsskolas izglītības iestāde – EUR 1589.84 (viens tūkstotis pieci simti 

astoľdesmit deviľi eiro 84 centi) mēnesī. 

Dekšāres pirmsskolas grupa- EUR 421.75 (četri simti divdesmit viens eiro 75 centi) 

mēnesī. 

Skolotājiem alga pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.836  ar grozījumiem no 

01.09.2014. 

N.p.k Pedagoga amata nosaukums Pedagoģiskā darba stāžs 

mazāks par 5 no 5 līdz 

10 

lielāks 

par 10 

1. Izglītības metodiķis 405 413 420 

2. Pedagogs 405 413 420 

 

1.3.Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm 

Viļānu vidusskola –EUR 45430.13 (četrdesmit pieci tūkstoši četri simti trīsdesmit 

eiro 13 centi) mēnesī. 

Dekšāres pamatskola –EUR 9401.98 (deviľi tūkstoši četri simti viens eiro 98 centi) 

mēnesī. 

 

1.4.Dekšāru pamatskola 

Skolas direktore -EUR 890.00 (astoľi simti deviľdesmit eiro 00 centi) mēnesī. 

Direktora vietnieks –EUR 655.00 (seši simti piecdesmit pieci eiro 00 centi) mēnesī. 

 

Skolotājiem alga pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.836 ar grozījumiem  no 

01.09.2014. 

N.p.k. Pedagoga amata 

nosaukums 

Pedagoga darba stāžs 

no 5 līdz 10 lielāks par 10 

1. Pedagogs 445.00 460.00 

    

 

1.5.Viļānu vidusskola 
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Skolas direktors –EUR 1080.00 (viens tūkstotis astoľdesmit eiro 00 centi) mēnesī. 

Direktora vietnieks –EUR 880.00 (astoľi simti astoľdesmit eiro 00 centi) mēnesī. 

 

Skolotājiem alga pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.836 ar grozījumiem no 

01.09.2014. 

N.p.k. Pedagoga amata 

nosaukums 

Pedagoga darba stāžs 

no 5 līdz 10 lielāks par 10 

1. Pedagogs 445.00 460.00 

    

 

9§ 

Par pedagogu darba algas palielināšanu pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 

836  ar grozījumiem no_01.09.2014.______________________________________ 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 836 no 01.09.2014., 

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt pedagogu darba algu Viļānu pirmsskolas izglītības iestādē, Radopoles 

pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”,Viļānu Mūzikas un mākslas skolā un Viļānu 

novada sporta skolai no 01.09.2014. 

 

N.p.k Pedagoga amata nosaukums Pedagoģiskā darba stāžs 

mazāks par 5 no 5 līdz 

10 

lielāks 

par 10 

1. Izglītības metodiķis 405 413 420 

2. Pedagogs 405 413 420 

 

10§ 

Par zemes iznomāšanu. 

L.Kuzľecova J.Ivanova 

1. Izskatot T.P. dzīv. Ogre, 2014.gada 10.septembra iesniegumu par nomas līguma 

noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980040378 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme (2014.gada 10.aprīļa Viļānu novada domes lēmums). 

2014.gada 10.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts T. P. 

iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980040378 

0,02 ha platībā mazdārziľa uzturēšanai.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru 

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

personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 
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 Izvērtējot T. 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,  

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78980040378 0,02 ha platībā uz pieciem gadiem. 

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

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību 

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

paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt T. P.,  Ogre. 

 

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 A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” reģ. Nr.40003017051, 

adrese: Rīgas iela 44, Viļāni, 2014.gada 16.septembra iesniegumu par nomas līguma 

noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980030238 un 78980030244 ir 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes (2011.gada 24.februāra Viļānu novada 

domes lēmums un 2010.gada 27.maija Viļānu novada domes lēmums). 

2014.gada 16.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A/S „Viļānu 

selekcijas un izmēģinājuma stacija” valdes locekles Ingas Zundas iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980030238 0,58 ha 

platībā un 78980030244 0,60 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām. 

Citi pieteikumi uz dotajām zemes vienībām netika saľemti. Atbilstoši Ministru 

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

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

 Izvērtējot A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājuma stacija” valdes locekles 

Ingas Zundas iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, likuma „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 

3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 

66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 

47.panta pirmo un otro daļu, 

Deputāti  atklāti balso par-12 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris 
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Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns), pret- 

nav, atturas- 1(Inga Zunda -sakarā ar interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” par 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78980030238 0,58ha platībā un 

78980030244 0,60ha platībā uz pieciem gadiem. 

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

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību 

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

paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”, Rīgas iela 

44, Viļāni. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

3. Izskatot A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” reģ. 

Nr.40003017051, adrese: Rīgas iela 44, Viļāni, 2014.gada 16.septembra iesniegumu 

par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980030235 ir rezerves zemes 

fondam piekritīgā  zeme. 

2014.gada 16.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A/S „Viļānu 

selekcijas un izmēģinājumu stacija” iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 78980030235 0,68 ha platībā.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru 

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

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

 Izvērtējot A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājuma stacija” valdes locekles 

Ingas Zundas iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, likuma „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 

3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 

66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 

47.panta pirmo un otro daļu, 

 Deputāti  atklāti balso par-12 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris 

Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns), pret- 

nav, atturas- 1(Inga Zunda-sakarā ar interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” par 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980030235 0,68 ha platībā uz vienu gadu 
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vai līdz laikam, kad tiek pieľemts un stājas spēkā likums par rezerves zemes fonda 

izmantošanu. 

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

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību 

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

paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”, Rīgas iela 

44, Viļāni. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

4. Izskatot V. V.dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov. iesniegumu par nomas 

līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480060354 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme. 

2014.gada 5.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts V. V. 

iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480060354 

0,4 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saľemti. Atbilstoši 

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

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

līgums. 

 Izvērtējot V. V.iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

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

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

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

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

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

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

4. Noslēgt nomas līgumu ar V. V.par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78480060354 0,4ha platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem. 

5. 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. 

6. Lēmuma norakstu nosūtīt V. V. Dekšāres pag., Viļānu nov.   
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

5. Izskatot J.S. dzīv. Rēzeknē iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, 

Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170010418 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme. 

2014.gada 25.augustā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts J.S. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170010418 0,052 ha 

platībā lauksaimniecības vajadzībām.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saľemti. Atbilstoši 

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

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

līgums. 

 Izvērtējot 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, 

Deputāti  atklāti balso par-12 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Vasīlijs Arbidāns), 

pret- nav, atturas- 1(Ilze Grolmusa- sakarā ar interešu konfliktu valsts amatpersonu 

darbībā), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78170010418 0,052 ha platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem. 

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

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību 

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

paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt J. S., Rēzekne.   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

6. Izskatot A. M. dzīv. Viļānos iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, 

Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030524 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme. 
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2014.gada 13.augustā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A. M. 

iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170030524 

2,2 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saľemti. Atbilstoši 

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

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

līgums. 

 Izvērtējot 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, 

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78170030524 2,2ha platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem. 

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

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību 

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

paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt A.M., Viļāni. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

7. Izskatot A. B. Varakļānos iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu 

novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480060710 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme. 

Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A.B. iesniegums ar lūgumu iznomāt 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480060710 0,1 ha platībā ēkas uzturēšanai.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saľemti. Atbilstoši 

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

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

līgums. 

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

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

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

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78480060710 0,1ha platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem. 

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

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību 

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

paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt A. B., Varakļāni.   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

11§ 

Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

L.Kuzľecova J.Ivanova 

1.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 28.08.2014. sēdes Nr.16, 9.jautājuma 

4.punkta lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un 

zemes komisija 2014.gada 16.septembrī veica nekustamā īpašuma ar kadastra 

apzīmējumu 78980090368 daļas  2,00 ha platībā nomas tiesību izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē:  

Nomas tiesību izsolei pieteicās A. B. un A. B. 2014.gada 16.septembrī uz nomas 

tiesību izsoli ieradās viens pretendents – A. B. 

2014.gada 16.septembra izsolē nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 

78980090368 daļas 2.00 ha platībā zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ieguva A. B. 

nosolot nomas maksu 2,0% (divi procenti) gadā no zemes kadastrālās vērtības.  

 Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt 2014.gada 16.septembra nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamo 

īpašumu ar kadastra apzīmējumu 78980090368 daļu 2,00 ha platībā. 

 

12§ 
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

L.Kuzľecova J.Ivanova 

1. Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 14.07.2014. vēstuli Nr.9-02/347372-4/1 

„Par informācijas sniegšanu” un pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 

1.punktu, kur noteikts, ka personām, kuras nav iesniegušas zemes izpirkšanas 

pieprasījumu, izbeidzas zemes lietošanas tiesības, un tās iegūst zemes nomas 

pirmtiesības uz to lietošanā bijušo zemi 

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izbeigt lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā iedalīto zemi A.K. zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 78980060188 – 1,30 ha platībā Viļānu pagastā. 

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

nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu ieskaitīt zemes gabalu ar kadastra 

Nr.78980060188 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. 

 

2. Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 18.07.2014. vēstuli Nr.9-02/347372-4/2 

„Par informācijas sniegšanu” un pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļas 

1.punktu, kur noteikts, ka personām, kuras nav iesniegušas zemes izpirkšanas 

pieprasījumu, izbeidzas zemes lietošanas tiesības, un tās iegūst zemes nomas 

pirmtiesības uz to lietošanā bijušo zemi 

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 

1. Izbeigt lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā iedalīto zemi J.K. zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 78980050076 – 3,00 ha platībā Viļānu pagastā. 

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

nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu ieskaitīt zemes gabalu ar kadastra 

Nr.78980050076 Viļānu novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs. 
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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. 

 

3. Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 01.09.2014. vēstuli Nr.9-02/347372-5/1 

„Par G.I. un M. M. zemes lietojumu” un pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās 

daļas 1.punktu, kur noteikts, ka personām, kuras nav iesniegušas zemes izpirkšanas 

pieprasījumu, izbeidzas zemes lietošanas tiesības, un tās iegūst zemes nomas 

pirmtiesības uz to lietošanā bijušo zemi 

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izbeigt lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā iedalīto zemi G. I. un M. M. zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 78980100476 – 0,30 ha platībā Viļānu pagastā. 

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

nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu ieskaitīt zemes gabalu ar kadastra 

Nr.78980100476 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. 

13§ 

Par zemes statusa maiņu. 

L.Kuzľecova J.Ivanova 

1. Izskatot VZD 20.08.2014.vēstuli Nr.2-04/584 „Par zemes reformas pabeigšanai 

nodotajām zemes vienībām” tika izvērtēts VZD iesniegtais saraksts zemes vienībām, 

kas noteiktas kā zeme zemes reformas pabeigšanai. Zemes vienības izvērtētas 

atbilstoši noteiktajiem kritērijiem: piebraucamā ceļa esamība, lietošanas mērķa 

atbilstība esošajai situācijai un zemes vienības platības atbilstība teritorijas 

plānojumos noteiktajai minimālajai platībai. 

Pamatojoties uz likuma “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 1.panta 

11.(b) punktu 

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Mainīt sekojošajiem zemes gabaliem statusu no „zeme zemes reformas pabeigšanai” 

uz „Starpgabals” 
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N.p.k. 
Zeme vienības 

kadastra apzīmējums 

Zemes vienības 

platība (ha) 

1. 78480030390 0,80 

2. 78480030392 0,40 

3. 78480060135 2,50 

4. 78480060350 0, 40 

5. 78980090106 2,00 

6. 78980090219 0,27 

7. 78980090653 3,20 

8. 78980100121 0,50 

9. 78980100534 0,30 

10. 78980100536 1,00 

 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 2.daļas 4.punktu un MK noteikumu NR.996 

13. punktu noteikt, ka šie zemes gabali turpmāk nav izmantojami zemes reformas 

pabeigšanai un ir reģistrējami uz Viļānu novada pašvaldības vārda. 

 

2. Izskatot VZD 20.08.2014.vēstuli Nr.2-04/584 „Par zemes reformas pabeigšanai 

nodotajām zemes vienībām” tika izvērtēts VZD iesniegtais saraksts zemes vienībām, 

kas noteiktas kā zeme zemes reformas pabeigšanai. Tika konstatēts, ka zemēs zemes 

reformas pabeigšanai ir iekļauta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980020204, 

kurā atrodas karjers. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.996 4.2 punktu zemes 

reformas pabeigšanai neizmanto zemes vienības, uz kurām atrodas kapsētas, 

dzīvnieku kapsētas, atkritumu apglabāšanas poligoni, atkritumu izgāztuves un karjeri 

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Izľemt zemes gabalu ar kadastra Nr. 7898 002 0204 no „zeme zemes reformas  

   pabeigšanai” fonda. 

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

   nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 2.daļas 2.punktu un likuma  „Par           

   pašvaldībām” 15.panta 2.punktu noteikt, ka šis zemes gabals turpmāk nav        



20 

 

   izmantojams zemes reformas pabeigšanai un ir reģistrējams uz Viļānu novada  

   pašvaldības vārda. 

14§ 

Par lēmuma precizēšanu. 

J.Ivanova 

Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 05.09.2014. vēstuli Nr.9-02/384873-4/1 

„Par lēmuma precizēšanu”, vēstuli Nr.9-02/384873-2/1”Par lēmuma precizēšanu” un 

vēstuli Nr.9-02/384873-3/1 „Par lēmuma precizēšanu” 

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Grozīt Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 7.augustasēdes Nr.15 13.jautājuma 

lēmumu „Par zemes statusa maiľu” 1.punktu un izteikt to šādā redakcijā „Mainīt 

sekojošiem zemes gabaliem statusu no „Rezerves zemes fonda” zemes uz  

„Starpgabals” 

 

15§ 

Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai. 

J.Ivanova 

1.Izskatot J. R. adrese: Nagļu pag., Rēzeknes nov., iesniegumu ar zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 78480010609  atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

J. R. saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas 

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

mantas atsavināšanu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 789480010609 zemesgrāmatā uz    

   Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2.Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78480010609 atsavināšanai, pārdodot  

   to par brīvu cenu. 

 

2.Izskatot A/S „Lopkopības izmēģinājumu stacija LATGALE”, reģ. Nr.40003020723, 

adrese: Radopole, Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu ar zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumiem 78980100314, 78980100361, 78980060151, 78980060303, 
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78980100389, 78980090596, 78980090518, 78980090237, 78980100207, 

78980100320, 78980100521, 78980100232, 78980100407, 78980090666, 

78980100231, 78980090107 atsavināšanas ierosinājumu  

Deputāti  atklāti balso par-11 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece ,  Inga Zunda, 

Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, 

Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns), pret- nav, atturas- 1(Jevdokija 

Šlivka –sakarā ar interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā) ,deputāts Arnolds 

Pudulis –balsošanā nepiedalās. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalus ar kadastra apzīmējumiem 78980100314, 78980100361, 

78980060151, 78980060303, 78980100389, 78980090596, 78980090518, 

78980090237, 78980100207, 78980100320, 78980100521, 78980100232, 

78980100407, 78980090666, 78980100231, 78980090107 zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. 

Sakarā ar to, ka uz novada domes sēdi tika piedāvāta atšķirīga redakcija no finanšu 

komitejā  piedāvātās redakcijas – jautājumu par atsavināšanu skatīt atkārtoti finanšu 

komitejā un nākošajā novada domes sēdē . 

 

3.Izskatot T. K. dzīv. Viļāni iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170040147 atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

T.K. saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas 

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

mantas atsavināšanu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170040147 zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170040147  atsavināšanai, pārdodot to 

par brīvu cenu. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt T. K.-Viļāni  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

4.Izskatot G. L. dzīv. Rīgā iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78480040095 atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 
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G. L. saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas 

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

mantas atsavināšanu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78480040095 zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78480040095  atsavināšanai, pārdodot to 

par brīvu cenu. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt G. L. Rīga. 

 

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 R. N. dzīv. Viļāni iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170020018 atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

R. N. saskaľā 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 ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170020018 zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170020018  atsavināšanai, pārdodot to 

par brīvu cenu. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt R. N.- Viļāni. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

16§ 

Par kustamo mantu - automašīnu izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

J.Ivanova 
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1. 2014.gada 17.septembrī  Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības 

īpašuma un zemes komisija veica kustamās mantas – automašīnas NISSAN 

ALMERA izsoli,  

Viļānu novada pašvaldība konstatē: 

Izsoles noteikumos paredzētajā kārtībā, līdz 2014.gada 17.septembrim tika saľemts 

viens pieteikums dalībai izsolē no J. S. dzīv. Viļānu pag. Viļānu novads. Izsoles 

sākumcena bija noteikta EUR 300,00, izsoles solis  - EUR 20,00 un ľemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt 2014.gada 17.septembra izsoles protokolu par kustamo mantu –    

    automašīnu NISSAN ALMERA; 

 

2. 2014.gada 17.septembrī  Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības 

īpašuma un zemes komisija veica kustamās mantas – automašīnas OPEL ASTRA 

izsoli,  

Viļānu novada pašvaldība konstatē: 

Izsoles noteikumos paredzētajā kārtībā, līdz 2014.gada 17.septembrim tika saľemts 

viens pieteikums dalībai izsolē no J.S. dzīv. Viļānu pag.Viļānu novads. Izsoles 

sākumcena bija noteikta EUR 200,00, izsoles solis - EUR 20,00 un ľemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt 2014.gada 17.septembra izsoles protokolu par kustamo mantu – 

automašīnu OPEL ASTRA. 

 

17§ 

 

Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

J.Ivanova 

1. Izskatot B. S. dzīv. Viļānos iesniegumu ar dzīvokļa -Viļānos atsavināšanas 

ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

1. B. S. saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas 

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

mantas atsavināšanu; 
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2. B.S. saskaľā ar 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” 5.pantu, ierosinājumam ir pievienojusi klāt 

visus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus; 

Dzīvokļa īpašums Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada pašvaldības iestādēm to 

funkciju nodrošināšanai un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības 

vārda; 

2. Nodot dzīvokli - Viļānos atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu; 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt B. S.- Viļāni. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

18§ 

 

Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā.________________________________ 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumus Nr.9 un Nr.10 Brīvības ielā 3, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. 

 

19§ 

Par Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 25.septembra noteikumu 

Nr.1/2014 „Kārtība, kādā Viļānu novada pašvaldības dome piešķir finansiālu 

atbalstu sabiedriskām organizācijām no pašvaldības budžeta” izdošanu. 

____________________________________________________________________ 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un ľemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 
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Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izdot Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 25.septembra noteikumus 

Nr.1/2014 „Kārtība, kādā Viļānu novada pašvaldības dome piešķir finansiālu atbalstu 

sabiedriskām organizācijām no pašvaldības budžeta”. 

 

Pielikumā: noteikumi uz 3 lapām. 

20§ 

 

Par Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 25.septembra noteikumu 

Nr.2/2014 „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību 

Viļānu novada pašvaldībā” izdošanu. 

_____________________________________________________________________ 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu , un ľemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izdot Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 25.septembra noteikumus 

Nr.2/2014 „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību Viļānu 

novada pašvaldībā”. 

 

Pielikumā: noteikumi uz 2 lapām. 

 

21§ 

Par zemesgabala daļas pārņemšanu. 

J.Ivanova 

Sakarā ar nepieciešamību paplašināt Viļānu pilsētas kapsētu un pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.daļu un MK noteikumu Nr.776 „Valsts meža 

zemes atsavināšanas kārtība” 1.2.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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Lūgt Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai nodot Viļānu novada pašvaldībai 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980070002 daļu 0,8 ha platībā pašvaldības 

autonomo funkciju veikšanai – kapsētu paplašināšanai. 

 

22§ 

Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu._____________________________ 

J.Ivanova 

Sociālais dienests 09.09.2014. ir pieľēmis lēmumu Nr. 4.1./35/5 par sociālās 

dzīvojamās platības piešķiršanu S. R. dekl. Viļānu pag., Viļānu novadā,  iesniegums 
08.09.2014.  -piešķirt istabu sociālajā dzīvoklī .  

Izskatot lietas materiālus, uzklausot sociālās darbinieces A.Stiukas 

paskaidrojumus un viedokli, konstatēts: S.R. ir 1.grupas invalīds, dzīvo viens. Viľš  

dzīvo saimnieka mājā , tā ir sliktā stāvoklī.  Ziemā māju grūti piekurināt, ko invalīds 

vairs nespēs paveikt. Viľam arī katru dienu jāpieľem ārstnieciskās procedūras 

Rēzeknē- no dzīvesvietas ir grūti izbraukāt. Sociālā dienesta vadītāja informē, ka 

šobrīd nav brīvas istabas, kur varētu izmitināt S.R. 

Ľemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Viļānu novada domes 

2013.gada 5.decembra apstiprinātā „Sociālo dzīvokļu nolikuma ” 10.1. , 12. punktu 

un pamatojoties uz Sociālā dienesta 09.09.2014.  lēmumu Nr. 4.1./35/5 par sociālās 

dzīvojamās platības piešķiršanu. 

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

reģistrēt S. R.  pretendentu rindā uz dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī. 

 

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

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

23§ 

Par iemitināšanu dzīvoklī un ierakstīšanu dzīvojamās telpas īres līgumā._______ 

J.Šlivka J.Ivanova 

Izskatot G. V. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar lūgumu 

iemitināt dzīvoklī un ierakstīt dzīvojamās telpas īres līgumā māti J. Č. un brāli L. Č. 

deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., J.Č. un L.Č. iesniegumus ar lūgumu 

iemitināt viľus dzīvoklī Celtnieku ielā ,Viļānos, kā arī iekļaut dzīvojamās telpas īres 

līgumā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

 G. V. lūdz atļaut iemitināt viľas īrētajā dzīvojamajā telpā Celtnieku ielā -Viļānos, 

Viļānu nov. un ierakstīt dzīvojamās telpas īres līgumā, kā ģimenes locekļus, māti – J. 

Č. un brāli – L.Č. kurš ir otrās grupas invalīds.  

J.Č. un L.Č. lūdz atļaut iemitināt viľus dzīvoklī Celtnieku ielā , Viļānos, Viļānu nov. 

pie G.V. un iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā, kā ģimenes locekļus 
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1995.gada 20.oktobrī starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un G. V. tika noslēgts 

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

Nr.1230/135. 

Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.1230/135 ir ierakstīti: īrniece G. V.un meita A. K. 

Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu nav. 

A.K. piekrīt tam, ka dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.1230/135 tiks ierakstīti, kā 

ģimenes locekļi- J. Č.un L. Č.   

J. Č. ģimenes stāvoklis – atraitne, viľa ir G. V. māte.  

L. Č. ģimenes stāvoklis – neprecējies, viľš ir G. V. brālis.  

Pamatojoties uz VDEĀK Daugavpils nodaļas (sp) 2014.gada 25.augusta lēmumu 

Nr.32-2014-935 L. Č. ir noteikta otrās grupas invaliditāte. 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta pirmo daļu īrniekam ir 

tiesības iemitināt viľa īrētajā dzīvojamā telpā savu laulāto, vecākus (adoptētājus), 

darbnespējīgos brāļus un māsas un pilngadīgos bērnus, kuriem nav savas ģimenes, ja 

tam piekrituši visi attiecīgajā dzīvojamā telpā dzīvojošie īrnieka pilngadīgie ģimenes 

locekļi un ja iepriekš par to rakstveidā informēts izīrētājs.  

Izvērtējot lietas faktiskos apstākļus, Viļānu novada pašvaldība konstatē, ka G.  V. 

māte J. Č. un viľas brālis L.Č. faktiski jau ir iemitināti viľas īrētajā dzīvojamā telpā . 

Līdz ar to, saskaľā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri”  9.panta trešo daļu, G. V. māte 

un brālis ir atzīstami par viľas ģimenes locekļiem. G. V. pilngadīgais ģimenes 

loceklis – meita ir devusi rakstveida piekrišanu par J. Č. un L. Č. iekļaušanu īres 

līgumā. 

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta septītā daļa paredz, ka ne vēlāk kā triju 

dienu laikā pēc tam, kad īrnieka ģimenes loceklis vai cita persona iemitināta šajā 

pantā noteiktajā kārtībā īrnieka īrētajā dzīvojamā telpā, attiecīgās personas vārds, 

uzvārds un personas kods ierakstāms dzīvojamās telpas īres līgumā. Viļānu novada 

pašvaldība secina, ka G. V. nav pamata atteikt atļaut iemitināt dzīvoklī un ierakstīt 

dzīvojamās telpas īres līgumā viľas māti un brāli. 

Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta pirmo daļu, trešo daļu, 

piekto daļu un septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 65. pantu, 66. pantu un 

67.pantu un ľemot vērā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

atļaut G.V.iekļaut dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., un ierakstīt 

dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.1230/135  māti J.Č.un brāli L. Č., kā ģimenes 

locekļus. 

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

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas. 
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24§ 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.___________________________ 

J.Šlivka J.Ivanova 

Izskatot D. I. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par dzīvojamās 

telpas īres līguma Nr.704 termiľa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

D.I. lūdz pagarināt 2012.gada 10.maijā ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

noslēgto dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu Nr.704 uz 

nenoteiktu laiku sakarā ar īres līguma termiľa izbeigšanu. 

Saskaľā ar 2012.gada 3.maija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.6, 25§, 

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

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

izīrēšanu” 5.5. punktu, D. I. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2012.gada 10. maijā starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un D. I. tika noslēgts 

dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres līgums Nr.704 uz noteiktu 

laiku – vienu gadu līdz 2013.gadam 10.maijam, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas 

paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu.  

Saskaľā ar 2013.gada 30.maija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr. 7 dzīvojamās 

telpas īres līguma Nr.704 termiľš tika pagarināts uz noteiktu laiku – vienu gadu līdz 

2014.gadam 30.maijam. 

Saskaľā ar 2014.gada 5.jūnija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr. 11 dzīvojamās 

telpas īres līguma Nr.704 termiľš tika pagarināts uz noteiktu laiku – trīs mēnešiem. 

Pamatojoties uz SIA „VIĻĀNU SILTUMS” 2014.gada 26.augusta izziľu parāds par  

siltumenerģijas piegādi dzīvoklī Viļānos, Viļānu nov. sastāda  - 272,08 EUR, ar 

īrnieci D. I.ir noslēgta vienošanās par parāda nomaksu pa daļām.  

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

prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu.  

Ľemot vērā to, ka par dzīvojamo telpu Viļānos, Viļānu nov. par siltumenerģijas 

piegādi uzkrājies parāds, 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 un ľemot vērā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas ieteikumu un ľemot vērā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. atļaut D. I. pagarināt dzīvojamās telpas, Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu Nr.704 

uz noteiktu laiku –sešiem mēnešiem;   
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2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiľu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīža;  

3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes loceklei 

Ā. Moisejevai. 

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

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

25§ 

Par  palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā._____________________________________________ 

J.Ivanova 

1. Izskatot A. C. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pagasts, Viļānu novads, iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

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

piederošo brīvo dzīvojamo telpu.   

A. C. savā iesniegumā norāda, ka pašreiz ar savu ģimeni: dēliem A. C. un R. R. īrē 

dzīvokli Viļānu pilsētā.   

A.C. deklarētā dzīvesvieta ir Viļānu pag., Viļānu novads pie vecākiem, bet faktiski ar 

savu ģimeni pēc deklarētās dzīvesvietas nedzīvo mazās dzīvojamās platības dēļ.   

2014.gada 10.septembrī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieks A. 

Stiuka un sociālā darba organizatore M.Stafecka veicot A. C. apsekošanu deklarētajā 

dzīvesvietā Viļānu pag., Viļānu nov., konstatēja, ka A.C. faktiski pēc deklarētas 

dzīvesvietas nedzīvo, ar saviem bērniem īrē dzīvojamo platību Viļānu pilsētā. 

Dzīvojamās mājas tiesiskais valdītājs ir A. C. tēvs A. C. Dzīvojamā māja sastāv no 

vienas istabas kopā ar virtuvi. Mājā dzīvo vecāki: tēvs A. C.vecuma pensionārs, 

invalīds, un māte J. D.  

A.C. ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā 

dienesta 04.08.2014. izziľa Nr.61).  

Saskaľā 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.  

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

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

daļas1.punktu un ľemot vērā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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atzīt A.C. kā triju personu ģimenes locekli, par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā 

dzīvojamās platības saľemšanai vispārējā kārtībā. 

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

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

2. Izskatot S. K. deklarētā dzīvesvieta Varakļāni, Varakļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

S. K. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu.                                                                 

S. K. savā iesniegumā norāda, ka kopš 2009.gada 3.augusta viľa strādā Viļānu pilsētā 

SIA „LUKoil Baltija R” par DUS mazumtirdzniecības vadītāju. Meita E. B. 

apmeklēja Viļānu pirmsskolas izglītības iestādi un šobrīd mācīsies Viļānu vidusskolā, 

kā arī Mūzikas un mākslas skolā. Pašreiz ir izveidojusies situācija, ka viľai ar meitu 

nav kur dzīvot ( pirms tam visus gadus īrējā dzīvokli).  

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 4. panta pirmo 

daļu palīdzību personai sniedz tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā attiecīgā 

persona deklarējusi savu dzīvesvietu.  

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.4. punktu, pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu vispārējā 

kārtībā personai, kura pieľemta darbā pašvaldībā, tās iestādē vai uzľēmumā, kuras 

nav deklarējušas dzīves vietu pašvaldībā. 

Saskaľā ar SIA „LUKoil Baltija R” 2014.gada 19. augusta izziľu Nr.07/124 S. K.no 

2009.gada 3.augusta strādā SIA „LUKoil Baltija R” gāzes un degvielas uzpildes 

stacijā „Viļāni” par vadītāju. 

Ľemot vērā iepriekš minēto, S. K. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa 

jautājuma risināšanā ir noraidāms, jo S. K. nav deklarēta Viļānu novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, kā arī SIA „LUKoil Baltija” nav pašvaldības uzľēmums. 

Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus 

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

cits viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieľemšanu. 

Izvērtējot un pārbaudot lietas apstākļus, pamatojoties uz  likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšana” 4. panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 4. 

pantu, 5. pantu,12. pantu, 13. pantu, 62. pantu, 65, pantu, 66. pantu 67. pantu, Viļānu 

novada domes Saistošos noteikumus Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.4. 

punktu un ľemot vērā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:  
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atteikt atzīt S. K. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās 

telpas izīrēšanā.   

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 I. J.deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

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

piederošo dzīvojamo telpu.     

I. J. savā iesniegumā norāda, ka pēc neskaitāmiem ģimenes konfliktiem, vardarbības 

ģimenē un šķiršanās ar vīru A. J. pēc deklarētas dzīvesvietas Viļāni viľa nedzīvo, 

faktiski dzīvo pie meitas A.J. Viļānos.. 

Izskatot un pārbaudot lietas faktiskos apstākļus, Viļānu novada pašvaldības Sociālā un 

dzīvokļu komisija lūdza I. J. iesniegt spriedumu par laulības šķiršanu ar A. J. 

(pieprasījums – pašvaldības izejošais Nr.1.3.8/1052 no 19.08.2014.). 

2014.gada 27.augustā tika saľemts I.J. rakstveida paskaidrojums, kurā viľa norāda, ka 

laulība nav šķirta, jo tas nav izdarāms bez A. J. piekrišanas. Viľa ir iesniegusi 

iesniegumu par laulības šķiršanu pie zvērināta notāra, šķiršanas lieta ir procesā.    

I. J. un A. J. dzīvo atsevišķi no 2012.gada decembra mēneša, jo kopdzīve vairs nav 

iespējama (I. J. iesniegums – pašvaldības ieejošais Nr.1.3.10/1071 no 27.08.2014.). 

Pamatojoties uz  I. J. 2011.gada 9.marta iesniegumu ar lūgumu lauzt dzīvojamās 

telpas īres līgumu Nr.651, sakarā ar to, ka viľa nav spējīga norēķināties par  īri un 

komunālajiem pakalpojumiem, 2011.gada 18.martā dzīvojamās telpas īres līgums tika 

izbeigts.  

Uz atteikuma brīdi, kopējā parāda pamatsumma bija 1028,47 LVL (1463,38 EUR). 

2011.gada 15.augustā parāds tika pārformēts uz cesiju UAB „Gelvoras” filiālei 

Latvijā.  

Pamatojoties uz SIA „VIĻĀNU SILTUMS” 2014.gada 10.septembra izziľu uz 

atteikuma brīdi   parāds par  siltumenerģijas piegādi dzīvoklī Viļānos, Viļānu nov. - 

1189,42 EUR.  

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” 7.panta piektā daļa 3. punkts 

noteic, ka pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija saistošajos noteikumos 

noteiktajā kārtībā var pieľemt lēmumu par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saľemt 

šā likuma 3.panta 1.punktā minēto palīdzību, ja personas īpašumā ir šā likuma 

16.panta trešās daļas noteikumiem atbilstoša dzīvošanai derīga dzīvojamā māja vai 

dzīvojamā telpa. 

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 13.2. punktu, pašvaldība pieľem lēmumu atteikt atzīt 

personu par tiesīgu saľemt likuma 3.panta 1.punktā noteikto palīdzību, ja pirms 

palīdzības lūgšanas persona ar savu rīcību apzināti pasliktinājusi savus dzīvokļa 

apstākļus, piecus gadus pēc tam, kad personas īrētās dzīvojamās īres līgums tiek 

izbeigts sakarā ar īres maksas un maksas par pamatpakalpojumiem parādu, lai gan 
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persona varēja neuzkrāt parādu, jo personas ģimenes pilngadīgo ģimenes locekļu 

kopējie ienākumi īres līguma darbības laikā nebija zemāki par attiecīgajā mēnesī 

valstī noteikto viena iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza 

vidējo vērtību eiro. 

Ľemot vērā iepriekš minēto, I. J. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma 

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

risināšanā ” 13 pantu, 14.pantu un pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par 

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

J. neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir tiesīgas saľemt iepriekš minēto 

palīdzības veidu.  

Laulātā A.J. īpašumā ir dzīvošanai derīga dzīvojamā platība, kas uz šo brīdi skaitās 

laulāto kopīpašums.  

I. J.ar savu rīcību apzināti pasliktināja savus dzīvojamos apstākļus, jo 2011.gada 

18.martā I. J. īrētās dzīvojamās telpas  Viļāni, īres līgums tika izbeigts, pamatojoties 

uz viľas iesniegumu, sakarā ar to, ka viľa nav spējīga apmaksāt īres maksu un maksu 

par pamatpakalpojumiem.  

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu Ineses Jurgelānes  

2014.gada 5.augusta iesnieguma par  palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma 

risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā   lietas izskatīšanas 

termiľš tika pagarināts līdz 2014.gada 5.decembrim. (Viļānu novada pašvaldības 

Sociālās un dzīvokļu 2014.gada 13.augusta  prot. Nr.15). 

Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus 

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

cits viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieľemšanu.                                                                                

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

panta trešo daļu, 7.panta piektās daļas 3.punktu, 13 pantu un 14.pantu, Administratīvā 

procesa likuma 4. pantu, 5. pantu, 12. pantu, 13. pantu, 62. pantu, 65. pantu, 66.pantu 

un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 4. punktu, 5.1.,5.2.,5.3. un 5.4.  punktu un 13.2. punktu un ľemot 

vērā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:   

                                                           

atteikt atzīt I. J. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas 

izīrēšanā.   

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  deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu._____________________________ 
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J.Ivanova 

1. Izskatot E. V. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par deklarētās 

dzīvesvietas ziľu anulēšanu V.T. Viļānu novada pašvaldības dome k o n s t a t ē:                                                          

E. V. lūdz anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu Viļāni, Viļānu nov. V. T.sakarā ar 

viľa dzīvesveidu.   

E.V. savā iesniegumā norāda, ka viľš ir nekustamā īpašuma Viļāni, Viļānu nov. 

tiesiskais valdītājs. 

Saskaľā ar Iedzīvotāju reģistra datiem O. V.( E.V. sieva) un viľas dēls V. T.  Viļāni, 

Viļānu nov. ir deklarēti no 1996. gada 20.februāra. 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. pants pirmā daļa noteic, ka dzīvesvieta ir jebkura 

personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona 

labprātīgi apmetusies ar tieši, vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai 

ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās 

attiecībās ar valsti un pašvaldību. 

Augstāk minēta likuma 3. pants otrā daļa noteic, ka personai ir tiesisks pamats 

apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, 

attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā 

ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  

Dzīvesvietas deklarēšanas likums stājās spēkā 2003.gada 1.jūlijā. Likuma pārejas 

noteikumu 1.punkts noteic, ka atzīme, kas par personas reģistrāciju dzīvesvietā līdz šā 

likuma spēkā stāšanās dienai izdarīta personas pasē, uzskatāma par dzīvesvietas 

pirmreizējo deklarāciju līdz laikam, kad persona deklarē citu dzīvesvietu šajā likumā 

noteiktajā kārtībā. 

Līdz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma spēkā stāšanās brīdim spēkā bija MK  

noteikumi „Iedzīvotāju pierakstīšanas un izrakstīšanas noteikumi Latvijas Republikā” 

, kas apstiprināti ar LR Ministru padomes 1993.gada 12.februāra lēmumu Nr.76. Šo 

noteikumu 2.punkts noteica, ka visas personas, kuras dzīvo Latvijas Republikā vai 

ierodas no citām valstīm uz laiku, ilgāku par trīs mēnešiem, obligāti jāpieraksta 

dzīvesvietā. 

Tā, kā V. T. pierakstīts Viļāni, Viļānu nov. pirms Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

spēkā stāšanās, viľam ir tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā uz 

radniecības pamata ar māti O. V.  

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem E. V. 

tika uzaicināts uz 2014.gada 26.augustā Sociālo un dzīvokļu komisijas (turpmāk 

tekstā – Komisija) sēdi papildus viedokļa sniegšanai saskaľā ar iespējami nelabvēlīga 

administratīvā akta pieľemšanu.  

E. V. Komisijā uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidrojumus un 

pieradījumus nav iesniedzis. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē, ka E.V. savā iesniegumā lūdz anulēt ziľas par 

deklarēto dzīvesvietu V.T. jo uzskata, ka viľam nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā - Viļāni, Viļānu nov., sakarā ar viľa dzīvesveidu. 

Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu pašvaldībai ir 

tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt 
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deklarēto ziľu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziľām, kā 

arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses. 

Pārbaudot, V. T. tiesisko pamatu būt deklarētām norādītajā dzīvesvietā -Viļāni, 

Viļānu nov., pašvaldība secina, ka V. T. minētajā adresē ir deklarējies no 1996.gada 

20.februāra uz radniecības pamata ar māti O. V.,kura arī deklarējusies un dzīvo 

minētajā adresē. Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 

jāsecina, ka V.T. minētajā adresē ir deklarējies uz tiesiska pamata un tam ir tiesiskais 

pamats dzīvot minētajā nekustamajā īpašumā. 

Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu ziľas par personas 

deklarēto dzīvesvietu anulē, ja tā sniegusi nepatiesas ziľas dzīvesvietas deklarēšanas 

iestādei (1.punkts)  vai tai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā 

(2.punkts). 

Personas dzīvesveids, kā tas ir norādīts E. V.iesniegumā, nevar būt par pamatu ziľu 

par deklarēto dzīvesvietu anulēšanai. 

Izvērtējot un pārbaudot lietas faktiskos apstākļos, ievērojot samērīguma principu, 

lietderības apsvērumus un Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1.pantu, kurš paredz, ka 

dzīvesvietas deklarēšanas mērķis ir panākt, lai ikviena persona būtu sasniedzama 

tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību, tiek secināts, ka minētajā situācijā nav 

pamata V. T. anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu. 

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1.pantu, 3.panta pirmo daļu un otro 

daļu, 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, Administratīvā 

procesa likuma 4. pantu, 5. pantu, 13. pantu, 62. panta pirmo daļu, 65, pantu, 66. 

pantu 67. pantu un ľemot vērā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  n o l e m j:                                                           

 

atteikt E.V. anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu Viļāni, Viļānu nov., V. T.                                                                               

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

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

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

deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu G.S.- Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē:                                                          

V.R. lūdz anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu Viļānu pag., Viļānu nov. G.S.- sakarā 

ar to, ka ir beidzies tiesiskais pamats G.S. dzīvošanai nekustamajā īpašumā- Viļānu 

pag., Viļānu nov. 

Pamatojoties uz Varakļānu pagasttiesas 1999.gada 21.oktobra lēmumu Nr.8 „Par 

aizbildnības tiesību piešķiršanu V. R. uz 4 nepilngadīgajiem bērniem”, Varakļānu 

pagasttiesa iecēlusi V. R. par aizbildni G. S. 
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Saskaľā ar Iedzīvotāju reģistra datiem G. S. no 1999. gada 4. novembra ir deklarējis 

dzīvesvietu  Viļānu pag., Viļānu nov.  

Pamatojoties uz Varakļānu novada bāriľtiesas 2012.gada 15.maija lēmumu Nr. 1-6/12 

V. R.- sakarā ar to, ka G. S. sasniedzis pilngadību, ir atlaista no aizbildľa pienākumu 

pildīšanas. 

Saskaľā ar Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas ziľojumu nekustamā īpašuma 

Viļānu pag., Viļānu nov. īpašniece ir V. R. 

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

deklarēto dzīvesvietu” 3.punkta nosacījumiem G.S. tika lūgts līdz 2014.gadam 3. 

septembrim iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā, kā arī saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.pana 1.daļu sniegt 

savu viedokli un argumentus, kas tiks ľemti vērā, pieľemot lēmumu (pieprasījums – 

pašvaldības izejošais Nr.1.3.8/1055 no 19.08.2014.). 

2014.gada 3.septembrī tika saľemts G.S. iesniegums ar lūgumu atlikt deklarētās 

dzīvesvietas ziľu anulēšanu uz vienu mēnesi, sakarā ar to, ka viľš vēl nav iestājies 

skolā (G. S. iesniegums – pašvaldības ieejošais Nr.1.3.10/1209 no 03.09.2014.). 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu 2014.gada 

13.augustā Sociālā un dzīvokļu komisija pēc iepazīšanās ar V. R. iesniegumu par 

deklarēto dzīvesvietu ziľu anulēšanu G.S. objektīvu iemeslu dēļ pagarināja lietas 

izskatīšanas termiľu līdz 2014.gada 14.novembrim.   

Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu ziľas par personas 

deklarēto dzīvesvietu anulē, ja tā sniegusi nepatiesas ziľas dzīvesvietas deklarēšanas 

iestādei (1.punkts)  vai tai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā 

(2.punkts). 

Izvērtējot un pārbaudot lietas faktiskos apstākļos, pamatojoties uz Varakļānu novada 

bāriľtiesas 2012.gada 15.maija lēmumu par V. R. atlaišanu no  G.S. aizbildľa 

pienākumu pildīšanas Nr. 1-6/12, tiek secināts, ka minētajā situācijā  G. S.ir zudis 

tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma  2. panta pirmās daļas 2. punktu un 

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

65.pantu, 66.pantu un 67.pantu, LR MK 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.72 „Kārtība, 

kādā anulējamas ziľas par deklarēto dzīvesvietu” 3. punktu un ľemot vērā sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  n o l e m j:   

                                                         

anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu Viļānu pag., Viļānu nov. G. S.                                                                               

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

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

dienas.       
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27§ 

Par  īres līguma grozīšanu un izslēgšanu no dzīvojamās telpas.________________ 

J.Šlivka I.Grolmusa J.Ivanova 

Izskatot G.G. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par īres līguma 

grozīšanu un R. G. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par 

izslēgšanu no dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres līguma 

Nr.1475, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē : 

G. G.lūdz grozīt dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānos, īres līgumu Nr.1475, 

nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un noslēgt īres līgumu ar viľu 

iepriekšēja īrnieka vietā – tēva R. G., sakarā ar tēva dzīvesvietas maiľu. 

R. G. lūdz izslēgt viľu no dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānos, īres līguma Nr.1475 

sakarā ar faktiskās dzīves vietas maiľu un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu 

Nr.1475 ar dēlu G. G.Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.1475 ir ierakstīti: īrnieks R. 

G. dēls G. G. un meita S. G. Citu iekļauto īres līgumā Nr.1475 pilngadīgo ģimenes 

locekļu nav. 

S. G. piekrīt tam, ka dzīvojamās telpās –Viļāni, īres līgums Nr.1475 tiks noslēgts ar 

brāli G. G. ( S.G. iesniegums: Pašvaldības ieejošais Nr.1.3-10/801 no 27.06.2014.).  

Saskaľā ar Iedzīvotāju reģistra datiem R. G. ir deklarējis dzīvesvietu  Viļānu pag., 

Viļānu nov., no 2010.gada 24. septembra.  

Līdz 2010.gadam 24.oktobrim R. G. deklarētā dzīvesvieta bija Viļāni, Viļānu nov. 

nov. 

R. G. ir ierakstīts dzīvojamās telpās - Viļānu pag., Viļānu nov., īres līgumā Nr.2103.  

Pamatojoties uz SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 2014.gada 26.augusta izziľu 

Nr.12 un Nr.13 uz 01.08.2014. parāds par īri un komunālajiem pakalpojumiem 

sastāda: par dzīvokli Viļānu pag., Viļānu nov. - 45,50 EUR, par dzīvokli Viļāni, 

Viļānu nov. - 170,83 EUR. 

Pamatojoties uz SIA „VIĻĀNU SILTUMS” 2014.gada 26.augusta izziľu parāds par  

siltumenerģijas piegādi dzīvoklī Viļānos, Viļānu nov. sastāda  - 742,05 EUR,  ar 

īrnieku R. G. noslēgta vienošanās par parāda nomaksu pa daļām.  

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu G.G.  2014.gada 

11.jūnija iesnieguma par  dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānos, īres līguma 

grozīšanu un R.G. 2014.gada 11.jūnija iesnieguma par viľa izslēgšanu no dzīvojamās 

telpās, kas atrodas Viļānos, īres līguma Nr.1475 lietas izskatīšanas termiľš tika 

pagarināts līdz 2014.gada 11.oktobrim. (Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 2.jūlija 

lēmums Nr.13). 

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem G. G. 

un R.G. tika uzaicināti uz 2014.gada 26.augustā Sociālo un dzīvokļu komisijas  

(turpmāk tekstā – Komisija) sēdi papildus viedokļa sniegšanai saskaľā ar iespējami 

nelabvēlīga administratīvā akta pieľemšanu.  

G. G. uz Komisijas sēdi nebija ierādies. 

R. G. Komisijā uzturēja savu lūgumu un papildus paskaidroja, ka uz 26.08.2014. 

parāds par dzīvokli Viļānos sastāda: par īri un komunālajiem pakalpojumiem 170,83 

EUR, par siltumenerģijas piegādi 742,05 EUR.  
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26.08.2014. viľš noslēdza ar SIA „VIĻĀNU SILTUMS” parāda maksājumu grafiku, 

bet ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”  atmaksas grafika  nav. 

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.panta pirmajā daļā noteikts, ka dzīvojamās telpas 

īre  ir dzīvojamās telpas lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu. Šī 

likuma 9.panta pirmajā daļā paredzēts, ka īrniekam ir tiesības iemitināt viľa īrētajā 

dzīvojamā telpā savu laulāto, vecākus (adoptētājus), darbnespējīgos brāļus un māsas 

un pilngadīgos bērnus, kuriem nav savas ģimenes, ja tam piekrituši visi attiecīgajā 

dzīvojamā telpā dzīvojošie īrnieka pilngadīgie ģimenes locekļi  un ja iepriekš par to 

rakstveidā informēts izīrētājs.  

Atbilstoši šā likuma 10.panta otrajā daļā noteiktajam īrnieka ģimenes locekļiem ir 

tādas pašas tiesības un pienākumi kā īrniekam. Pilngadīgajiem ģimenes locekļiem 

kopā ar īrnieku ir solidāra mantiskā atbildība par dzīvojamās telpas īres līguma 

saistībām. 

Saskaľā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 12.panta pirmo daļu dzīvojamās telpās 

īres maksa maksājama dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktajos termiľos. 

No minētā izriet, ka maksājumu, kas izriet no noslēgta īres līguma, veikšanas 

pienākums ir, pirmkārt, galvenajam īrniekam R. G. un līdz ar viľu arī pārējiem 

pilngadīgajiem viľa ģimenes locekļiem. 

Kā redzams, no lietas faktiskiem apstākļiem, ne īrnieks R. G. ne viľa pilngadīgs 

ģimenes loceklis G. G. nepilda ar īres līgumu uzľemtās saistības ( īres līguma 2.2. un 

4.punkts) – par dzīvokļa īri, komunālajiem pakalpojumiem un siltumu ir uzkrājies 

parāds. Līdz ar to jāsecina, kā īrnieks un viľu pilngadīgie ģimenes locekļi nav 

godprātīgi un izvairās no savu ar īres līgumu uzľemto saistību izpildes. 

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturtā daļa paredz, ka  īrnieka nāves vai 

rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiľas gadījumā pilngadīgs ģimenes 

loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās 

telpas īres līguma noslēgšanu ar viľu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā 

īres līguma nosacījumus.   

Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus, tiek konstatēts, ka ne īrnieks, ne 

viľa pilngadīgie ģimenes locekļi, arī G. G. kurš lūdz noslēgt īres līgumu ar viľu, 

nepilda ar dzīvojamo telpu īres līguma uzľemtās saistības, līdz ar to ir pamats atteikt 

G.G. noslēgt iepriekš minēto īres līgumu ar viľu. 

Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamās telpas īri”  

2.panta pirmo daļu, 9.panta pirmo daļu, 10.panta otro daļu, 12.panta pirmo daļu  un 

14.panta ceturto daļu,  Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. pantu,12. pantu, 13. 

pantu, 62. pantu, 65, pantu, 66. Pantu,  67. pantu, dzīvojamo telpu īres līguma 

Nr.1475  2.2., 4. un 7.punktu, SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”  2014.gada 

26.augusta izziľu Nr.12 un.13 un SIA „VIĻĀNU SILTUMS” 2014.gada  26.augusta 

izziľu un ľemot vērā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu 

tiek piedāvāts balsot par sastādīto un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejā izskatīto lēmuma projekta 1.punktu,  

1.atteikt G.G. grozīt 2002.gada 1.augusta dzīvojamās telpas, kas atrodas - Viļānos, 

Viļānu nov., īres līgumu Nr.1475. Tiek saľemta informācija, ka visi parādi ir 

nomaksāti . 
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Deputāti atklāti balsojot par- 1(Jevdokija Šlivka), pret- 11(Jekaterina Ivanova, Daiga 

Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Vasīlijs Arbidāns), 

atturas -1 (Ilze Grolmusa), 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj:  

 

1.Grozīt 2002.gada 01.augusta dzīvojamās telpas , kas atrodas -Viļānos,Viļānu novads 

īres līgumu Nr. 1475,nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus un atļaut G. G. 

noslēgt ar SIA „Viļānu namsaimnieks” dzīvojamās telpas īres līgumu par īres 

tiesībām uz dzīvokli Viļānos ,Viļānu  novadā iepriekšējā īrnieka R.G. vietā. 

 

Pēc deputātu debatēm novada domes priekšsēdētāja ierosina likt uz balsošanu otro 

projekta punktu, 

2. atteikt R. G. izslēgt viľu no dzīvojamās telpas- Viļāni, Viļānu nov., īres līguma 

Nr.1475. 

Deputāti atklāti balsojot par -5 (Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Juris Galerijs Vidiľš, 

Ilze Valeniece, Jekaterina Ivanova) , pret- 5(Inga Zunda, Arnolds Pudulis , Vasīlijs 

Arbidāns, Felicija Leščinska, Inna Ruba) , atturas-3 (Ilze Grolmusa, Daiga Ceipiniece, 

Leopolds Naglis),  

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj:  

 

Lēmuma projekta punkts  nav guvis balsu vairākumu un  netiek pieľemts .  

  

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

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

28§ 

Par Dekšāres muzeja krājumu kolekciju ņemšanu grāmatvedības 

uzskaitē._____________________________________________________________ 

I.Stafecka J.Ivanova 

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

grāmatvedības uzskaiti” 200.2.punktu, 

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:  

 

Ľem grāmatvedības uzskaitē Dekšāres  muzejā sekojošu kolekciju: 

1) kolekciju „Sadzīve” 34 vienības par kopējo vērtību  EURO 51 (piecdesmit viens eiro 

00 centi); 
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2) kolekciju „Ražošana” 116 vienības par kopējo vērtību  EURO 174.00 (viens simts 

septiľdesmit četri eiro 00 centi). 

29§ 

Par transporta piešķiršanu Rēzeknes tehnikumam Viļānu filiāles pedagogiem.__ 

J.Šlivka J.Ivanova 

1.Izskatot Rēzeknes tehnikuma Viļānu struktūrvienības vadītājas V.Stāmeres   

2014.gada 23.septembra iesniegumu  ar lūgumu piešķirt  autobusu pieredzes apmaiľas 

braucienam uz Bausku un Jelgavu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

12.pantu, 

Deputāti  atklāti balso par-12 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs 

Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns), pret- nav, 

atturas-1 (Jevdokija Šlivka), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.1.Piešķirt Rēzeknes tehnikuma Viļānu filiāles pedagogiem  autobusu   

      braucienam uz  Bausku un Jelgavu  2014.gada 03.oktobrī  pa maršrutu Viļāni- 

      Bauska - Jelgava- Viļāni. 

1.2.Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem -izpildvaras un likumdošanas  

      varas institūcijas. 

30§ 

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu A.P.___________________________________ 

M.Šļomina J.Šlivka I.Grolmuusa J.Ivanova 

2014.gada 05.septembrī saľemts A. P. iesniegums, kurā tiek lūgts piešķirt 

viľam ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā, sakarā ar to, ka viľš 

Viļānu novada pašvaldībā (iepriekš - pagastu padome) bija priekšsēdētājs divus 

sasaukumus pēc kārtas.  

A. P.darbu uzsāka - tika ievēlēts 1997.gadā 19.martā kā Viļānu pagasta 

priekšsēdētājs un amatā bija trīs sasaukumus līdz 2009.gada 1.jūlijam, kad tika 

ievēlēts Viļānu novada pašvaldībā par priekšsēdētāju un nostrādāja vienu sasaukumu 

līdz 2013.gada 13.jūnijam. 2013.gada 13.jūnijā tika ievēlēts par Viļānu novada 

pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieku un nostrādāja līdz 2014.gada 

28.augustam. Kopā A. P.Pašvaldībā nostrādāja 17 gadus (Viļānu novada pašvaldības 

2014.gada 08. septembra izziľa Nr.1.3.8/1108). 

Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15
1
.panta 

pirmās daļas 1.punkts noteic, ka tiesības saľemt ikmēneša pabalstu divu minimālo 

mēnešalgu apmērā ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija bijusi pilsētas domes, 

vēlētas rajona padomes, novada domes vai pagasta padomes priekšsēdētājs divus 

sasaukumus vienā pašvaldībā.  

Saskaľā ar iepriekš minēto tiesību normu, Pašvaldībai ir pienākumus piešķirt 

A. P. ikmēneša pabalstu.  
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Šī likuma trešā daļa nosaka, ja personai vienlaikus ir tiesības uz šajā pantā 

noteikto pabalstu un invaliditātes pensiju, vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju 

zaudējumu, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz attiecīgi invaliditātes pensijas, 

vecuma pensijas vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru. Saskaľā ar minēto 

normu un ľemot vērā to, ka A. P. saľem vecuma pensiju (Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras 01.09.2014. izziľa Nr.14/1905031), izmaksājamais 

ikmēneša pabalsta apmērs, pirms iedzīvotāja ienākuma nodokļa ieturēšanas, sastāda 

EUR 151,46 (simtu piecdesmit viens euro un 46 cents).  

Pamatojoties uz A.P. 05.09.2014. iesniegumu, Valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūras 01.09.2014. izziľu Nr.14/190503, Republikas pilsētas domes un novada 

domes deputāta statusa likuma 15
1
.panta pirmās daļas 1.punkts, otro un trešo daļu, 

Deputāti  atklāti balso par-10 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece ,  Inga Zunda,   

Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, 

Ilze Grolmusa, Vasīlijs Arbidāns), pret-1( Jevdokija Šlivka) , atturas- 1 (Inta Brence), 

deputāts Arnolds Pudulis balsošanā nepiedalās –sakarā ar interešu konfliktu valsts 

amatpersonu darbībā, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt A.P. ikmēneša pabalstu EUR 151,46 (simtu piecdesmit viens euro un 

46 centi) apmērā, ieturot no minētās summas iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

31§ 

Par biedrības „Bokonu bryklenes” projekta „Veselīga atpūta Bokonos” 

pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu._______________________________ 

I.Stafecka J.Ivanova 

Izskatot biedrības „Bokonu bryklenes” iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projekta 

„Veselīga atpūta Bokonos” realizāciju, tiek konstatēts, ka  

1. projektā plānots, risināt problēmu attiecībā uz nepietiekamajām iespējām vietējiem 

iedzīvotājiem kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai, piedāvājot izveidot jaunas atpūtas 

iespējas.  

2. projekta mērķis ir veidot kvalitatīvas un dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas 

Dekšāres pagasta iedzīvotājiem.  

Projekts ir atbalstīts un ir saľemts lēmums par precizējuma iesniegšanu. 

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:  

 

Precizēt Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 10 no 02.10.2013.un izteikt 

sekojošā redakcijā:  

„1. Atbalstīt biedrības „Bokonu bryklenes” projekta „Veselīga atpūta Bokonos” 

realizāciju ar kopējo projekta budžetu EURO 8674.17 (astoľi tūkstoši seši simti 

septiľdesmit četri eiro, 17 centi); 
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2. Projekta realizācijai piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no 

attiecināmajām izmaksām EURO 867.41 (astoľi simti sešdesmit septiľi eiro, 41 

cents). 

3. Pēc projekta realizēšanas biedrībai „Bokonu bryklenes” novada domei sniegt 

atskaiti.” 

 

32§ 

Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.______________________________ 

 J.Ivanova  

      Sociālajā dienestā  ir saľemts A. O. dekl. Viļānu pag., Viļānu novadā, iesniegums 

19.09.2014.  ar lūgumu piešķirt istabu sociālajā dzīvoklī .  

Izskatot lietas materiālus, uzklausot sociālās darbinieces paskaidrojumus un 

viedokli, konstatēts: A.O. ir 2.grupas invalīds, dzīvo pie radinieces. Viľš  dzīvo 

sliktos, pat antisanitāros apstākļos, kurus saimniece uzskata par normāliem.  

Savstarpēji A. ar tanti vairs nespēj sadzīvot.  Tāpēc A.O. lūdz sociālo istabu. Sociālā 

dienesta vadītāja informē, ka šobrīd ir brīva istaba Nr.1 sociālajā dzīvoklī Celtnieku 

ielā -piektajā stāvā, kur varētu izmitināt A.O. A.O. piekrīt izmitināšanai 5.stāvā, viľa 

veselības stāvoklis to atļauj. 

Ľemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Viļānu novada domes 

2013.gada 5.decembra apstiprinātā „Sociālo dzīvokļu nolikuma ” 10.1. , 12.un 14. 

punktu, 

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

  

 A. O. dekl. Viļānu pag.,Viļānu novadā, ir tiesīgs īrēt istabu sociālajā dzīvoklī .  

 

  piešķirt A. O. dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā- istaba Nr.1. 

 

33§ 

Par vizīti uz Šliselburgas pilsētas pašvaldību (Krievijas Federācija).___________ 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz Šliselburgas pilsētas pašvaldības uzaicinājumu piedalīties svinīgajos 

pasākumos, kas veltīti pilsētas 312 gadu jubilejai un nākotnes projektu ideju 

apspriedei,  

Deputāti  atklāti balso par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds 

Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa, Vasīlijs 

Arbidāns), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:  
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1. Piedalīties Šliselburgas pilsētas 312 gadu jubilejai veltītajos pasākumos un Viļānu 

novadu pārstāvēt deleģēt Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Jekaterinu 

Ivanovu, attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāju Ivetu Piziču, 

nekustamā īpašuma speciālisti Irinu Klimanovu, Viļānu novada sporta skolas 

direktoru Alekseju Šlapakovu, kā brauciena šoferi norīkot Aleksandru Nazarovu. 

2. Segt transporta, apdrošināšanas un komandējumu izdevumus kopā EURO līdz 450.00 

(četri simti piecdesmit eiro 00 centi).  

34§ 

Informācija.__________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2014. gada 23.oktobrī  plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2014.gada 16.oktobrī  plkst. 15.00. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2014.gada 15.oktobrī 

plkst.15.00. 

 

Sēdi slēdza plkst.17.00 

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

 

Parakstīja 2014.gada 02.oktobrī 

 


