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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 
 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.20                                 2014.gada  23.oktobrī 

 

Darba kārtībā. 

1. Par biedrības „Dekšāru Sudrablāse” projekta „Kapellas „Sovejī”tērpu 

un instrumentu iegāde” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu. 

2. Par mērķdotācijas sadali novada tautas mākslas kolektīviem 4 

ceturksnim. 

3. Par Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 23.oktobra saistošo 

noteikumu Nr.72 „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība 

Viļānu novada pašvaldībā” izdošanu. 

4. Par naudas līdzekļu piešķiršanu pilsētas svētku noformējumam. 

5. Par amata vienības „Pulciņa vadītājs” likvidāciju un amata vienības 

„Amatierteātra kolektīva vadītājs” izveidošanu. 

6. Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un 

nodošanu atsavināšanai. 

7. Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim. 

8. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

9. Par zemes iznomāšanu. 

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam 

„Ozollejas” Viļānu pagastā. 

11. Par īpašuma sadali. 

12. Par inženierbūvju pārņemšanu.  

13. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

14. Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai. 

15. Par nomas attiecību izbeigšanu. 

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. 

17. Par grozījumiem pamatbudžetā . 

18. Par Viļānu novada iestāžu, organizāciju, uzņēmumu, zemnieku 

saimniecību un privātuzņēmēju konkursa „Gada cilvēks 2014” nolikuma 

apstiprināšanu. 

19. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu. 

20. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 
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21. Par  palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

22. Par  deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

23. Par ēdināšanas parāda segšanu. 

Papildus darba kārtībā. 

24. Par finansējuma piešķiršanu parka Kultūras laukumā 2, Viļānos apgaismojuma 

projekta realizēšanai. 

25. Par amata vienību izveidošanu. 

26. Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai. 

27. Par zemes statusa maiņu. 

28. Par Dekšāres muzeja krājumu kolekciju ņemšanu grāmatvedības 

uzskaitē. 

29. Par grozījumiem 2014.gada 13.marta Viļānu novada pašvaldības domes 

lēmumā Nr. 5§30 „Par novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam 

izstrādes uzsākšanu”. 

30. Informācija. 

Sēdi vada  

domes  priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova 

Piedalās 

deputāti: Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, 

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

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

Nav ieradušies deputāti: Andris Kozulis- nezināmu iemeslu dēļ, Jevdokija Šlivka –

komandējumā. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Inga Strūberga, 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 un Dekšāres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Benislavskis. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00. 

Piedalās ;koprespondente Ilze Sondore. 

Deputāti  atklāti balso par darba kārtības jautājumiem un papildus darba kārtībā  

iekļaujamajiem jautājumiem  par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga 

Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze 

Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav. 

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

jautājumus. 

Par biedrības „Rēzeknes rajona Kopienu partnerības” projektu 

informē izpilddirektore Inga Strūberga. 

1§ 

Par biedrības „Dekšāru Sudrablāse” projekta „Kapellas „Sovejī” tērpu un 

instrumentu iegāde” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu.______________ 

I.Strūberga J.Ivanova 

Izskatot biedrības „Dekšāru Sudrablāse‖ iesniegumu ar lūgumu atbalstīt projekta 

„Kapella „Sovejī‖ tērpu un instrumentu iegāde‖ realizāciju ,kur projekta kopējā 

summa ir EUR 4000,-,no kuriem 90% jeb 3600.00 EUR ir ELFLA finansējums, līdz 

ar to biedrībai „Dekšāru Sudrablāse‖ ir nepieciešams 10% jeb 400.00 EUR liels 

līdzfinansējums, 

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt biedrības „Dekšāru Sudrablāse‖ projekta „„Kapella „Sovejī‖ tērpu un 

instrumentu iegāde‖ realizāciju ar kopējo projekta budžetu EURO 4000.00 (četri 

tūkstoši eiro 00 centi); 

2. Projekta realizācijai piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no 

attiecināmajām izmaksām EUR 400.00 (četri simti eiro 00 centi). 

3.Pamatojoties uz Noteikumiem Nr.1 „Kārtība ,kādā Viļānu novada pašvaldības dome 

piešķir finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām no pašvaldības 

budžeta‖4.4.punktu noslēgt sadarbības līgumu-  pēc atbalsta saľemšanas. 

4.Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem- pārējā citur neklasificētā kultūra.  

5. Pēc projekta realizēšanas biedrībai „Dekšāru Sudrablāse‖ novada domei sniegt 

atskaiti.‖ 

          2§ 

Par mērķdotācijas sadali novada tautas mākslas kolektīviem 4 ceturksnim._____ 

J.Ivanova 

Ľemot vērā mērķdotācijas piešķiršanas apjomu 2014.gada 4. ceturksnim Viļānu 

novada tautas mākslas kolektīvu darba samaksai,  

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 2014.gada 4 ceturksnim sekojoši: 
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I.G1 grupas kolektīvi ,kuri sagatavo noteiktu repertuāru: 

 

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

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

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

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

                                    Kopā:    EUR 460.86 

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

piedalīšanās skatēs: 

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

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

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

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

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

                                     Kopā:          EUR 298.14____ 

3§ 

Par Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 23.oktobra saistošo noteikumu 

Nr.72 „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Viļānu novada 

pašvaldībā” izdošanu. 

___________________________________________________________________ 

D.Orlovs J.Ivnova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 41.panta pirmās daļas 1.punktu un ľemot 

vērā nodokļu administratores ieteikumu, 

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izdot Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 23.oktobra saistošus noteikumus 

Nr.72 „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Viļānu novada pašvaldībā‖. 

Pielikumā: noteikumi uz 1 lapas. 

4§ 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu pilsētas svētku noformējumam.______________ 

J.Ivanova 

Sakarā ar pilsētas svētku noformējuma iegādi , 

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Piešķirt naudas līdzekļus karogu ar karogu stiprinājumu iegādei līdz EUR 2200.-. 
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2.Piešķirt naudas līdzekļus dekorāciju ( ielu apgaismojuma stabiem)  iegādei līdz 

EUR 3700,-. 

3.Izdevumus finansēt no budžeta līdzekļiem –izpildvara un likumdošanas varas 

institūcijas. 

4.Grāmatvedības nodaļai veikt budžeta grozījumus . 

 

5§ 

Par amata vienības „Pulciņa vadītājs”likvidāciju un amata vienības 

„Amatierteātra kolektīva vadītājs” izveidošanu._________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot Viļānu kultūras nama direktores Margaritas Cakulas iesniegumu ar lūgumu 

likvidēt amata vienību „Pulciľa vadītājs (ansambļa vadītājs)‖ar klasifikācijas kodu 

2652 18 un algu EUR 95.00 un izveidot jaunu amata vienību  „Amatierteātra 

kolektīva vadītājs‖ ar profesiju klasifikatoru 265411 un algu 115.00, 

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Likvidēt amata vienību „Pulciľa vadītājs‖ no 31.10.2014. 

2.Izveidot jaunu amata vienību „Amatierteātra kolektīva vadītājs‖-profesijas kods  

   2654 11 ar algu 115.00 mēnesī no 01.11.2014.. 

3.Kultūras nama vadītājai veikt grozījumus iestādes budžetā  - ekonomija pārējo  

   darbinieku mēnešalga.  

4.Grāmatvedības nodaļai veikt budžeta grozījumus . 

 

6§ 

Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai. 

      J.Ivanova 

1. Izskatot S.O. dzīv. „Viļānu pag., Viļānu nov. iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78170020209 atsavināšanas ierosinājumu. 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

S.O. 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. 

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170020209 zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170020209  atsavināšanai, pārdodot to 

par brīvu cenu. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt S.O. Viļānu pag., Viļānu nov. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

7§ 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim. 

      J.Ivanova 

1. Pamatojoties uz 2014.gada 2.jūlija Viļānu novada domes sēdes Nr.13 dienas kārtības 

10.1.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

un nodošanu atsavināšanai‖ un veicot dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā -Viļāni, Viļānu 

nov., kadastra numurs 78179000571 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot SIA 

Dzieti vērtētājus 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Saskaľā ar SIA Dzieti 2014.gada 25.septembra slēdzienu par nekustamā īpašuma – 

dzīvokļa Brīvības ielā, Viļānos - tirgus vērtība ir EUR 3400,00 (trīs tūkstoši četri 

simti euro un 00 centi); 

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 noteikt dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā, Viļānos, kadastra numurs 78179000571 

nosacīto cenu – EUR 3400,00 (trīs tūkstoši četri simti euro un 00 centi); 

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

 Lēmuma norakstu nosūtīt G. G. Viļāni. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

2.Pamatojoties uz 2013.gada 10.oktobra Viļānu novada domes sēdes Nr.12 dienas 

kārtības 18.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda un nodošanu atsavināšanai‖ un veicot dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā, Viļāni, 

Viļānu nov., kadastra numurs 78179000574 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot 

SIA Dzieti vērtētājus. 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Saskaľā ar SIA Dzieti 2014.gada 3.oktobra slēdzienu par nekustamā īpašuma – 

dzīvokļa Rīgas ielā, Viļānos - tirgus vērtība ir EUR 2600,00 (divi tūkstoši seši simti 

euro un 00 centi); 
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Deputāti  atklāti balsojot  par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 noteikt dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā, Viļānos, kadastra numurs 78179000574 nosacīto 

cenu – EUR 2600,00 (divi tūkstoši seši simti euro un 00 centi); 

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

 Lēmuma norakstu nosūtīt G. R. 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.Pamatojoties uz 2011.gada 22.septembra Viļānu novada domes sēdes Nr.13 dienas 

kārtības 8.punkta lēmumu „Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda un nodošanu atsavināšanai‖ un veicot dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā, 

Viļāni, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000534 nosacītas cenas noteikšanu un 

pieaicinot SIA Dzieti vērtētājus. 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Saskaľā ar SIA Dzieti 2014.gada 29.septembra slēdzienu par nekustamā īpašuma – 

dzīvokļa Mehanizatoru ielā - tirgus vērtība ir EUR 3900,00 (trīs tūkstoši deviľi simti 

euro un 00centi); 

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 noteikt dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā, Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 

78179000534 nosacīto cenu – EUR 3900,00 (trīs tūkstoši deviľi simti euro un 

00centi); 

 Piedāvāt A.Š. izmantot pirmpirkuma tiesības uz doto dzīvokļa īpašumu; 

 Lēmuma norakstu nosūtīt A.Š. 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. 

8§ 

Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

J.Ivanova 

1. Izskatot D.S. dzīv. Viļānos iesniegumu ar dzīvokļa Mehanizatoru ielā, Viļānos 

atsavināšanas ierosinājumu. 

Viļānu novada domes konstatēja: 
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 D.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; 

 D. S.saskaľā ar 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta‖ 5.pantu, ierosinājumam ir pievienojis klāt 

visus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus; 

 Dzīvokļa īpašums Mehanizatoru ielā , Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada 

pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Mehanizatoru ielā, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda; 

 Nodot dzīvokli Mehanizatoru iela, Viļānos atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu; 

 Lēmuma norakstu nosūtīt D.S. Viļāni. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

2. Izskatot N. G. dzīv. Raiľa ielā, Viļānos iesniegumu ar dzīvokļa Raiľa ielā 

atsavināšanas ierosinājumu. 

Viļānu novada domes konstatēja: 

 N.G. 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; 

 N. G. 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 Raiľa ielā Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada pašvaldības 

iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Nodot dzīvokli Raiľa ielā, Viļānos atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu; 

 Lēmuma norakstu nosūtīt N. G. Viļāni. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 
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9§ 

Par zemes iznomāšanu. 

J.Ivanova 

1. Izskatot A.Ā. dzīv. Viļānos iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu 

novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030365 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme. 

2014.gada 2.oktobra Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A.Ā. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170030365 0,06 ha 

platībā mazdārziľa 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.Ā. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

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

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

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

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

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

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78170030365 0,06 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 A. Ā. Viļāni. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

2. Izskatot Ľ.V. dzīv. Viļānos iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu 

novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030524 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme. 

2014.gada 25.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts Ľ. V. 

iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170030524 

0,09 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 
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publiskas personas zemes nomu‖ par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas 

līgums. 

 Izvērtējot Ľ. 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 balsojot  par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78170030524 0,09 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 Ņ. V. Viļāni. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

3. Izskatot S. V. dzīv. Viļānos iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu 

novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030524 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme. 

2014.gada 25.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts S. V. 

iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170030524 

0,16 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 S.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 balsojot  par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

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

nav, atturas-nav. 
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78170030524 0,16 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 S. V.Viļāni. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

4. Izskatot N. G.dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2014.gada 25.septembra iesniegumu 

par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980030521 ir Viļānu novada 

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

2014.gada 25.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts N. G. 

iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980030521 

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. 

 Izvērtējot N.G. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

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

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

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

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

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

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar N. G. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78980030521 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 
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nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas 

noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt N. G. Viļānu pag., Viļānu nov. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

10§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Ozollejas” 

Viļānu pagastā. 

J.Ivanova 

Izskatot SIA „Ametrs‖, reģ. Nr.42403021417 2014.gada 25.septembra 

iesniegtu zemes ierīcības projektu S. S. nekustamam īpašumam „Ozollejas‖, Viļānu 

novada dome konstatē 

Zemes ierīcības projekts nekustamam īpašumam „Ozollejas‖ ar kadastra 

apzīmējumu 78480030197 izstrādāts sadalīšanai, pamatojoties uz nekustamā īpašuma 

„Ozollejas‖ īpašnieka S.S. iesniegumu, Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 

7.augusta sēdes Nr.15 dienas kārtības 14.2.jautājuma „Par īpašuma sadali‖ lēmumam. 

Ar Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 7.augusta sēdes Nr.15 dienas 

kārtības 14.2.jautājuma „Par īpašuma sadali‖ lēmumu tika apmierināts S. S. 

iesniegums par zemes sadalīšanu un nolemts piekrist nekustamā īpašuma „Ozollejas‖ 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480030197 sadalei, atdalot no kopējā 

zemes gabala 10,9 ha platībā zemes vienības 4 ha un 6,2 ha platībā un uzdodot 

izstrādāt ierīcības projektu. 

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

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

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

pašvaldībai apstiprināšanai projektu trijos eksemplāros, no kuriem vietējā pašvaldība 

divu nedēļu laikā vienu apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu 

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

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

pašvaldībā. 

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

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

daļas saskaľošanas ar šo noteikumu 26.punktā minētajām personām un institūcijām, 

kā arī Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu, vietējā pašvaldība izdod administratīvo 

aktu par projekta apstiprināšanu un uz visām projekta grafiskās daļas izdrukām izdara 

attiecīgu spiedoga atzīmi. 

Izvērtējot SIA „Ametrs‖ iesniegumu, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 

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

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

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

daļu, 67.pantu, 
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Deputāti  atklāti balsojot  par -13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt SIA „Ametrs‖ izstrādāto zemes ierīcības projektu S. S. nekustamam 

īpašumam „Ozollejas‖ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480030197 

sadalīšanai trīs zemes vienībās. 

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

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

veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 iesniegt 

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

lietās. 

4. Lēmumu nosūtīt SIA „Ametrs‖ un S.S. 

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 īpašuma sadali. 

J.Ivanova 

Izskatot ZS „Zeimuļi‖, reģ.Nr.42401004249 iesniegumu par nekustamā īpašuma 

„Līguči‖, Dekšāres pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78480050116, sadalīšanu un 

pamatojoties uz 03.10.2006. Zemes ierīcības likuma‖ 8.panta (1)d., 3p. un 

12.04.2011. MK „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem‖ Nr.288, 

konstatēts, ka zemes īpašuma sadalei ir nepieciešama zemes ierīcības projekta 

izstrāde, 

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam „Līguči‖ ar kadastra 

Nr.78480050116 ar kopējo platību 13,3 ha sadalei divos gabalos  

 

1. No zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78480050116 atdalīt 4,9 ha (veicot 

instrumentālo uzmērīšanu zemes platība var mainīties); 

2. Atdalītai zemes vienībai 4,9 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme, 

kur galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un lūgt VZD piešķirt jaunu 

kadastra Nr.; 
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3. Paliekošai zemes vienībai 8,4 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – 

zeme, kur galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un lūgt VZD piešķirt 

jaunu kadastra Nr.; 

4. Zemes vienība 8,4 ha platībā paliks īpašumā „Līguči‖ 

5. Zemes vienība 4, 9 ha veidos jaunu īpašumu, kurai piešķirt nosaukumu „Lāsmas‖; 

6. Sadali veikt uz zemes īpašuma „Līguči‖ izgatavotā zemes robežu plāna;  

7. Zemes ierīcības projektā jāievēro noteiktie apgrūtinājumi; 

8. Zemes ierīcības projektu saskaľot ar Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāju. 

 

12§ 

Par inženierbūvju pārņemšanu.  

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta 6.daļu, lai nodrošinātu veselības 

aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu; 

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Lūgt Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijai nodot Viļānu novada 

pašvaldībai inženierbūves ar kadastra Nr. 78170030611003, kas atrodas uz zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030611, Brīvības ielā 28, Viļānos. 

13§ 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

J.Ivanova 

Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 07.08.2014. vēstuli Nr.9-02/375768-1/1 

„Par A.M. zemes lietojumu‖ un pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma‖ 25.pantu  

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izbeigt lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā iedalīto zemi A.M. zemes vienībām 

ar kadastra apzīmējumiem 78980030312, 78980030316, 78980040064, 78980040066, 

78980040275 – ar kopējo platību 7,1345 ha Viļānu pagastā. 

2. Piedāvāt A.M. izmantot zemes nomas pirmtiesības saskaľā ar „Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma‖ 25.panta 2.daļu. 

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

nostiprināšanu Zemesgrāmatās‖ 3.panta piekto daļu ieskaitīt zemes gabalus ar 
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kadastra apzīmējumiem 78980030312, 78980030316, 78980040064, 78980040066, 

78980040275  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. 

14§ 

Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai. 

J.Ivanova 

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

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

noteikumu NR.996 3.2. punktu, 

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

izmantojami zemes reformas pabeigšanai, kas reģistrējami uz Viļānu novada 

pašvaldības vārda 

N.p.k. 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Zemes vienības 

adrese 
Platība (ha) 

1. 78900020026 Sokolku pag. 0,20 

 

15§ 

Par nomas attiecību izbeigšanu. 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 27.punkta un izskatot A. K. dzīv. 

Viļānu pag., Viļānu nov. iesniegumu ar atteikumu no zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 78980100208 0,85 ha un 78980100341 1,69 ha platībā Viļānu pag. 

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izbeigt nomas attiecības ar A. K. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

789801002080,85 ha un 78980100341 1,69 ha platībā; 

2. Ieskaitīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980100208 0,85 ha un 

78980100341 1,69 ha platībā Viļānu novada pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt A. K. Viļānu pag., Viļānu nov., LV-4650.   
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

16§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.__________________________ 

I.Ruba J.Ivanova 

 Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 20. panta 1.daļas 

3.punktu  Viļānu novada pašvaldība veic Viļānu novada pašvaldībai piekrītošo 

nodokļu administrēšanu normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros. 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta trešā daļa nosaka, ka 

pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem 

saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos 

gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Saskaľā ar šā panta pirmās daļas zemāk 

uzskaitītiem punktiem valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā 

arī nokavējuma naudas un soda naudas dzēš šādā gadījumā - fiziskajai personai — 

nodokļu maksātājam — viľa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem 

piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas. 
 Viļānu novada pašvaldības nodokļu administrators konstatē, ka zemāk minētās 

personas – nodokļu maksātāji – ir miruši, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis‖ nav 

publicēts sludinājums par šo personu atstātā mantojuma atklāšanos un līdz ar to 

Viļānu novada pašvaldība kā kreditors nav pieteikusi savu pretenziju uz šo personu 

atstāto mantojumu. Minētājām personām nav reģistrēti nekustāmie īpašumi Latvijas 

Republikā, nav reģistrēti transporta līdzekļi CSDD, personas nav individuālo 

uzľēmumu, zemnieku vai zvejnieka saimniecību īpašnieki, šīs personas nav 

reģistrētas Komercreģistrā kā individuālie komersanti. Ľemot vērā minēto, nodokļu 

administrators secina, ka nav lietderīgi pašvaldībai kā kreditoram lūgt notāram 

izsludināt šo personu mantojuma atklāšanos Notariāta likuma 293. - 294.panta 

kārtībā.  

Ľemot vērā minēto, secināms, ka iepriekš minēto fizisko personu parādus no 

mantiniekiem piedzīt nav iespējams, tie ir objektīvi neatgūstami un dzēšami. 

Kā arī Administratīvā procesa likuma 360.panta ceturtā daļa, paredz, ka 

administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā trīs 

gadi. 

Saskaľā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta ceturtā daļa nosaka, 

ka Valsts ieľēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā 

mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos 

nav noteikts citādi. 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām‖ 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 

šī panta trešo un ceturto daļu, un saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta 

ceturto daļu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1).Dzēst zemes nodokļu parādu un nekustāmā īpašuma nodokļa parādu, kā arī 

ar tiem saistīto nokavējuma naudu sekojošām personām: 

Nr. 

p.k. 

Vārds Uzvārds 

Personas kods 

 

 

Kadastra Nr. 

Nekustamā īpašuma 

nodokļa 

parāds uz 10.10.-

21.10. 2014. 

Ziľas 

1. A. N. 78175040407 8.72EUR(t.sk.soda 

nauda 

1.61)(dzīvoklis bija 

īrēts) 

Mirusi 24.12.2012. 

 

2. A.S. 78175040407 9.87EUR(t.sk.soda 

nauda 

2.17)(dzīvoklis bija 

īrēts) 

Miris 30.01.2013. 

 

3. S. S. 78170040316 23.72EUR(t.sk.soda 

nauda 6.88) 

(dzīvoklis bija īrēts) 

Mirusi 29.05.2014. 

 

4. J. K. 78175040410 3.65EUR(t.sk.soda  

nauda 0.65) 

(dzīvoklis bija īrēts) 

Miris 24.06.2013. 

5. S. L. 78175040410 18.76EUR(t.sk.soda 

nauda 4.53) 

(dzīvoklis bija īrēts) 

Mirusi 04.05.2013. 

  

6. A. B. 78175040410 33.22EUR(t.sk.soda 

nauda 10.06) 

(dzīvoklis bija īrēts) 

Miris 07.10.2013. 

 

7. P. P. 78980030225 28.33EUR(t.sk.soda 

nauda 11.38) (zeme 

bija nomā) 

Mirusi 05.08.2014. 

 

8. S. M. 78980030546 18.76EUR(t.sk.soda 

nauda 4.53)(zeme 

bija nomā) 

Miris 03.07.2011. 

 

  Kopā: EUR  145.03  

Kopā dzēst par summu:145.03EUR.(Viens simts četrdesmit pieci eiro 03 centi).  

2).Kļūdaini aprēķināts nodoklis-dzēst parādu par nekustamā īpašuma nodokli 

sekojošām personām: 

1.S. S. kad.Nr.78175040407-10.77EUR(t.sk.soda nauda3.14)(īrēts dzīvoklis). 

2.I. O.Nr.78480050501-13.47EUR(t.sk.soda nauda 3.53) (īrēts dzīvoklis). 

3.M.V. kad Nr.78175040319-4.86EUR(t.sk.soda nauda1.41) (īrēts dzīvoklis). 

4.Varakļānu Romas katoļu draudze, reģ.Nr.90000471580,kad.Nr.78480060039-

68.14EUR(t.sk.soda nauda 12.74) 

Kopa dzēst par summu: 97.24 EUR.(Deviņdesmit septiņi eiro 24 centi). 

 

17§ 

Par grozījumiem pamatbudžetā ._______________________________________ 

I.Stafecka J.Ivanova 
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Uzklausot galvenās grāmatvedes I.Stafeckas skaidrojumu ,kā arī pamatojoties uz 

likuma ‖Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 2.punktu  un 46.pantu , 

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2014. gada pamatbudžetā ar 

papildinājumiem . 

Grozījumi pielikumā uz  10  lapām. 

    

18§ 

Par Viļānu novada iestāžu, organizāciju, uzņēmumu, zemnieku saimniecību un 

privātuzņēmēju konkursa „Gada cilvēks 2014” nolikuma apstiprināšanu.______ 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz Kultūras komisijas 2014. gada 8. oktobra lēmumu un ľemot vērā 

sociālās, kultūras un izglītības jautājumu komitejas ieteikumu , 

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt Viļānu novada iestāžu, organizāciju, uzľēmumu, zemnieku saimniecību 

un privātuzľēmēju konkursa „Gada cilvēks 2014‖ nolikumu. 

Pielikumā: nolikums uz 1 lapas. 

 

19§ 

Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu._____________________________ 

J.Ivanova 

Sociālais dienests 07.10.2014. ir pieľēmis lēmumu Nr. 4.1./39/7 par sociālās 

dzīvojamās platības piešķiršanu. 

         Sociālajā dienestā  ir saľemts G. Z. dekl. Dekšāres  pag., Viļānu novadā,  

iesniegums 03.10.2014.  ar lūgumu piešķirt istabu sociālajā dzīvoklī .  

Izskatot lietas materiālus, uzklausot sociālās darbinieces M.Vīčas 

paskaidrojumus un viedokli, konstatēts: G. Z.ir pensionāre, dzīvo viena, apgādnieku 

nav. Viľa  dzīvo saimnieka mājā , saimnieks lūdz māju atbrīvot. Tāpēc G.Z.  lūdz 

sociālo istabu.  

Ľemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Viļānu novada domes 

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

sociālais dienests nolemj: 
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G. Z. dekl. Dekšāres  pag., Viļānu novadā, ir tiesīga īrēt istabu sociālajā 

dzīvoklī ,  

Ierosināt domei  piešķirt G. Z.dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku 

ielā . 

Pamatojoties uz Sociālā dienesta 07.10.2014.  lēmumu Nr. 4.1./39/7  par sociālās 

dzīvojamās platības piešķiršanu. 

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt G. Z. dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā . 

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

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

 

20§ 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.___________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot I.S. dzīvojošas Celtnieku ielā Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

I.S. lūdz pagarināt 2013.gada 3.maijā ar SIA „Viļānu namsaimnieks‖ noslēgto  

dzīvojamās telpas -  Celtnieku ielā ,Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu sakarā ar īres 

līguma termiľa izbeigšanu. 

Saskaľā ar 2013.gada 2.maija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.6, 20§, 

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, I. S. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2013.gada 3. maijā starp SIA „Viļānu namsaimnieks‖ un I.S. tika noslēgts dzīvojamās 

telpas, kas atrodas Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres līgums Nr.1233 uz 

noteiktu laiku – vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka 

tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu.  

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

telpas –Celtnieku ielā, Viļāni, īres līguma Nr.1233 termiľš tika pagarināts uz noteiktu 

laiku – trīs mēnešiem. 

Pamatojoties uz SIA „VIĻĀNU SILTUMS‖ 2014.gada 7.oktobra izziľu, ar īrnieci I. 

S. 2014.gada 12.maijā 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.  



20 
 

Ľemot vērā to, ka par dzīvojamo telpu Celtnieku ielā, 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,  

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. atļaut I. S. pagarināt dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā, Viļānos, 

Viļānu nov., īres līgumu Nr.1233 uz noteiktu laiku –vienu gadu;   

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 (Atbrīvošanas aleja 88, 

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

 

21§ 

Par  palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā.______________________________________________ 

J.Ivanova 

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

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

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

piederošo dzīvojamo telpu.    

L. J. deklarētā dzīvesvieta ir Ugunsdzēsēju ielā, Viļāni, Viļānu nov. pie tēva, bet 

faktiski pēc deklarētās dzīvesvietas viľa ar savu ģimeni dzīvot nevar nelabvēlīgu 

apstākļu dēļ. Pašreiz ar savu ģimeni īrē dzīvokli Viļānu pilsētā.                                                    

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

J.tika uzaicināta uz 2014.gada 26.augustā Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi viedokļa 

izteikšanai. 

L. J.Komisijā uzturēja savu lūgumu un papildus paskaidroja, ka viľas ģimene sastāv 

no 3 cilvēkiem . 

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

11.augusta iesnieguma par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā lietas izskatīšanas termiľš tika 

pagarināts līdz 2014.gada 11.decembrim. (Viļānu novada pašvaldības Sociālās un 

dzīvokļu 2014.gada 26.augusta prot. Nr.16). 

Izskatot un pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, Viļānu novada 

pašvaldības Sociālā un dzīvokļu komisija lūdza Sociālo dienestu sniegt informāciju 
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par to, vai L.J. ir noteikts trūcīgās/maznodrošinātās ģimenes statuss, gadījumā, ja ir 

piešķirts, veikt apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā (pieprasījums – pašvaldības 

izejošais Nr.1.3.6/1133 no 18.09.2014.). 

2014.gada 24.septembrī Viļānu novada pašvaldības Sociālais dienests sniedza 

informāciju, kurā noradīts, ka L.J. ģimenei 26.03.2014., lēmuma Nr. 1.1.12/121, bija 

noteikts maznodrošinātās ģimenes statuss uz periodu no 01.03.2014.- 31.08.2014. 

Pašlaik L.J. nav griezusies Sociālajā dienestā ar lūgumu izvērtēt viľas ģimenes 

atbilstību trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statusam, līdz ar to L.J. nav noteikts 

trūcīgās/maznodrošinātās statuss. 

Saskaľā ar VZD Kadastra reģistra datiem nekustamā īpašuma Ugunsdzēsēju ielā, 

Viļāni, Viļānu nov. 1/2 domājamās daļas tiesiskais valdītājs ir A. J. ( L. J.tēvs). 

Saskaľā ar Iedzīvotāju reģistra datiem L.J. un viľas dēls N.C. Ugunsdzēsēju ielā, 

Viļāni, Viļānu nov. ir deklarēti no 2011. gada 18.marta. 

L. J. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā ir noraidāms, jo 

tēva A.J. īpašumā ir dzīvošanai derīga dzīvojamā platība.  

Kā arī L. J. uz šo brīdi nav noteikts trūcīgās/maznodrošinātās ģimenes (personas) 

statuss, un uz lēmuma pieľemšanas brīdi viľa nav vērsusies Viļānu novada 

pašvaldības Sociālajā dienestā ar lūgumu piešķirt iepriekš minēto statusu. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ‖13 panta. un 

14.panta un pašvaldības saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu‖ 

4. punkta, 5. punkta nosacījumiem, tiek secināts, kā L.J. neatbilst nevienai no personu 

kategorijām, kuras, likuma noteiktajā kārtībā, ir tiesīgas saľemt iepriekš minēto 

palīdzības veidu. Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta pieľemšanai. 

Ľemot vērā iepriekš minēto un 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,  

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                                                           

atteikt atzīt L. J. par tiesīgu saņemt 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.      

22§ 

Par  deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu._______________________________ 

J.Ivanova 
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Izskatot P. B. deklarētā dzīvesvieta Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par 

deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu M. R. Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē:                                                          

P. B. lūdz anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu Sokolku pag., Viļānu nov. M. R., 

kurai no 2013.gada 8.februāra pēc mutiskās vienošanās  atļāva deklarēt dzīvesvietu 

nekustamajā īpašumā Sokolku pag., Viļānu nov., jo M. R. neattaisnoja uzticību: 

nestrādā, lieto alkoholu un pēdējā laikā minētajā adresē nedzīvo. 

Saskaľā ar Iedzīvotāju reģistra datiem M.R. ir deklarējusi dzīvesvietu  Sokolku pag., 

Viļānu nov. no 2013.gada 8. februāra.  

Saskaľā ar Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas ziľojumu nekustamā īpašuma  

Sokolku pag., Viļānu nov. īpašniece ir P. B. 

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

13.augustā Sociālā un dzīvokļu komisija pēc iepazīšanās ar P. B. 2014.gada 7. augusta 

iesniegumu par deklarēto dzīvesvietu ziľu anulēšanu M. R., objektīvu iemeslu dēļ 

pagarināja lietas izskatīšanas termiľu līdz 2014.gada 7. decembrim.   

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

deklarēto dzīvesvietu‖ 3.punkta nosacījumiem M.R. līdz 2014.gadam 3. septembrim 

tika lūgts iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 

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

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

pašvaldības izejošais Nr.1.3.8/1053 no 19.08.2014.). 

M.R. uz aicinājumu ierasties Viļānu novada pašvaldībā, lai sniegtu ziľas par savu 

dzīvesvietu, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā, nav ieradusies, līdz ar to nav apstiprinājusi tiesisko pamatu 

savas dzīvesvietas deklarēšanai Sokolku pag., Viļānu nov. (25.08.2014. nosūtīta 

ierakstīta vēstule, bet 29.09.2014. vēstule atgriezta ar norādi „adresāts nebija mājās, 

atstāts paziľojums‖). 

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). 

P. B.- kā nekustamā īpašuma Sokolku pag., Viļānu nov. īpašniece, lūdz anulēt ziľas 

par deklarēto dzīvesvietu  Sokolku pag., Viļānu nov. M. R. līdz ar to M.R. 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,  

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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 anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu  Sokolku pag., Viļānu nov. M. R.                                                                                

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

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

dienas.                      

  23§ 

Par ēdināšanas parāda segšanu.________________________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.1.11/40/1870 no 14.10.2014.par to, ka 

jānoraksta  parāds, kurš palicis par  S. S. ēdināšanas pakalpojumu EUR 14.49 

(personu mirusi  ), 

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Norakstīt  mirušā S. S. saľemtā  ēdināšanas pakalpojuma summu EUR 14.49 

(četrpadsmit eiro 49 centi) . 

24§ 

Par finansējuma piešķiršanu parka Kultūras laukumā 2, Viļānos apgaismojuma 

projekta realizēšanai._____________________________________________________ 

I.Piziča J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta 2.daļu un finansējuma līgumu 

ESTLATRUS/3.2/ELRII-359/2012/29 un saskaľā ar parka Kultūras laukumā 2, Viļānos 

apgaismojuma projektu un veikto tirgus izpēti,  

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Realizēt parka Kultūras laukumā 2, Viļānos apgaismojuma projektu par kopējo 

summu EURO 16098.20 (sešpadsmit tūkstoši deviľdesmit astoľi eiro, 20 centi);  

2. Segt izmaksas EURO 9680,09 (deviľi tūkstoši seši simti astoľdesmit eiro, deviľi 

centi) no projekta ELRII-359 „Shaping of Latvia-Russia border municipalities united 

cultural information place and cooperation network by means of literary artistic 

creative potential‖/ „FORGET A HURRY‖ līdzekļiem un EURO 6478.11 (seši 

tūkstoši četri simti septiľdesmit astoľi eiro, 11 centi) no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

3. Grāmatvedības un ekonomikas nodaļai sagatavot grozījumus budžetā. 

25§ 
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Par amata vienību izveidošanu._________________________________________ 

I.Brence  J.Ivanova 

Izskatot Viļānu mūzikas un mākslas skolas direktores I.Brences 2014.gada 16.oktobra 

iesniegumu ar lūgumu izveidot Profesionālās ievirzes skolotāja (232002 S21 

(interešu) ) amata vienību Viļānu Mūzikas un mākslas skolā, 

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Izveidot Profesionālās ievirzes skolotāja amata vienību no 2014.gada 01.oktobra : 

1.1.pieaugušo neformālās izglītības programmās – 5 stundas (0.238 likmes)-  

      finansējums – izglītojamo  maksa par mācībām; 

1.2.interešu izglītības programmās – 0.5 stundas (0.023 likmes)- finansējums –  

       izglītojamo maksa par mācībām. 

2.Izveidot pieaugušo neformālās izglītības  skolotāja amata vienību no 2014.gada 

01.novembra: 

2.1.pieaugušo neformālās izglītības programmās -2 stundas (0.095 likmes)-  

      finansējums –izglītojamo maksa par mācībām. 

 

26§ 

 

Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai. 

      J.Ivanova 

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

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

noteikumu NR.996 3.2. punktu 

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Noteikt šādus apbūvētus, pašvaldībai piekrītošos zemes gabalus, kuri turpmāk nav 

izmantojami zemes reformas pabeigšanai, kas reģistrējami uz Viļānu novada 

pašvaldības vārda 

N.p.k. Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 

Zemes vienības adrese Platība (ha) 

1 78900040108 Sokolku pagasts 6,00 

2 78900050016 Sokolku pagasts 0,33 

3 78980090131 Viļānu pagasts, Radopole 0,50 

4 78480050213 Dekšāres pagasts 4,4 
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5 78480060346 Dekšāres pagasts 0,16 

6 78480060306 Dekšāres pagasts 0,5 

7 78480060149 Dekšāres pagasts 0,56 

 

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

nostiprināšanu Zemesgrāmatās‖ 3.panta piektās daļas otro punktu un MK noteikumu 

NR.996 3.2. punktu 

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

izmantojami zemes reformas pabeigšanai un reģistrējami uz Viļānu novada 

pašvaldības vārda 

N.p.k. Zemes vienības kadastra 

apzīmējums 

Zemes vienības 

adrese 

Platība (ha) 

1 78900010154 Sokolku pagasts 0,30 

2 78900020020 Sokolku pagasts 3,30 

3 78900010175 Sokolku pagasts 3,45 

4 78900010176 Sokolku pagasts 2,90 

5 78900010177 Sokolku pagasts 4,80 

6 78900010183 Sokolku pagasts 2,00 

7 78900020273 Sokolku pagasts 2,00 

8 78900020034 Sokolku pagasts 1,69 

9 78900020035 Sokolku pagasts 0,66 

10 78900020115 Sokolku pagasts 1,10 

11 78900020116 Sokolku pagasts 2,90 

12 78900020121 Sokolku pagasts 1,60 

13 78900020130 Sokolku pagasts 3,00 

14 78900020138 Sokolku pagasts 2,00 

15 78900020158 Sokolku pagasts 2,00 

16 78900020222 Sokolku pagasts 2,00 

17 78900020224 Sokolku pagasts 2,70 

18 78900020256 Sokolku pagasts 0,30 

19 78900030257 Sokolku pagasts 0,54 

20 78900030266 Sokolku pagasts 0,90 

21 78900030280 Sokolku pagasts 2,10 

22 78900020261 Sokolku pagasts 0,60 

23 78900020287 Sokolku pagasts 2,52 

24 78900020292 Sokolku pagasts 2,30 

25 78900030168 Sokolku pagasts 3,00 

26 78900030204 Sokolku pagasts 3,47 

27 78900030205 Sokolku pagasts 1,00 
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28 78900030226 Sokolku pagasts 1,20 

29 78900030230 Sokolku pagasts 1,20 

30 78900030233 Sokolku pagasts 1,40 

31 78900030235 Sokolku pagasts 1,80 

32 78900030236 Sokolku pagasts 8,00 

33 78900030238 Sokolku pagasts 6,40 

34 78900030248 Sokolku pagasts 1,00 

35 78900030255 Sokolku pagasts 3,30 

36 78900040084 Sokolku pagasts 1,13 

37 78900030262 Sokolku pagasts 0,75 

38 78900030268 Sokolku pagasts 1,50 

39 78900030271 Sokolku pagasts 0,60 

40 78900030273 Sokolku pagasts 2,40 

41 78900030281 Sokolku pagasts 2,00 

42 78900030284 Sokolku pagasts 1,00 

43 78900040006 Sokolku pagasts 6,00 

44 78900040060 Sokolku pagasts 6,44 

45 78900040083 Sokolku pagasts 6,11 

46 78900040087 Sokolku pagasts 3,65 

47 78900040088 Sokolku pagasts 4,30 

48 78900040103 Sokolku pagasts 2,84 

49 78900040143 Sokolku pagasts 0,90 

50 78900040209 Sokolku pagasts 3,70 

51 78900040212 Sokolku pagasts 1,00 

52 78900040229 Sokolku pagasts 2,00 

53 78900040239 Sokolku pagasts 3,00 

54 78900040243 Sokolku pagasts 1,40 

55 78900040252 Sokolku pagasts 12,00 

56 78900040253 Sokolku pagasts 4,84 

57 78900040266 Sokolku pagasts 5,50 

58 78900040268 Sokolku pagasts 1,20 

59 78900040282 Sokolku pagasts 0,15 

60 78900040285 Sokolku pagasts 2,60 

61 78900040287 Sokolku pagasts 6,07 

62 78900040292 Sokolku pagasts 4,14 

63 78900040294 Sokolku pagasts 2,70 

64 78900040295 Sokolku pagasts 0,10 

65 78900040128 Sokolku pagasts 1,50 

67 78900040210 Sokolku pagasts 3,00 

68 78900040288 Sokolku pagasts 2,71 

69 78900040299 Sokolku pagasts 3,80 

70 78900040310 Sokolku pagasts 1,00 

71 78900040301 Sokolku pagasts 1,00 

72 78900040303 Sokolku pagasts 2,06 

73 78900040305 Sokolku pagasts 0,15 

74 78900040306 Sokolku pagasts 2,80 

75 78900040317 Sokolku pagasts 2,00 

76 78900040320 Sokolku pagasts 2,70 
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77 78900040325 Sokolku pagasts 1,00 

78 78900040326 Sokolku pagasts 0,90 

79 78900050028 Sokolku pagasts 3,60 

80 78900050056 Sokolku pagasts 5,90 

81 78900050063 Sokolku pagasts 10,20 

82 78900050069 Sokolku pagasts 2,66 

83 78900050070 Sokolku pagasts 1,20 

84 78900050091 Sokolku pagasts 2,32 

85 78900050100 Sokolku pagasts 3,60 

86 78900050101 Sokolku pagasts 6,50 

87 78900050118 Sokolku pagasts 5,00 

88 78900050126 Sokolku pagasts 3,31 

89 78900050195 Sokolku pagasts 7,72 

90 78900050237 Sokolku pagasts 0,80 

91 78900050241 Sokolku pagasts 2,00 

92 78900050243 Sokolku pagasts 0,70 

93 78900050252 Sokolku pagasts 1,30 

94 78900050273 Sokolku pagasts 2,50 

95 78900050294 Sokolku pagasts 0,73 

96 78900050278 Sokolku pagasts 4,40 

97 78900050299 Sokolku pagasts 1,80 

98 78900050300 Sokolku pagasts 1,10 

99 78980010295 Viļānu pagasts 0,14 

100 78980090125 Viļānu pagasts 0,80 

101 78980090162 Viļānu pagasts 0,31 

102 78980090177 Viļānu pagasts 1,00 

103 78980090191 Viļānu pagasts 0,30 

104 78980090584 Viļānu pagasts 0,31 

105 78980090603 Viļānu pagasts 0,97 

106 78480030487 Dekšāres pagasts 2,3 

107 78480060077 Dekšāres pagasts 0,5 

108 78480070709 Dekšāres pagasts 4,0 

 

27§ 

Par zemes statusa maiņu. 

     L.Kuzľecova J.Ivanova 

1. Izskatot VZD 16.10.2014.vēstuli Nr.9-02/396129-1/1 „Par informācijas precizēšanu‖ tika 

izvērtētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības un konstatēts, ka dažas no zemes vienībām, 

atbilstoši noteiktajiem kritērijiem: piebraucamā ceļa esamība, lietošanas mērķa atbilstība 

esošajai situācijai un zemes vienības platības atbilstība teritorijas plānojumos noteiktajai 

minimālajai platībai, atbilst „starpgabala‖ statusam 

Pamatojoties uz likuma ―Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums‖ 1.panta 11.(b) 

punktu, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

 

1.Mainīt sekojošajiem zemes gabaliem statusu no „zemes lietojums‖ uz „Starpgabals‖ 

N.p.k. Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 

Zemes vienības adrese Platība (ha) 
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1 78980030554 Viļānu pagasts 0,03 

2 78980040387 Viļānu pagasts 0,02 

3 78980090164 Viļānu pagasts 0,04 

4 78480030556 Dekšāres pagasts 0,6 

5 78480060150 Dekšāres pagasts 0,26 

6 78480060394 Dekšāres pagasts 0,48 

7 78480060714 Dekšāres pagasts 0,8 

8 78480060734 Dekšāres pagasts 2,0 

9 78480050280 Dekšāres pagasts 0,4 

10 78480060072 Dekšāres pagasts 0,3 

11 78480060462 Dekšāres pagasts 0,31 

12 78480060718 Dekšāres pagasts 0,13 

13 78480060742 Dekšāres pagasts 0,5 

 

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. 

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Ľem grāmatvedības uzskaitē Dekšāres  muzejā sekojošu kolekciju: 

1) kolekciju „Personālijas” 10 vienības par kopējo vērtību  EURO 640 (seši simti 

četrdesmit eiro 00 centi). 

Pielikumā:  saraksts uz 1 lpp 

29§ 

Par grozījumiem 2014.gada 13.marta Viļānu novada pašvaldības domes lēmumā 

Nr. 5§30 „Par novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrādes 

uzsākšanu”.__________________________________________________________ 

I.Piziča J.Ivanova 

Sakarā ar 1.redakcijas izstrādi un dokumentu aktualizāciju, kas ir ļoti darbietilpīgs 

process, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 14.panta  otrās daļas 1.punktu 

Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas 
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likuma 12.panta pirmo daļu un 22.pantu, Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumiem 

Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā‖,  

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

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

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

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Grozīt 2014.gada 13.marta Viļānu novada pašvaldības domes lēmuma Nr.5§30 ‖Par 

novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrādes uzsākšanu‖  4 .punktu  un 

izteikt šādā rdakcijā: ‖4.Apstiprināt novada attīstības programmas izstrādes darba 

uzdevumu un izpildes termiľus saskaľā ar 1.pielikumu no 23.10.2014.‖ 

Pielikums Nr. 1 uz 3(trijām) lapām. 

 

30§ 

Informācija.__________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2014. gada 20.novembrī  

plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2014.gada 13.novembrī   plkst 15.00. 

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

12.novembrī plkst.15.00. 

   

Sēdi slēdza plkst.17.00 

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

 

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

2014.gada 23.oktobra 

DARBA UZDEVUMS 

Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrādei 

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

noteiktas vidēja termiľa prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības attīstības 

stratēģijā izvirzīto ilgtermiľa prioritāšu īstenošanai. 

 

2. Attīstības programmas izstrādes pamatojums: 

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

2.2.Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pants; 

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

22.pants; 

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

līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā‖; 

2.5.VARAM izstrādātie „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei 

reģionālā un vietējā līmenī‖. Aktualizētā redakcija (2010.gada 23.septembris) - 

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

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

2.7.Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumi Nr. 157 „Kārtība, 

kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums‖  

 

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

Viļānu novada pašvaldības attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas 

vadītāja Iveta Piziča. 

 

4. Attīstības programmas izstrādes uzdevumi: 

4.1.Attīstības programmu izstrādāt saskaľā ar Viļānu novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam; 

4.2.Raksturot esošo situāciju; 

4.3.Noteikt vidēja termiľa mērķus; 

4.4.Izstrādāt rīcību plānu 2020.gadam; 

4.5.Izstrādāt investīciju plānu līdz trīs gadiem; 

4.6.Noteikt attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību; 

4.7.Ľemt vērā Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas 

dokumentus un citus augstāka līmeľa plānošanas dokumentus 

attiecīgajās jomās; 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/reg_att/metodika/
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4.8.Ľemt vērā apkārtējo pašvaldību (Riebiľu, Rēzeknes un Varakļānu 

novada), kā arī Rēzeknes pilsētas teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentus un to ietekmi uz Viļānu novada attīstību; 

4.9.Nodrošināt vienotu sabiedrības un pašvaldības speciālistu 

informēšanas un līdzdalības procesu. 

5. Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiľi: 
 

 

 

 

 


