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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.11                        2015.gada  20.augustā 

 

Darba  kārtībā: 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu. 

2. Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.75 „Par aizliegumu 

ģenētiski modificēto kūltūraugu audzēšanai Viļānu novada teritorijā” 

precizēšanu. 

3. Par amatu savienošanu. 

4. Par Viļānu  Romas katoļu draudzes priestera R.Stankeviča iesnieguma 

izskatīšanu. 

5. Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra un amata 

vienības izveidi. 

6. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības domes 2015.gada 16.jūlija 

sēdes lēmumā Nr.9 § 5. 

7. Par atbrīvošanu no ēdināšanas maksas Viļānu novada vispārējās 

izglītības iestādēs 2015/2016. mācību gadā. 

8. Par ēdināšanas izdevumiem Viļānu novada vispārējās izglītības iestādēs 

2015/2016. mācību gadā. 

9. Par nomas līguma pagarināšanu. 

10. 10.Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un     

             nodošanu atsavināšanai. 

    11.Par nomas attiecību izbeigšanu. 

    12.Par zemes iznomāšanu. 

    13.Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības domes 2015.gada 15.aprīļa  

          sēdes lēmumā Nr.5 § 20. 

    14.Par naudas līdzekļu piešķiršanu. 

    15.Par transporta piešķiršanu. 

    16.Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžetā. 

    17.Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2015. gada speciālajā    

         budžetā. 

   18. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

   19. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam. 

   20. Par dzīvokļa Mehanizatoru iela 15 – 15, Viļānos izsoles rezultātu    

         apstiprināšanu. 

 21. Par pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0303 pārdošanu. 
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 22. Par Vitebskas  pilsētas fokloras ansambļa  „Talaka”  

       uzņemšanu. 

 23. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim. 

24. Par īpašuma „Darbnīcas”, Dekšāres pag., Viļānu nov. pārdošanu izsolē. 

25. Par B kategorijas autovadītāja apliecības iegūšanu Viļānu vidusskolā. 

 26. Par  Viļānu vidusskolas skolotājas Elzas Samuilovas iesnieguma  

       izskatīšanu. 

 27.Par direktora vietnieka mācību un radošā darbā amata vienības  

       palielināšanu. 

28. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2014. gada 08.maija saistošajos   

      noteikumos Nr.68 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Viļānu Mūzikas     

      un mākslas skolā”. 

29.Par Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrības “Saulstariņi” iesnieguma   

      izskatīšanu. 

30.Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu. 

31.Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu. 

32.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai  

piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

33.Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu. 

34.Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 59 „Sociālās palīdzības  

      pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”. 

Papildus darba kārtībā . 

35. Par nekustamā īpašuma Rēzeknes iela 1A, Viļānos, bufetes pakalpojuma  

      sniegšanai nomas izsoli. 

 36.Par Viļānu kultūras nama vadītājas iesnieguma izskatīšanu. 

37. Par atalgojuma palielināšanu izglītības un kultūras speciālistei. 

38.Par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai. 

39.Par Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas atvaļinājumu. 

40. Par biedrības „Bokonu Bryklines” iesnieguma izskatīšanu. 

41.Informācija. 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova. 

Piedalās 

deputāti: Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, 

Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, , Vasīlijs 

Arbidāns, Arnolds Pudulis. 

Nav ieradušies deputāti: Andris Kozulis, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa un Inna 

Ruba  –nezināmu iemeslu dēļ.  

Deputāte: Inga Zunda-slimības dēļ. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija 

Veselova, jurists Dmitrijs Orlovs, galvenā grāmatvede Irēna Stafecka, 

izpilddirektore Inga Strūberga, sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, finanšu 

analītiķe Guna Visocka. 

Deputāte Jevdokija Šlivka nokavē. 

Protokolē: 



3 
 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00. 

Deputāti  atklāti balso par darba kārtības un papildus darba kārtībā  iekļautajiem 

jautājumiem   par- 9 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska,,Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns , 

Arnolds Pudulis), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Novada domes sēdē apstiprināt  darba kārtību un iekļaut papildus iesniegtos  

jautājumus. 

 

1§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu._________________________________ 

J.Ivanova 

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

lietā Nr.00821/029/2015 kur tiek vērsta piedziņa uz A. V. piederošo nekustamo 

īpašumu, kas atrodas Viļānos, Viļānu novads-kadastra Nr.7817 502 0115 un saskaņā 

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

parāda piedziņu, ja tāds ir. Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 

62.panta noteiktajā kārtībā papildus netika noskaidrots un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par- 9 ( Jekaterina Ivanova, Alla 

Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, 

Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Vērst parāda piedziņu un pārskaitīt Viļānu novada pašvaldībai uz kontu: A/S 

Swedbank, kods HABALV22N/k:LV73HABA0551026165229 A.V. parādu par 

nekustamo īpašumu Viļānos, Viļānu novads ar kadastra Nr.7817 502 0115,kas uz 

17.07.2015.sastāda EUR 32.84 (trīsdesmit divi eiro 84 centi). 

2.Pamatojoties uz CL 34.panta 6.daļu veikt valsts nodevas nomaksu EUR 2.85 (Divi 

eiro 85 centi) Valsts kasei reģ.Nr.90000050138,Latvijas banka, konts 

LV71TREL1060190911300. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 

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

2§ 

Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.75 „Par aizliegumu 

ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Viļānu novada teritorijā” 

precizēšanu. 

J.Ivanova 

 Viļānu novada pašvaldība 2015.gada 16.jūlijā ir pieņēmusi saistošos 

noteikumus Nr.75. „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Viļānu 

novadā teritorijā”. No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemta 

vēstule Nr.18-6/6037 „Par saistošajiem noteikumiem”, kurā lūgts precizēt saistošos 

noteikumus: svītrot saistošo noteikumu 2., 3. un 5.punktu un svītrot no saistošo 
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noteikumu tiesiskā pamatojuma atsauci uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās 

daļas 13.punktu. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

45.panta ceturto daļu, kā arī  ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti 

balsojot  par- 8 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  

Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis ), pret- 1(Juris 

Galerijs Vidiņš ), atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Precizēt Viļānu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.75 „Par aizliegumu 

ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Viļānu novada teritorijā”: 

1.1. Svītrot saistošo noteikumu 2., 3. un 5.punktu.  

1.2. Svītrot no saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma atsauci uz likuma „Par 

pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu 

2. Lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 1 lapas. 

3§ 

Par amatu savienošanu.________________________________________________ 

J.Ivanova 

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

Viļānu novada pašvaldības domes darba aizsardzības speciāliste Silvija Vecstaudža 

lūdz atļauju savienot Viļānu novada pašvaldības administratīvās komisijas locekļa 

amatu ar sekojošiem viņas ieņemamajiem amatiem: 

darba aizsardzības speciāliste – SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” (Viļāni); 

darba aizsardzības speciāliste – SIA “BLEKS KE” (Ludza); 

darba aizsardzības speciāliste – SIA “SRG” (Viļāni); 

darba aizsardzības speciāliste – SIA “ANISAN” (Cibla). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu ,deputāti atklāti 

balsojot  par-8 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  

Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs  Arbidāns ), pret- nav, 

atturas-1 (Arnolds Pudulis),  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut darba aizsardzības speciālistei Silvijai Vecstaudžai Viļānu novada pašvaldības 

administratīvās komisijas locekļa amatu savienot ar dotajiem viņas ieņemamajiem 

amatiem. Kopā papildus 19 darbavietas. 

4§ 

Par Viļānu  Romas katoļu draudzes priestera R.Stankeviča iesnieguma 

izskatīšanu.___________________________________________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot Viļānu Romas katoļu draudzes priestera R.Stankeviča 2015.gada 07.augusta 

iesniegumu, par to, ka lūdz piešķirt autobusu Viļānu novada iedzīvotājiem nokļūšanai 
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uz svētkiem Aglonas baznīcā 2015.gada no 11.augusta līdz 15.augustam, pamatojoties 

uz likuma ”Par pašvaldībām”15.panta 1.daļu 5.punktu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par- 9 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, 

Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta 

Brence, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt autotransportu Viļānu novada iedzīvotāju nokļūšanai uz svētkiem Aglonā 

2015.gada 11.,13.,14. un 15.augustā. 

Transporta izdevumus segt no līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra. 

 

5§ 

Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra un amata 

vienības izveidi. 

J.Ivanova 

 Viļānu novada pašvaldība 2015.gada 11.jūnijā Domes sēdē Nr.8 pieņēma 

lēmumu Nr.33, ar kuru tika nolemts piedalīties konkursā valsts un pašvaldības vienotā 

klientu apkalpošanas centra izveidei Viļānu novada pašvaldībā, iesniedzot pieteikumu 

valsts budžeta dotācijas saņemšanai, saskaņā ar 2015. gada 26. maija Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 260 ― Kārtība, kādā pašvaldībām 2015. gadā piešķir valsts 

budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla 

izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros. 

 Ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 04.augusta 

Rīkojumu Nr.220, Viļānu novada pašvaldībai tika piešķirta valsts dotācija 13200 EUR 

(trīspadsmit tūkstoši divi simti euro) apmērā Valsts un pašvaldības vienotā klientu 

apkalpošanas centra izveidei un darbības nodrošināšanai. Pašvaldības līdzfinansējums 

- 10122,46 EUR (desmit tūkstoši viens simts divdesmit divi euro un 46 centi). 

Piešķirtās valsts dotācijas un pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir noteikts uz 

2015.gadu.  

 Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka Valsts un pašvaldību vienoto klientu 

apkalpošanas centram ir nepieciešams centra vadītājs, un pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 27.punktu un ņemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par- 9 ( Jekaterina Ivanova, 

Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izveidot Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru Viļānu novada 

pašvaldības domes administratīvajā ēkā, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 

LV – 4650, lai nodrošinātu valsts un pašvaldības pakalpojumu sniegšanu vienotā 

apkalpošanas centrā. 
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2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu centra izveidošanai un uzturēšanai. 

Izdevumus finansēt: darba alga no saņemtās valsts budžeta dotācijas un sociālās 

iemaksas mūsu līdzfinansējums- 2015.gadam.  

3. Izveidot vienu amata vienību: „Valsts un pašvaldības vienoto klientu 

apkalpošanas centra vadītājs”, profesijas kods - 422207, ar mēnešalgas likmi 

500,00 EUR (1 slodze).  
4. Izdevumu finansēšanai izmantot valsts dotāciju un pašvaldības līdzfinansējumu 

nodrošināt no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

6§ 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības domes 2015.gada 16.jūlija sēdes 

lēmumā Nr.9 § 5._____________________________________________________ 

J.Ivanova 

 Viļānu novada pašvaldības dome 2015.gada 16.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.9 § 

5 „Par Viļānu novada Medību koordinācijas komisijas izveidošanu.” 

 Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumi Nr. 269 “Noteikumi par 

medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas 

komisijām” paredz, ka Medību koordinācijas komisijas sastāvā iekļauj pa vienam 

pārstāvim no attiecīgās pašvaldības, Valsts meža dienesta un Lauku atbalsta dienesta, 

kā arī pa vienam pilnvarotam pārstāvim no mednieku, lauksaimnieku un meža 

īpašnieku apvienības, kurā komisijas izveidošanas laikā ir vairāk nekā 200 biedru.  

 Ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus, tiek secināts kā, komisijas sastāvs 

jāpapildina ar vēl vienu locekli – ar meža īpašnieku apvienības pārstāvi. Kā arī no 

biedrības „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” saņemta vēstule, kurā 

norādīts, ka pārstāvēt lauksaimnieku apvienību Viļānu novada Medību koordinācijas 

komisijā tiek pilnvarota – Latgales lauksaimniecības zinātnes centra valdes locekle 

Veneranda Stramkale. Līdz ar to ir jāgroza Viļānu novada Medību koordinācijas 

komisijas sastāvs, svītrojot no tās Lauku attīstības speciālisti Daci Geduševu un 

iekļaujot komisijā Venerandu Stramkali.  

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

61. pantu un MK 2014. gada 26. maija noteikumu Nr.269 “Noteikumi par medījamo 

dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2. 

un 3.punktu, kā arī ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot  

par- 9 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga 

Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis ), 

pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Papildināt Viļānu novada pašvaldības domes 2015.gada 16.jūlija lēmumu Nr.9 § 5 

„Par Viļānu novada Medību koordinācijas komisijas izveidošanu” ar 2.6.punkta šādā 

redakcijā: 

„2.6. Viktors Reblis – pārstāvis no meža īpašnieku apvienības”; 

2. Izteikt Viļānu novada pašvaldības domes 2015.gada 16.jūlija lēmuma Nr.9 § 5 „Par 

Viļānu novada Medību koordinācijas komisijas izveidošanu” 2.2. punktu šādā 

redakcijā: 
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„2.2. Veneranda Stramkale – Latgales lauksaimniecības zinātnes centra valdes locekle 

(pārstāvis no lauksaimnieku apvienības)”. 

 

7§ 

Par atbrīvošanu no ēdināšanas maksas Viļānu novada vispārējās izglītības 

iestādēs 2015/2016. mācību gadā._________________________________________ 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām “ 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kā arī 

ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par- 9 ( Jekaterina 

Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris 

Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis ), pret- nav, atturas-

nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Atbrīvot no maksas par ēdināšanas izdevumiem Viļānu vidusskolā un Dekšāres 

pamatskolā: 

1.1. 100% apmērā pašvaldības administratīvajā teritorijā bērnus no trūcīgajām 

ģimenēm; 

1.2. 50% apmērā pašvaldības administratīvajā teritorijā bērnus no maznodrošinātajām 

ģimenēm. 

2. Apmaksāt pusdienas Viļānu vidusskolā un Dekšāres pamatskolā 5. klašu 

skolēniem. 

3. No 01.09.2015 Viļānu vidusskolā un Dekšāres pamatskolā atcelt brīvzupas. 

8§ 

Par ēdināšanas izdevumiem Viļānu novada vispārējās izglītības iestādēs 

2015/2016. mācību gadā.________________________________________________ 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām “ 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kā arī  

ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par- 9 ( Jekaterina 

Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris 

Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis ), pret- nav, 

atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Grozīt Viļānu novada pašvaldības domes 2014. gada 28. augusta sēdes lēmumu 

Nr.16$27 “ Par ēdināšanas izdevumiem Viļānu novada vispārējās izglītības iestādēs 

2014/2015. mācību gadā” un izteikt sekojošā redakcijā: 

“ Noteikt maksu par skolēnu pusdienām: 

 Pusdienas 1.,2.,3 un 4. klases skolēniem EUR 1.42 ( viens euro 42 centi) no valsts 

budžeta mērķdotācijas līdzekļiem ( 80% -EUR 1.14 ( viens euro 14 centi  produktu 

pašizmaksa un 20% - EUR 0.28 skolas ēdnīcas uzturēšanas izmaksas); 

 Kompleksās pusdienas skolēniem, kuri apmeklē kopgaldu un izvēlas pirmo, otro un 

trešo ēdienu EUR 0.85 ( nulle euro 85 centi) maksā skolēnu vecāki ( 80% - EUR 0.68 

produktu pašizmaksa un 20% -EUR 0.17 skolas ēdnīcas uzturēšanas izmaksas) ”. 



8 
 

2. Grozīt Viļānu novada pašvaldības domes 2014. gada 28. augusta sēdes lēmumu 

Nr.16$27 “ Par ēdināšanas izdevumiem Viļānu novada vispārējās izglītības iestādēs 

2014/2015. mācību gadā”  un izteikt sekojošā redakcijā: 

“ Noteikt maksu par Dekšāru pamatskolas skolēnu pusdienām: 

 Pusdienas 1.,2.,3 un 4. klases skolēniem EUR 1.42 ( viens euro 42 centi) no valsts 

budžeta mērķdotācijas līdzekļiem ( 80% -EUR 1.14 ( viens euro 14 centi  produktu 

pašizmaksa un 20% - EUR 0.28 skolas ēdnīcas uzturēšanas izmaksas; 

 Kompleksās pusdienas skolēniem, kuri apmeklē kopgaldu un izvēlas pirmo, otro un 

trešo ēdienu EUR 0.85 ( nulle euro 85 centi) maksā skolēnu vecāki ( 80% - EUR 0.68 

produktu pašizmaksa un 20% -EUR 0.17 skolas ēdnīcas uzturēšanas izmaksas) ”. 

 

Ierodas deputāte Jevdokija  Šlivka. 

9§ 

Par nomas līguma pagarināšanu.________________________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot S. Š. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2015.gada 30.jūlija iesniegumu par 

nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 2014.gada 30.jūlijā Viļānu novada pašvaldība un S. Š. noslēdza lauku apvidus 

zemes nomas līgumu Nr.80 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980090600 

0,55 ha platībā un 2014.gada 30.septembrī lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.93 

par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980090540 1,40 ha platībā. Zemes 

vienības ir valstij piekritīgās zemes. 

2015.gada 30.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts S. Š. iesniegums ar 

lūgumu pagarināt nomas līgumus Nr.80 un Nr.93. Pamatojoties uz nomas līguma 

Nr.80 un Nr.93. 2.2 punktu līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un 

nomnieka vienošanās pamata. 

Uz 2015.gada 10.augustu S. Š.Viļānu novada pašvaldībā nekustamā īpašuma 

nodokļa un nomas maksas parādu nav. 

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

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

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

zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta 2 daļu, 

Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un 

otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par-10 

( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga 

Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis , 

Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78980090600 0,55 ha un 78980090540 1,40 ha uz pieciem gadiem, nemainot 

iepriekšējā līguma nosacījumus, ar tiesībām pagarināt nomas līgumu uz pieciem 

gadiem, ja nomnieks izpildījis saistības un pildījis nomas līguma noteikumus.  

2. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru 

kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabalu ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz 



9 
 

valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā 

vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt S. Š. 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 gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai. 

J.Ivanova 

1.Izskatot S. O. adrese: Krāslava iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78900050049 – 9,88 ha atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

S. O. saskaņā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas 

likumu” ir persona, kura var ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu un ņemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par-10 ( Jekaterina 

Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris 

Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis , Jevdokija Šlivka), 

pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78900050049 zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78900050049 atsavināšanai, pārdodot 

to par brīvu cenu. 

 

2.Izskatot A.B., dzīv. Varakļānos,  2015.gada 17.jūlija iesniegumu ar zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 78480060710 atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

A. B. saskaņā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas 

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

nekustamās mantas atsavināšanu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu 

deputāti atklāti balsojot  par-10 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, 

Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs 

Arbidāns , Arnolds Pudulis , Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78480060710 zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78480060710 atsavināšanai, pārdodot to 

par brīvu cenu. 

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

11§ 

Par nomas attiecību izbeigšanu. 

J.Ivanova 

1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot K. G. 

dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov. iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 78900030094 daļas 0,02 ha platībā Sokolku pagastā 

izmantošanas un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot  

par-10 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga 

Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis , 

Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izbeigt nomas attiecības ar K. G. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78900030094 daļu 0,02 ha platībā; 

2. Ieskaitīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094 daļu 0,02 ha platībā 

Viļānu novada pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt K. G. Viļānu pag., Viļānu nov., LV-4640.   

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

12§ 

Par zemes iznomāšanu. 

J.Ivanova 

1. Izskatot I. T.dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2015.gada 7.augusta iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980040387 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme (2014.gada 23.oktobra Viļānu novada pašvaldības domes 

lēmums par zemes piekritību pašvaldībai) 

2015.gada 7.augustā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts .I. T. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980040387 0,0072 ha 

platībā lauksaimniecības vajadzībām. 

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saņemti. Atbilstoši Ministru 

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

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

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

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

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

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

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

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

ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par-10 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze 
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Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, 

Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis , Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78980040387 0,0072 ha platībā uz pieciem gadiem. 

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

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību 

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

paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt I. T., 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. 

 

2. Izskatot V. G. Viļāni, Viļānu nov., 2015.gada 7.augusta iesniegumu par nomas 

līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040526 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme. 

2015.gada 7.augustā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts V. G. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040526 daļu 

0,012ha platībā mazdārziņa uzturēšanai. 

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saņemti. Atbilstoši Ministru 

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

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

 Izvērtējot V. 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 un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par-10 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, 

Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis , Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78170040526 daļas 0,012ha 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 V. G. Viļāni, Viļānu nov. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 
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3. Izskatot G. L. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov. 2015.gada 23.jūlija iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480050213 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme. 

2015.gada 23.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts G. L. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480050213 

lauksaimniecības vajadzībām. 

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 G. L. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

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

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

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

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

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

ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par-10 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, 

Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis , Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78480050213 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 G. L. Dekšāres pag., Viļānu nov. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

4. Izskatot V.P. dzīv. Viļānos, 2015.gada 12.augusta iesniegumu par nomas līguma 

noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170020919 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme. 

2015.gada 12.augustā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts V. P. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170020919 daļu 0,33ha 

platībā mazdārziņa uzturēšanai. 

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saņemti. Atbilstoši Ministru 

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

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

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

ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par-10 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, 

Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis , Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78170020919 daļas 0,33ha 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 V.P. Viļāni, Viļānu nov., 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

5. Izskatot L. V. Viļāni, Viļānu nov., 2015.gada 28.jūlija iesniegumu par nomas 

līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030345 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme. 

2015.gada 28.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts L. V. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170030345 0,038ha 

platībā mazdārziņa uzturēšanai. 

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saņemti. Atbilstoši Ministru 

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

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

 Izvērtējot L. 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 un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par-10 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, 

Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis , Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78170030345 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 L. V. Viļānu novads. 
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

13§ 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības domes 2015.gada 15.aprīļa sēdes 

lēmumā Nr.5 § 20.____________________________________________________ 

J.Ivanova 

 Viļānu novada pašvaldības dome 2015.gada 15.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.5 § 

20 „Par papildus naudas līdzekļu piešķiršanu kultūras nama ēkas siltināšanai un 

apkārtnes labiekārtošanai”. 

 Ar minēto lēmumu tika piešķirti naudas līdzekļi līdz EUR 41140.00 kultūras 

nama un bibliotēkas apkārtnes labiekārtošanai. 

 Viļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisija, pamatojoties uz pieņemto 

lēmumu, izsludināja iepirkumu „Teritorijas labiekārtošana Viļānos, Kultūras laukumā 

2”, ID Nr.VNP-2015/20. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, Iepirkumu komisija 

konstatēja, ka līgumcena iesniegtajos piedāvājumos pārsniedz plānoto līgumcenu. 

Iepirkumu komisija līguma slēgšanas tiesības piešķīra pretendentam ar piedāvāto 

līgumcenu – 49755,50 EUR bez PVN (ar PVN 21% 60204,16 EUR), kas ir zemākā 

piedāvātā cena. 

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

un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par-10 ( 

Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga 

Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis , 

Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Grozīt Viļānu novada pašvaldības domes 2015.gada 15.aprīļa lēmuma Nr.5 § 20 „Par 

papildus naudas līdzekļu piešķiršanu kultūras nama ēkas siltināšanai un apkārtnes 

labiekārtošanai” otrā jautājuma 1.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

 

 „1. Piešķirt naudas līdzekļus 60204.16 EUR ( t.sk PVN 21% 10448.66 EUR) kultūras 

nama un bibliotēkas apkārtnes labiekārtošanai no budžeta līdzekļiem –neparedzētiem 

gadījumiem.” 

 

14§ 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu._________________________________________ 

J.Ivanova 

  Viļānu novada pašvaldības dome 2015.gada 31.jūlija ārkārtas sēdē 

Nr.10 § 2 pieņēma lēmumu „Par Viļānu novada pašvaldības līdzdalību projekta 

„Viļānu pilsētas tranzītielas un tilta pār Maltas upi Brīvības ielā rekonstrukcija” 

īstenošanā un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu”.  

 Lai varētu īstenot norādīto projektu, ir nepieciešama jau izstrādātā būvprojekta 

„Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā 
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Viļāni-Preiļi-Špoģi (P58) posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela (2., 3., 

4.kārta)” 2. un 3. būvniecības kārtas darbu pabeigšanas izejas materiālu aktualizācija 

būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanai, būvniecības ieceres iesnieguma 

sagatavošana un aktualizētā būvprojekta sagatavošana būvniecības darbu uzsākšanai.  

 Izmaksas, kas nepieciešamas būvprojekta aktualizācijai sastāda 46450,00 EUR 

bez PVN (ar PVN 21% - 56204,50). 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti 

balsojot  par-10 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  

Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds 

Pudulis , Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt naudas līdzekļus 46450,00 EUR bez PVN (ar PVN 21% - 56204.50 EUR) 

apmērā būvprojekta „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 

1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni-Preiļi-Špoģi (P58) posmā Rīgas iela, Kultūras 

laukums, Brīvības iela (2., 3., 4.kārta)” 2. un 3. būvniecības kārtas darbu pabeigšanas 

izejas materiālu aktualizācija būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanai, 

būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana un aktualizētā būvprojekta sagatavošana 

būvniecības darbu uzsākšanai;  

2. Iepirkumu komisijai uzdod veikt atbilstošu iepirkuma procedūru; 

     3.Naudas līdzekļus paredzēt – no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, speciālā 

budžeta, autoceļu (ielu) fonda. 

 

15§ 

Par transporta piešķiršanu.____________________________________________  

J.Ivanova 

 Sakarā ar Viļānu novada pašvaldības domes deputātu, administrācijas un 

iestāžu darbinieku pieredzes apmaiņas braucienu uz Glubokoje pašvaldību 

(Baltkrievija) pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par-

10 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga 

Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis , 

Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt autobusu Viļānu novada pašvaldības domes deputātu, administrācijas un 

iestāžu darbinieku pieredzes apmaiņas braucienam uz Glubokoje pašvaldību 

(Baltkrievija), 2015.gada 21.-22.augustā. 

2. Brauciena izdevumus finansēt no līdzekļiem – izpildvaras un likumdošanas varas 

institūcijas – dome. 

 

16§ 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžetā.________  
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J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likumu „Par 

pašvaldību budžetiem”, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 8.panta 4.punktu un 

ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par-10 ( Jekaterina 

Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris 

Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis , Jevdokija Šlivka), 

pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Veikt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžetā. 

Pielikumā: pamatbudžeta  grozījumi uz 10 lapām. 

 

17§ 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2015. gada speciālajā budžetā.____  

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likumu „Par 

pašvaldību budžetiem”, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 8.panta 4.punktu un 

ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par-10 ( Jekaterina 

Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris 

Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis , Jevdokija Šlivka), 

pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Veikt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2015. gada speciālā budžetā Autoceļu 

fonds. 

Pielikumā : speciālā budžeta  grozījumi uz 1 lapas. 

18§ 

Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

J.Ivanova 

1. Izskatot R. G.Viļānos. iesniegumu ar dzīvokļa Viļānu pag., Viļānu nov. 

atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

1. R. G., saskaņā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas 

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

ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu; 

2. R. G., saskaņā ar 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta” 5.pantu, ierosinājumam ir 

pievienojis klāt visus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamus dokumentus; 

Dzīvokļa īpašums Viļānu pag., Viļānu nov. nav nepieciešams Viļānu novada 

pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par-10 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, 

Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis , Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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Nodot dzīvokļa īpašumu Viļānu pag., Viļānu nov. atsavināšanai, pārdodot to par brīvu 

cenu; 

1. Lēmuma norakstu nosūtīt R. G. Viļānos . 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

19§ 

Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam. 

J.Ivanova 

1. Pamatojoties uz Viļānu novada domes lēmumu „Par zemes gabala ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” un veicot īpašuma „Solovji”, Sokolku 

pag., Viļānu nov., kadastra Nr. 78900030087 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot 

SIA „VCG Ekspertu grupa” vērtētājus 

Viļānu novada dome konstatēja: 

Saskaņā ar SIA „VCG Ekspertu grupa” 2015.gada 30.jūlija slēdzienu par nekustamā 

īpašuma – „Solovji”, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr. 78900030087, tirgus 

vērtība ir EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro un 00 cent.) un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par-10 ( Jekaterina Ivanova, Alla 

Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, 

Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis , Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 noteikt zemes īpašuma „Solovji”, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr. 

78900030087 (sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

778900030087, 2,7ha platībā) nosacīto cenu – EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro un 00 

cent.),  

 Piedāvāt I. S. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties īpašumu par EUR 

2000,00 (divi tūkstoši euro un 00cent.) 

 Lēmuma norakstu nosūtīt I.S.Sokolku pag., Viļānu nov. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

2. Pamatojoties uz Viļānu novada domes lēmumu „Par zemes gabala ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” un veicot īpašuma „Upmaļi”, Viļānu pag., 

Viļānu nov., kadastra Nr. 78980040178 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot SIA 

„VCG Ekspertu grupa” vērtētājus 

Viļānu novada dome konstatēja: 

Saskaņā ar SIA „VCG Ekspertu grupa” 2015.gada 29.jūlija slēdzienu par nekustamā 

īpašuma – „Upmaļi”, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr. 78980040178, tirgus 

vērtība ir EUR 800,00 (astoņi simti euro un 00 cent.) un ņemot vērā finanšu komitejas 
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ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par-10 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, 

Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis , Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 noteikt zemes īpašuma „Upmaļi”. Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr. 

78980040178 (sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78980040178, 0,2331ha platībā) nosacīto cenu – EUR 800,00 (astoņi simti euro un 00 

cent.),  

 Piedāvāt J. M. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties īpašumu par EUR 800,00 

(astoņi simti euro un 00cent.) 

 Lēmuma norakstu nosūtīt J.M.„Upmaļi”, 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. 

20§ 

Par dzīvokļa Mehanizatoru ielā, Viļānos izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

J.Ivanova 

2015.gada 11.augustā Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma 

un zemes komisija veica pašvaldības dzīvokļa Mehanizatoru ielā, Viļāni, kadastra 

Nr.78179000786 izsoli,  

Viļānu novada pašvaldība konstatē: 

Izsoles noteikumos paredzētajā kārtībā, līdz 2015.gada 7.augustam tika saņemts viena  

pretendenta pieteikums dalībai izsolē no K. S.dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov. Izsoles 

sākumcena bija noteikta EUR 3000,00, izsoles solis - EUR 100,00. 

Pretendents izsolē piedāvā cenu - EUR 3100,00 un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par-10 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, 

Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis , Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt 2015.gada 11.augusta izsoles protokolu; 

2. Atļaut K. S. norēķināties par dzīvokli Mehanizatoru ielā, Viļānos 18 mēnešu laikā. 

 

21§ 

Par pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0303 pārdošanu. 

J.Ivanova 

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

ņemot vērā, ka pirmā pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0303 izsole bija 

neveiksmīgā un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot  

par-10 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga 

Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis , 

Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atsavināt kustamo īpašumu – pasažieru autobusu MERCEDES BENZ 0303, reģ. 

datums 1977. 

2. Apstiprināt pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0303 nosacīto cenu EUR 810,00 

(astoņi simti desmit euro un 00centi) apmērā (tiek piemērots 10% samazinājums 

salīdzinājumā ar pirmo izsoli). 

3. Atsavināt pasažieru autobusu MERCEDES BENZ 0303 pārdodot to izsolē. 

4. Apstiprināt pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0303 izsoles noteikumus. 

 

22§ 

Par Vitebskas pilsētas  fokloras ansambļa  „Talaka”  uzņemšanu.

 _______________________________________________________________ 

J.Ivanova 

Sakarā ar Vitebskas pilsētas folkloras ansambļa „Talaka” vizīti pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par-10 ( Jekaterina Ivanova, Alla 

Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, 

Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis , Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

     Uzņemt Vitebskas  pilsētas  folkloras ansambli „Talaka” 2015.gada 12.septembrī 

30 cilvēkus un nodrošināt ēdināšanu (pusdienas)  Viļānu vidusskolā (uz cilvēka  līdz 

EUR 2.00) no budžeta līdzekļiem-pārējā citur neklasificētā kultūra. 

 

23§ 

Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim. 

J.Ivanova 

Izskatot G. R. iesniegumu ar lūgumu atkārtoti apstiprināt dzīvokļa Rīgas ielā, Viļānos 

cenu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Pamatojoties uz Viļānu novada domes 2014.gada 23.oktobra sēdes Nr.20 dienas 

kārtības 7.2.jautājumu, dzīvokļa Rīgas iela, Viļānos cena bija noteikta EUR 2600,00 

(divi tūkstoši seši simti eiro un 00 centi) un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu 

deputāti atklāti balsojot  par-10 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, 

Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs 

Arbidāns , Arnolds Pudulis , Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

nosacīto cenu – EUR 2600 (divi tūkstoši seši simti eiro un 00 centi)  

 Lēmuma norakstu nosūtīt G. R. Viļāni. 
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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. 

 

24§ 

Par īpašuma „Darbnīcas”, Dekšāres pag., Viļānu nov. pārdošanu izsolē. 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas 

likumu” 

Viļānu novada domes konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Darbnīcas”, Dekšāres pag., Viļānu nov., nav nepieciešams 

Viļānu novada pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai un ņemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par-9 ( Jekaterina Ivanova, 

Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Inta Brence, Arnolds Pudulis , Jevdokija Šlivka), pret- 1(Vasīlijs Arbidāns), 

atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Veikt nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Dekšāres pag., Viļānu nov., kadastra 

Nr.78480060430001 ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda; 

2. Veikt nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Dekšāres pag., Viļānu nov., kadastra 

Nr.78480060430001 novērtējumu; 

3. Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisijai 

sadarbībā ar pašvaldības juristu uzlikt par pienākumu izstrādāt pašvaldības nekustamā 

īpašuma „Darbnīcas” izsoles noteikumus. 

4. Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisijai 

uzlikt par pienākumu organizēt pašvaldības nekustamā īpašuma „Darbnīcas” izsoli. 

 
 

25§ 

Par B kategorijas autovadītāja apliecības iegūšanu Viļānu vidusskolā. 

J.Ivanova 

Izskatot Viļānu novada pašvaldības izglītības un kultūras lietu speciālistes 

Ilgas Morozovas ierosinājumu par pašvaldības finansējuma piešķiršanu Viļānu 

vidusskolas skolēniem B kategorijas autovadītāja apliecības iegūšanai. Apmācības 

ieviešana radīs iespēju piesaistīt skolēnus Viļānu vidusskolā.   

Viļānu novada dome konstatēja: 

Ilga Morozova ir izstrādājusi „Kārtību, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā 

paredzētos līdzekļus Viļānu vidusskolas 10.-12.klašu skolēniem „B” kategorijas 

autovadītāju apmācībai” (pielikumā); 

Ir izstrādāta pašvaldības izdevumu tāme, kas saistīta ar auto apmācībām (pielikumā); 

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

pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti 

balsojot  par-10 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  
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Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds 

Pudulis , Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Īstenot B kategorijas autovadītāja apliecības iegūšanu Viļānu vidusskolā no 2016.gada 

janvāra  mēneša. 

Apstiprināt Viļānu novada pašvaldības noteikumus  Nr.9 „Kārtība, kādā piešķir un 

izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Viļānu vidusskolas 10.-12.klašu 

skolēniem „B” kategorijas autovadītāju apmācībai” . 

Apstiprināt pašvaldības plānoto tāmi auto apmācības klases ierīkošanai un auto 

apmācības programmu īstenošanai  Viļānu vidusskolā . 

 

Pielikumā: noteikumi Nr.9 uz 2 lapām, pielikums  un tāme. 

 

26§ 

Par  Viļānu vidusskolas skolotājas Elzas Samuilovas iesnieguma izskatīšanu.___ 

I.Brence  J.Ivanova 

     Izskatot Viļānu vidusskolas skolotājas Elzas Samuilovas 2015.gada 12.augusta 

iesniegumu, kurā skolotāja lūdz atļaut turpināt ar 01.09.2015. vadīt skolēnu mācību 

uzņēmuma 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.  

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

ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par-10 ( Jekaterina 

Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris 

Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis , Jevdokija Šlivka), 

pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Atļaut Viļānu vidusskolas skolotājai Elzai Samuilovai no 01.09.2015. līdz 

2016.gada 31.maijam turpināt vadīt skolēnu mācību uzņēmuma programmu Viļānu 

vidusskolā un apmaksāt  4 mācību stundas nedēļā. 

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

pēc piestādītā rēķina par praktiskās programmas īstenošanu vidusskolas programmā 

no budžeta līdzekļiem- vispārējā izglītība- Viļānu vidusskola. 

 

27§ 

Par direktora vietnieka mācību un radošā darbā amata vienības palielināšanu.   

J.Ivanova 

 Viļānu novada pašvaldībā saņemts Viļānu Mūzikas un mākslas skolas 

direktores 2015.gada 08.augusta iesniegums, kurā tiek lūgts palielināt amata vienību 

direktora vietniekam mācību un radošā darbā no esošās 0,5 likmes uz 0,75 likmi, no 
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2015.gada 01.septembra. Amata vienības palielināšana ir nepieciešama, sakarā ar 

skolas audzēkņu skaita un programmas palielināšanos. 

  Pamatoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

1.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot  par-9 

( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga 

Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis , 

Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-1 (Inta Brence- sakarā ar interešu konfliktu 

valsts amatpersonu darbībā), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

  

1. Palielināt Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniekam mācību un radošā 

darbā amata vienību no esošās 0,5 likmes uz 0,75 likmi, no 2015.gada 01.septembra. 

                                             28§ 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2014. gada 08.maija saistošajos 

noteikumos Nr.68 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Viļānu Mūzikas un 

mākslas skolā”. 

J.Ivanova 

 Viļānu novada pašvaldībā saņemts Viļānu Mūzikas un mākslas skolas 

direktores 2015.gada 12.augusta iesniegums, kurā lūgts veikt grozījumus Viļānu 

novada pašvaldības 2014. gada 08.maija saistošajos noteikumos Nr.68 „Par 

līdzfinansējuma samaksas kārtību Viļānu Mūzikas un mākslas skolā”. 

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

ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par-10 ( Jekaterina 

Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris 

Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis , Jevdokija Šlivka), 

pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2014. gada 08.maija saistošajos 

noteikumos Nr.68 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Viļānu Mūzikas un mākslas 

skolā”. 

Pielikums uz vienas lapas. 

29§ 

 

Par Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrības “Saulstariņi” iesnieguma 

izskatīšanu.___________________________________________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrības “Saulstariņi” valdes 

priekšsēdētajas D. Bordovskas 2015. gada 31. jūlija iesniegumu par to, ka sakarā ar 

sponsoru dāvātajām biļetēm biedrības bērniem ir iespēja 13.08.2015. apmeklēt 

koncertu Rīgā, Viļānu BUJIB “Saulstariņi” lūdz piešķirt autobusu 12 bērnu 

braucienam uz Jūrmalu. Pamatojoties un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1. 

daļas 27.punktu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu, 

deputāti atklāti balsojot  par-10 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, 
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Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs 

Arbidāns , Arnolds Pudulis , Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

2. Piešķirt autobusu Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrības “Saulstariņi” 12 

(divpadsmit) bērnu braucienam uz Jūrmalu  2015. gada 13. augustā. 

Pielikumā : saraksts uz 1 lapas. 

30§ 

Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.__________________ 

J.Ivanova 

Sociālajā dienestā  ir saņemts iesniegums 10.08.2015. no A. K. dzīvo sociālajā 

dzīvoklī Viļānos, ar lūgumu pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību 

sociālajā dzīvoklī . 

Izskatot lietas materiālus, konstatēts: A.K.2015.gada 3.septembrī beigsies  īres līgums 

par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī. Personai ir piešķirts trūcīgas 

personas statuss.  Izanalizējot informāciju, var secināt, ka pēc statusa A.K.  nav 

zaudējis tiesības īrēt sociālo dzīvojamo platību. Īrniekam  nav dzīvokļa komunālo 

maksājumu parādu.  

Ņemot vērā konstatēto, pamatojoties uz Viļānu novada domes 2009.gada 5. augusta 

apstiprināto „Sociālo dzīvokļu nolikuma ” 13., 16.4 punktu , kā arī ņemot vērā 

sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par-10 ( 

Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, 

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

Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Pagarināt A.K.  īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī  uz vienu 

gadu , 

1. Viena mēneša laikā  no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju īres 

līgumu ar A. K., SIA “Viļānu namsaimnieks” un Viļānu novada pašvaldības 

Sociālo dienestu. 

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

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.   

                2. Sociālā dienestā ir saņemts iesniegums  no S. R., dekl. Celtnieku ielā  

Viļānos, ar lūgumu pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā 

dzīvoklī .  

Izskatot lietas materiālus, konstatēts: S.R. 03.09.2015 beidzas  īres līgums par sociālo 

dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī. S. R.  ir invalīds. Viņam  ir piešķirts MPS. Var 

secināt, ka pēc statusa S. R. nav zaudējis tiesības īrēt sociālo dzīvojamo platību. 

Konstatēts, ka S.R.nav dzīvokļa komunālo maksājumu parādu. 
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Ņemot vērā konstatēto, pamatojoties uz Viļānu novada domes 2009.gada 5.augusta 

apstiprināto „Sociālo dzīvokļu nolikuma ” 13., 16.4, 17. punktu  un ņemot vērā 

sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par-10 ( 

Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, 

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

Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Pagarināt S. R. īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī uz 

nenoteiktu  laiku , 

2. Viena mēneša laikā  no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt    trīspusēju īres līgumu 

ar S.R.- SIA “Viļānu namsaimnieks” un Viļānu novada pašvaldības Sociālo dienestu. 

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

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

31§ 

Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.______________________________ 

J.Ivanova 

       1. Sociālajā dienestā  ir saņemts S. K. dekl. Viļānos, Viļānu novadā, iesniegums 

08.05.2015.  ar lūgumu piešķirt istabu sociālajā dzīvoklī, vēlams 1.stāvā.  

Izskatot lietas materiālus, uzklausot sociālās darbinieces paskaidrojumus un viedokli, 

konstatēts: S.K. ir pensionāre, dzīvo viena. 11.06.2015. Viļānu novada pašvaldības 

dome nolēma reģistrēt S.K. pretendentu rindā uz dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī. 

SAC “Cerība” vadītāja informē, ka šobrīd ir brīva istaba Nr.3 sociālajā dzīvoklī, 

pirmajā stāvā, tur varētu izmitināt S.K.  

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Viļānu novada domes 2013.gada 

5.decembra apstiprinātā „Sociālo dzīvokļu nolikuma ” 10.1. , 12.un 14. punktu, kā arī  

ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti 

balsojot  par-10 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  

Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds 

Pudulis , Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt S. K. dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī . 

2. Viena mēneša laikā  no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt    trīspusēju īres 

līgumu ar S.-“Viļānu namsaimnieks” un Viļānu novada pašvaldības Sociālo 

dienestu uz 6 mēnešiem. 

 

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

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.       

 

2. Sakarā ar to, ka  ir atbrīvojusies istaba Nr.1 sociālajā dzīvoklī - Viļānos, tika 

skatīta pretendentu rinda uz sociālo dzīvojamo platību. 
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Pretendentu rindā uz sociālo dzīvojamo platību no 2015.gada 11.jūnija ir pensionāre 

H.B. Viņa ir persona bez apgādniekiem. 

Izanalizējot situāciju, ņemot vērā sociālās darbinieces paskaidrojumus, pamatojoties 

uz Viļānu novada domes 2009.gada 5.augusta apstiprinātā „Sociālo dzīvokļu 

nolikuma ” 10.punktu, saskaņā ar 12., 13.punktu deputāti atklāti balsojot  par-10 ( 

Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, 

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

Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Piešķirt H. B. sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī saskaņā ar Sociālo 

dzīvokļu nolikumu uz 6 mēnešiem ar tiesībām līgumu pagarināt. 

 Viena mēneša laikā  no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju īres līgumu 

ar H. B.-SIA “Viļānu namsaimnieks” un Viļānu novada pašvaldības Sociālo dienestu. 

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

Viļānos, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

                

32§ 

Par  palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā._____________________________________________ 

J.Ivanova 

1. Izskatot D. K. U. deklarētā dzīvesvieta Viļāni,  Viļānu novads, iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

D. K. U.lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai 

piederošo brīvo dzīvojamo telpu.  

D. K. U. savā iesniegumā norāda, ka pašreiz ar savu ģimeni – meitu un bērna māti, 

dzīvo nelielā divistabu mājā Viļānos, kopā ar  māti un brāli. Vēlās ar savu ģimeni 

dzīvot atsevišķi.                                                                  

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

U. tika uzaicināts uz 2015.gada 28.jūlija Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi papildus 

viedokļa sniegšanai saskaņā ar iespējami nelabvēlīga administratīvā akta pieņemšanu. 

D. K.U. uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidroja, ka viņš strādā SIA 

„Vlakon”, bērna māte S. R. audzina bērnu un mācās vakarskolā.  S. R. deklarētā 

dzīvesvieta ir Rikavas pag., Rēzeknes nov. Pēc īpašnieka tēva  R. U. nāves, īpašuma 

tiesības uz dzīvojamo māju nav nokārtotas. 

 Saskaņā ar VZD Kadastra reģistra datiem nekustamā īpašuma Viļāni, Viļānu nov., 

tiesiskais valdītājs ir  R. U., kurš miris 1999. gada 13.augustā. 

Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus, D.K. U. lūgums par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā ir noraidāms. Pamatojoties uz likuma „Par 
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palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ”13 panta. un 14.panta un Viļānu novada 

pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. punkta un 

5.punkta nosacījumiem, D. K. neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir 

tiesīgas saņemt iepriekš minēto palīdzības veidu, jo viņa  tiesiskā valdījumā ir 

dzīvošanai derīga dzīvojamā platība. Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva 

akta pieņemšanai.  

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”   6. panta trešo 

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

likuma  62. pantu, 65. pantu, 66.pantu un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības 

Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.  punktu, 5.  punktu, kā 

arī ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti 

balsojot  par-10 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  

Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds 

Pudulis , Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                                                           

Atteikt atzīt D.K. U. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās 

telpas izīrēšanā.   

 

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

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

 

2. Izskatot S. C. deklarētā dzīvesvieta Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Saskaņā ar 2014.gada 16.janvāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.1,  

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

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

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

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

un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saņemšanai  vispārējā kārtībā. 

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

jautājumu risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2015.gada 10. jūlijā S. C. tika piedāvāts īrēt 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā 

platība - 39,00 m
2
, istabu skaits - 2, trešais stāvs, labiekārtojuma līmenis – 

centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze. (2015.gada 20.jūlija Viļānu novada 

pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas paziņojums Nr.1.3.8/957).  

2015.gada 28.jūlijā tika saņemta S. C. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo dzīvojamo 

telpu. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta nosacījumiem, dzīvesvietas 

maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi 

dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 1.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. 
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panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

4.pantu,kā arī  ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti 

atklāti balsojot  par-10 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns , 

Arnolds Pudulis , Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

brīvo dzīvojamo telpu Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 39,00 

m
2
, istabu skaits - 2, trešais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, ūdensvads, 

kanalizācija, gāze;
 
 

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

īres līgumā, kā ģimenes locekļus, meitu J.S., ietverot īres līgumā nosacījumu, kas 

paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu;   

3. noteikt, ka vienlaicīgi slēdzot īres līgumu ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, S. C.  

jānoslēdz arī  līgums ar SIA „Viļānu siltums”; 

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

stāšanās brīža;  

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

loceklei Ā. Moisejevai; 

6. uzlikt par pienākumu S. C. sakarā ar dzīvesvietas maiņu deklarēt savu un  meitas J. 

S.  dzīvesvietu Viļānu nov. viena mēneša laikā no īres līguma noslēgšanas. 

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

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

dienas. 

33§ 

Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu.______________________________ 

J.Ivanova 

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

dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē : 

K. C. lūdz noslēgt ar viņu īres līgumu attiecībā uz dzīvoklī Viļānos, Viļānu nov., 

nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, sakarā ar iepriekšējā īrnieka- mātes I. 

B. nāvi, kura mirusi 2015.gada 7.aprīlī. 

Dzīvojamās telpas –Viļāni, Viļānu nov., īres līgumā Nr.268 ierakstīti –  mirušās I. B. 

meita K. C.  un mazmeita N. C. Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu 

nav. 

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturtās daļas noteikumi pieļauj īrnieka 

nāves gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie 

ģimenes locekļi, tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu, 

nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.   

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

dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu un 14. panta ceturto daļu, kā arī  ņemot vērā 

sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par-10 ( 

Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, 
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Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis , Jevdokija 

Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. grozīt 2013.gada 3.janvāra dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.268, nemainot 

iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut K. C.noslēgt dzīvojamās telpas īres 

līgumu ar SIA „Viļānu namsaimnieks” par īres tiesībām uz dzīvokli Viļāni, Viļānu 

nov., sakarā ar iepriekšējā īrnieka I. B. nāvi;   

2. līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā 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, Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas.  

 

2. Izskatot D. P. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., un O.P. deklarētā 

dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumus par dzīvojamās telpas īres līguma 

grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē : 

D. P. lūdz noslēgt ar viņu, iepriekšēja īrnieka – tēva O.P. vietā, dzīvojamās telpas, kas 

atrodas Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu, nemainot iepriekšējā īres līguma 

nosacījumus, sakarā ar O. P. dzīvesvietas maiņu. 

Īrnieks O. P. sakarā ar  faktiskās dzīves vietas maiņu lūdz noslēgt dzīvojamās telpas-  

Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu ar meitu D. P.  

O. P. arī lūdz izslēgt viņu no augstāk minēta īres līguma. 

Dzīvojamās telpas - Viļāni, Viļānu nov.,  2009.gada 3.janvāra īres līgumā Nr. 695 ir 

ierakstīti: īrnieks O. P. un meita D.P..  Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes 

locekļu nav. 

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturtās daļas noteikumi pieļauj īrnieka 

dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie 

pilngadīgie ģimenes locekļi, tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu 

ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.   

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

dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu un 14. panta ceturto daļu, kā arī  ņemot vērā 

sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par-10 ( 

Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, 

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

Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. grozīt dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu Nr.695, 

nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut D. P. noslēgt ar SIA „Viļānu 
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namsaimnieks” dzīvojamās telpas īres līgumu par īres tiesībām uz dzīvokli Viļānos, 

Viļānu nov., iepriekšējā īrnieka O.P.vietā;   

2. izslēgt no dzīvojamās telpas Viļāni, Viļānu nov., īres līguma Nr.695 O. P.; 

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

stāšanās brīža; 

4. lēmuma izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei Ā. Moisejevai. 

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

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

dienas.  

 

3. Izskatot J.S. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par dzīvojamās telpas 

īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē : 

J. S. lūdz noslēgt ar viņu īres līgumu attiecībā uz dzīvoklī Viļānos, Viļānu nov., nemainot 

iepriekšējā īres līguma nosacījumus, sakarā ar iepriekšējā īrnieka- mātes R. K. nāvi, kura 

mirusi 2015.gada 11.janvārī. 

Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.597  ir ierakstīti – mirušā J. S. māte R. K. un J.S. Citu 

iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu nav. 

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturtās daļas noteikumi pieļauj īrnieka nāves 

gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, 

tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu, nemainot iepriekšējā īres 

līguma nosacījumus.   

Sakarā ar parādu esamību par īri un komunālajiem pakalpojumiem par dzīvokli Ziedu ielā 2B-

12, Viļānos, Viļānu nov.,pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

23.punktu, „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu un 14. panta ceturto daļu ,kā arī ņemot 

vērā sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par-

10 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga 

Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis , 

Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. grozīt 2000.gada 19.maija dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu 

Nr.597, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut J.S. noslēgt dzīvojamās 

telpas īres līgumu ar SIA „Viļānu namsaimnieks” par īres tiesībām uz dzīvokli  Viļāni, Viļānu 

nov., uz noteiktu laiku- trīs mēnešiem sakarā ar iepriekšējā īrnieka R. K. nāvi;   

2. līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā 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, Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

4. Izskatot  K. T. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., un N. S. deklarētā 

dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumus par dzīvojamās telpas īres līguma 

grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē : 
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K. T. lūdz noslēgt ar viņu, iepriekšēja īrnieka – mātes N. S. vietā, dzīvojamās telpas, 

īres līgumu, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, sakarā ar N. S. 

dzīvesvietas maiņu. 

N. S. sakarā ar  faktiskās dzīves vietas maiņu lūdz noslēgt dzīvojamās telpas-  ar 

meitu K. T.  

Dzīvojamās telpas - Viļāni, Viļānu nov.,  2008.gada 5.augusta īres līgumā Nr. 360 ir 

ierakstīti: īrniece N. S. un meita K. T.  Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes 

locekļu nav. 

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturtās daļas noteikumi pieļauj īrnieka 

dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie 

pilngadīgie ģimenes locekļi, tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu 

ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.   

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

dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu un 14. panta ceturto daļu, kā arī ņemot vērā 

sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot  par-10 ( 

Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, 

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

Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. grozīt dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu Nr.360, 

nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut K. T. noslēgt ar SIA „Viļānu 

namsaimnieks” dzīvojamās telpas īres līgumu par īres tiesībām uz dzīvokli  Viļānos, 

Viļānu nov., iepriekšējā īrnieka N. S. vietā;   

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

stāšanās brīža uz 6 mēnešiem; 

2. lēmuma izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei Ā. Moisejevai. 

 

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

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

dienas. 

34§ 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 59 „Sociālās palīdzības pabalsti un 

to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”.__________________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot sociālā dienesta vadītājas D.Strupišas lēmuma projektu un grozījumus 

saistošajos noteikumos Nr. 59 „Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība 

Viļānu novadā” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta 27.punktu , kā 

arī ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti 

balsojot  par-10 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  

Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds 

Pudulis , Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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Apstiprināt  grozījumus saistošajos noteikumos Nr.59 „Sociālās palīdzības pabalsti un 

to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”. 

 

Pielikumā : grozījumi uz 2 (divām ) lapām. 

 

35§ 

Par nekustamā īpašuma Rēzeknes iela 1A, Viļānos, bufetes pakalpojuma 

sniegšanai nomas izsoli. 

J.Ivanova 

Saskaņā ar Viļānu novada domes lēmumiem, Viļānu novada pašvaldības 

privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija 2015.gada 11.augusta rīkoja 

nekustamā īpašuma Rēzeknes iela 1A, Viļānos, bufetes pakalpojuma sniegšanai 

nomas izsoli 

Viļānu novada domes konstatēja: 

Noteikumos paredzētajā kārtībā nekustamā īpašuma Rēzeknes iela 1A, Viļānos, 

bufetes pakalpojuma sniegšanai nomas izsolei nav pieteicies neviens pretendents- 

deputāti atklāti balsojot  par-10 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, 

Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs 

Arbidāns , Arnolds Pudulis , Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Nekustamā īpašuma Rēzeknes iela 1A, Viļānos, bufetes pakalpojuma sniegšanai 

nomas izsoli atstāt bez rezultātiem; 

 Nerīkot nekustamā īpašuma Rēzeknes iela 1A, Viļānos, bufetes pakalpojuma 

sniegšanai nomas izsoli. 

 

36§ 

Par Viļānu kultūras nama vadītājas iesnieguma izskatīšanu.________________ 

I.Strūberga J.Ivanova 

Viļānu novada pašvaldības domē 2015. gada 10. augustā tika saņemts Viļānu kultūras 

nama vadītājas Margaritas Cakulas iesniegums. Sakarā ar veiksmīgu piedalīšanos 

Skolas jaunatnes Dziesmu un deju svētkos, dalībniekiem tika dotas priekšrocības 

bezmaksas muzeju apmeklējumiem un īpašām atlaidēm. Viļānu KN 10.-12. klašu deju 

kolektīvs “Austras studija” vēlas izmantot iespēju piedalīties kruīzā Rīga – Stokholma 

- Rīga ar 60% atlaidi no 05.09.2015.-07.09.2015. Viļānu KN vadītāja lūdz piešķirt 

autobusu 26 cilvēku braucienam uz prāmi 05.09.2015. un sagaidīšanai no kruīza 

07.09.2015., pamatojoties un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 27.punktu,  

deputāti atklāti balsojot  par-10 ( Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, 

Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs 

Arbidāns , Arnolds Pudulis , Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Piešķirt autobusu Viļānu KN 10.-12. klašu deju kolektīva “Austras studija” 26 (divdesmit 

seši) cilvēku braucienam uz prāmi 05.09.2015. un sagaidīšanai no kruīza 07.09.2015 
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2.Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem – Viļānu kultūras nams. 

37§ 

Par atalgojuma palielināšanu izglītības un kultūras speciālistei.______________ 

J.Ivanova 

Sakarā ar lielo darba apjomu un  darba specifiku un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 13.punktu deputāti atklāti balsojot  par-10 ( Jekaterina 

Ivanova, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris 

Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis , Jevdokija Šlivka), 

pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Palielināt izglītības un kultūras speciālistei amatalgu no EUR 600.00 uz  EUR  

   750.00 no   2015.gada 01.septembra. 

2.Grāmatvedības nodaļai veikt grozījumus pašvaldības budžetā un finansējumu veikt  

   no    līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

38§ 

 

Par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai._____________________ 

J.Ivanova 

Izskatot  SIA „Mumi Šovs“ 2015.gada 19.augusta iesniegumu par to,ka tiek lūgta 

atļauja rīkot publisku  pasākumu deputāti atklāti balsojot  par-10 ( Jekaterina Ivanova, 

Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis , Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Izsniegt atļauju publiska pasākuma rīkošanai  SIA „Mumi Šovs“  no Rīgas -2015.gadā  

no 27.augusta līdz 29.augustam Viļānu   stadionā ar cirka  programmu. 

 

39§ 

Par Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas atvaļinājumu.__________ 

A.Stiuka J.Šlivka J.Ivanova 

Sakarā ar  Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas iesniegumu deputāti 

atklāti balsojot  par-9 (Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Daiga 

Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs Arbidāns , Arnolds Pudulis , 

Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas- 1(Jekaterina Ivanova), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Piešķirt Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Jekaterinas Ivanovai  

   kārtējā atvaļinājumu daļu 31.augustu un 4.,9.,10. un 11.septembri. 

2.Priekšsēdētājas pienākumus veikt deputātei Alla Stiukai. 

40§ 

Par biedrības „Bokonu Bryklines” iesnieguma izskatīšanu._________________ 

I.Stafecka J.Ivanova 
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2015.gada 15.aprīlī tika skatīts jautājums par naudas līdzekļu piešķiršanu biedrībai 10 

gadu jubilejas pasākumu organizēšanai līdz EUR 100.00,bet attaisnojoši dokumenti 

tika iesniegti EUR 84.70.Iesniegumā tiek lūgts piešķirt EUR 15.00-neizlietoto naudu  

albuma izgatavošanai (pārskaitīt uz kontu) ,jo galda servēšanai tika izlietoti 

personiskie naudas līdzekļi, deputāti atklāti balsojot  par-8 ( Jekaterina Ivanova, Alla 

Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Juris Galerijs Vidiņš, Inta Brence, Vasīlijs 

Arbidāns , Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas- 2( Daiga Ceipiniece ,Arnolds 

Pudulis). 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atteikt papildus naudas līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Bokonu Bryuklines”,jo  to 

neparedz pieņemtie NOTEIKUMI Nr.1/2014 „Kārtība, kādā Viļānu novada 

pašvaldības dome piešķir finansiālu atbalstu sabiedriskām organizācijām no 

pašvaldības budžeta”. 

 

41§ 

 

Informācija.__________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2015. gada 24.septembrī  

plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2015.gada 17.septembrī  plkst 15.00. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2015.gada  

21.septembrī  plkst.14.00. 

Sēdi slēdza plkst.17.00 

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

 

Parakstīja 2015.gada 25.augustā. 

 

 


