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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                             Nr.7                   2015.gada  14.maijā 

Darba kārtībā. 

1. Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” pamatkapitāla palielināšanu. 

2. Par transporta piešķiršanu Sociālajam dienestam. 

3. Par Viļānu vidusskolas padomes sastāva apstiprināšanu. 

4. Par Viļānu un Rēzeknes novadu skolu jaunatnes dziesmu un deju  svētku dalībnieku 

ēdināšanu 2015.gada 30.maijā . 

5. Par transporta piešķiršanu biedrībai “Dekšāru Sudrablāse”. 

6. Par transporta piešķiršanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai. 

7. Par 2014.gada finanšu pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu. 

8. Par naudas līdzekļu piešķiršanu absolventiem. 

9. Par lēmuma grozīšanu. 

10. Par zemes statusa maiņu. 

11. Par nomas līguma pagarināšanu. 

12. Par lēmuma atcelšanu. 

13. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

14. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

15. Par zemes iznomāšanu. 

16. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

17. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam. 

18. Par dalību Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvā nodarbinātības 

pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst 

izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. 

19. Par projekta „Nacionālā muzeju krājuma izpētes rezultātu pieejamības 

nodrošināšana, izveidojot eksponēšanas apstākļus atbilstoši mūsdienu sabiedrības 

vajadzībām Viļānu novadpētniecības muzeja izstāžu zālē” apstiprināšanu. 

20. Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.74 „Par Viļānu novada 

simboliku” izdošanu. 

21. Par naudas līdzekļu piešķiršanu braucienam uz Mazpolijas reģionu. 

22. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta 

biedrībai. 

23. Par saskaņojumu Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrībai. 

24. Par saskaņojumu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai. 

25. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu . 

26. Par ekskursiju . 
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27.  Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu. 

28.  Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu.  

29.  Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai  

 piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.  

30.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

31. Par piezīmes izteikšanu. 

Papildus darba kārtībā. 

32. Par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai. 

33. Par transporta piešķiršanu Viļānu vidusskolai. 

34. Par Viļānu novada pašvaldībai piederošā transportlīdzekļa Mercedes Benz 0303 ar 

Reģ. Nr. ER 9479 noņemšanu no uzskaites, izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un 

realizēšanu. 

35. Par finansējuma piešķiršanu biedrībām “IEDVESMA plus” un “ATBALSTS”. 

36. Par projekta „Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” 

apstiprināšanu. 

37. Par projekta „Biteit, muna zaltspuorneite” apstiprināšanu. 

38. Informācija. 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova. 

Piedalās 

deputāti: Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Arnolds Pudulis,  Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece. 

Nav ieradušies deputāti: Inga Zunda- komandējumā, Andris Kozulis ,Ilze Grolmusa, 

Juris Galerijs Vidiņš  –nezināmu iemeslu dēļ, deputātes Inta Brence un Inna Ruba- 

slimības dēļ. 

Deputāts  Vasīlijs Arbidāns nokavē. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova,  

sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, juriste Marija Šļomina,  galvenā grāmatvede Irēna 

Stafecka, Dekšāres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Benislavskis, izpilddirektore Inga 

Strūberga, zemes ierīcības inţeniere Lidija Kuzľecova, sabiedrisko attiecību speciāliste 

Margarita Isajeva, attīstības ,plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča, finanšu 

analītiķes vietas izpildītāja Guna Visocka, izglītības un kultūras speciāliste Ilga Morozova. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00. 

Deputāti  atklāti balso par darba kārtības un papildus darba kārtībā  iekļautajiem jautājumiem   

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

Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Novada domes sēdē apstiprināt  darba kārtību un iekļaut papildus iesniegtos  jautājumus. 

 

 

1§ 

Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” pamatkapitāla palielināšanu. 

J.Ivanova 
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 Viļānu novada pašvaldībā 2015.gada 03.martā saľemts SIA „VIĻĀNU 

NAMSAIMNIEKS” valdes locekles Ārija Moisejevas iesniegums. Iesniegumā tiek lūgts 

palielināt SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” pamatkapitālu par 29278,00 EUR, sakarā ar 

projekta „Viļānu novada ,Dekšāres pagasta, Dekšāres ciema ūdenssaimniecības attīstība”, 

projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/012/001, realizāciju. 

 Ar 2012.gada 26.jūlijā Viļānu novada pašvaldības dome pieľēma lēmumu Nr.9 20§ 

„Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 

attīstības investīciju projekta īstenošanai”. 

 SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” pašlaik nespēj nodrošināt projekta realizācijas 

izmaksu segšanu no sava budţeta, sakarā ar finanšu līdzekļu trūkumu. 

 Pamatojoties uz Publikas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 62. un 63.pantu, Komerclikuma 197. un 198.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.pantu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  

atklāti balsojot  par-8 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, 

Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Aktualizēt 2012.gada 26.jūlija Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.9 20§ „Par 

tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 

attīstības investīciju projekta īstenošanai”; 

2. Palielināt SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” pamatkapitālu par 29278,00 EUR, sakarā ar 

projekta „Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciema ūdenssaimniecības attīstība”, 

projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/012/001, realizāciju; 

3. Apstiprināt SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus 

(1.pielikums); 

4. Apstiprināt SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” statūtu grozījumus (2.pielikums); 

5. Apstiprināt SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” statūtus jaunā redakcijā (3.pielikums); 

6. Uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes loceklei Ā.Moisejevai viena mēneša laikā, 

pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas, veikt visas darbības, kas nepieciešamas pamatkapitāla 

izmaiľu reģistrācijai komercreģistrā. 

 

2§ 

 

Par transporta piešķiršanu Sociālajam dienestam._______________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot Viļānu Sociālā dienesta vadītājas Dailas Strupišas 2015. gada 27. aprīļa iesniegumu 

ar lūgumu piešķirt autobusu braucienam uz Rēzekni, lai maznodrošinātās ģimenes un 

audţuģimenes varētu apmeklēt Intara Busuļa labdarības koncertu. Pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, , deputāti  atklāti balsojot  par-8 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds 

Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Daiga 

Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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Piešķirt autobusu Viļānu Sociālajam dienestam maznodrošināto ģimeľu un audţuģimeľu 

braucienam uz Intara Busuļa labdarības koncertu 2015. gada 16. maijā maršrutā Viļāni – 

Radopole – Jaunviļāni – Rēzekne – Jaunviļāni – Radopole -Viļāni. 

1. Naudas līdzekļus piešķirt no budţeta līdzekļiem – Viļānu novada pašvaldības sociālā 

nodaļa. 

 

3§ 

Par Viļānu vidusskolas padomes sastāva apstiprināšanu.___________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot Viļānu vidusskolas direktora P. Tretjuka iesniegumu ar lūguma apstiprināt skolas 

padomes sastāvu sakarā ar to, ka trīs skolēni pagājušajā gadā absolvēja skolu un viľu vietā 

ievēlēti citi. Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, , deputāti  atklāti balsojot  par-8 

(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  

Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt Viļānu vidusskolas padomes sastāvu 2014./2015.mācību gadam. 

 

Pielikumā: skolas padomes sastāva saraksts uz 1 lapas. 

 

4§ 

Par Viļānu un Rēzeknes novadu skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku 

ēdināšanu 2015.gada 30.maijā ._______________________________________________ 

J.Ivanova 

2015.gada 30.maijā notiks Rēzeknes novada un Viļānu novada skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētki- Lakstīgalu salā. Rēzeknes novada pašvaldība nodrošina sava novada skolēnu 

ēdināšanu, un, lai mūsu novada skolēni varētu piedalīties visas dienas programmā, skolēni 

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

ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  deputāti  atklāti balsojot  par-8 (Jekaterina Ivanova, 

Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, 

Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt naudas līdzekļus no budţeta līdzekļiem –līdzekļi pārējā citur neklasificētā kultūra 

Viļānu novada  audzēkľiem ēdināšanai EUR 1 ,00 (viens eiro 00 centi) katram. Dalībnieku 

skaits - 135 skolēni. 

 

5§ 

Par transporta piešķiršanu biedrībai “Dekšāru Sudrablāse”.______________________ 

J.Ivanova 

Izskatot biedrības “Dekšāru Sudrablāse” valdes priekšsēdētājas A. Brokas 2015. gada 22. 

aprīļa iesniegumu ar lūgumu piešķirt autobusu pieredzes apmaiľas braucienam  pie 

pensionāru apvienības Ikšķiles novadā “Saulgrieţi”, pamatojoties un likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, , 

deputāti  atklāti balsojot  par-8 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze 
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Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- 

nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

      Piešķirt autobusu biedrības “Dekšāru Sudrablāse” 40 (četrdesmit) biedru pieredzes 

apmaiľas  braucienam 2015. gada 27. maijā  uz Salaspils novadu-  pensionāru apvienību . 

Naudas līdzekļi   no budţeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.  

 

6§ 

Par transporta piešķiršanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai.______________________ 

J.Ivanova 

Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores Intas Brences 2015. gada 14. aprīļa 

iesniegumu ar lūgumu atbalstīt skolu koncertbraucienā uz Viļānu pilsētas sadraudzības 

pašvaldību Vācijā, Krummhornu un piešķirt autobusu ekskursijas braucienam maršrutā Viļāni 

– Krummhorna (Vācija) - Viļāni, pamatojoties un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 27.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu , deputāti  atklāti balsojot  par-7 

(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, 

Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- 1(Arnolds Pudulis- naudas līdzekļu ekonomijas 

dēļ), atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt autobusa piešķiršanu Viļānu Mākslas un mūzikas skolas 11 (vienpadsmit) 

audzēkľiem un skolotājiem koncertbraucienam uz Vāciju, Krummhornu, laikā no 2015. gada 

25. jūnija līdz 30. jūnijam.  

7§ 

Par 2014.gada finanšu pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu.___________________ 

I.Stafecka J.Ivanova 

Uzklausot galveno grāmatvedi I.Stafecku uz  pamatojoties un likuma “Par pašvaldībām” 21. 

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

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

Leščinska,  Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt finanšu pārskatu par 2014.gadu. 

 

Pārskats pielikumā uz 176. lapām. 

 

2.Informāciju par zvērināta revidenta atzinumu pieľemt zināšanai. 

 

8§ 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu absolventiem._____________________________ 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ľemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu, , deputāti  atklāti balsojot  par-8 (Jekaterina Ivanova, Alla 
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Stiuka, Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, Jevdokija 

Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

  1.Piešķirt naudas līdzekļus 9.klašu un 12.klašu absolventiem: 

 grāmatu un puķu iegādei, katram skolēnam līdz EUR 7.00 (septiľi eiro 00 centi) vērtībā, kas 

mācās Viļānu vidusskolā un Dekšāru pamatskolā; 
 dāvanu karti EUR 15.00 (piecpadsmit eiro 00 centi) apmērā  no grāmatu veikala par 

teicamām  sekmēm, kas mācās Viļānu vidusskolā un Dekšāru pamatskolā  un ir 

deklarēti Viļānu novadā; 
 dāvanu karti EUR 10.00 (desmit eiro 00 centi) apmērā  no grāmatu veikala par labām 

un teicamām sekmēm, kas mācās Viļānu vidusskolā un Dekšāru pamatskolā  un ir 

deklarēti Viļānu novadā; 
 par aktīvu līdzdalību sporta pasākumos, aizstāvot skolas godu novadu sacensībās EUR 

15.00(piecpadsmit eiro 00 centi) vērtībā dāvanu karti, kas mācās Viļānu vidusskolā un 

Dekšāru pamatskolā  un ir deklarēti Viļānu novadā. 

Naudas līdzekļus piešķirt no budţeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra. 

2.Piešķirt naudas līdzekļus skolēniem-„Gada skolēns”: 

 dāvanu karti EUR 7.00 (septiľi eiro 00 centi) apmērā  no grāmatu veikala, kas mācās 

Viļānu vidusskolā vai Dekšāru pamatskolā. 

Naudas līdzekļus piešķirt no budţeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra. 

3.Piešķirt naudas līdzekļus skolēniem- „Gada sportists”: 

 dāvanu karti EUR 7.00 (septiľi eiro 00 centi) apmērā no grāmatu veikala par sporta 

aktivitātēm, kas mācās Viļānu vidusskolā vai Dekšāru pamatskolā. 

Naudas līdzekļus piešķirt no budţeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra. 

4. Piešķirt dāvanu karti no SIA „Laumiľa”–„Gada klase”: 

 “Gada klase ” EUR 15.00(piecpadsmit eiro 00 centi) apmērā . 

Naudas līdzekļus piešķirt no budţeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra. 

 

5.Piešķirt naudas līdzekļus Viļānu Mūzikas un mākslas skolas absolventiem: 

 grāmatu un puķu iegādei, katram audzēknim līdz EUR 7.00 (septiľi eiro 00 centi) 

vērtībā, kas mācās Viļānu Mūzikas un mākslas skolā. 

 dāvanu karti EUR 15.00 (piecpadsmit eiro 00 centi) apmērā no grāmatu veikala par 

teicamām sekmēm, kas mācās Viļānu Mūzikas un mākslas skolā un ir deklarēti Viļānu 

novadā. 
 dāvanu karti EUR 10.00 (desmit eiro 00 centi) apmērā no grāmatu veikala par labām  

un teicamām  sekmēm ,kas mācās Viļānu Mūzikas un mākslas skolā un ir deklarēti 

Viļānu novadā. 

Naudas līdzekļus piešķirt no budţeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra. 

9§ 

Par lēmuma grozīšanu. 

J.Ivanova  

1.Viļānu pagasta padomes 2009.gada 11.februāra sēdē Nr.2 pieľēma lēmumu Nr.10 „Par 

atteikumu no zemes lietošanas tiesībām”, kurā izskatīja A.P. iesniegumu par atteikšanos no 

zemes vienības daļas 2,00 ha platībā. Zemes vienības sadales rezultātā tika izveidota zemes 

vienība ar kadastra Nr.78980090106 2,00 ha platībā, kura ar Viļānu pagasta padomes 



7 
 

2009.gada 11.februāra sēdes Nr.2 lēmumu tika ieskaitīta „Zemes reformas pabeigšanai” 

zemēs. Tā kā zemes vienībai ar kadastra Nr.78980090106 nav piebraucamā ceļa tā atbilst 

starpgabala statusam. 

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

punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, , deputāti  atklāti balsojot  par- 8 

(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  

Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Grozīt Viļānu pagasta padomes 11.02.2009. sēdes Nr.2 §10 lēmuma „Par atteikumu no 

zemes lietošanas tiesībām” 1.1.apakšpunktu un izteikt to sekojošā redakcijā „Atdalītajai 

zemes vienībai (kadastra Nr.78980090106) 2,00 ha platībā piešķirt statusu „Starpgabals” un 

ieskaitīt šo zemes vienību Viļānu novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs. 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 2.daļas 4.punktu un Zemes pārvaldības likuma 

17.panta 4.daļu noteikt, ka zemes gabals ar kadastra Nr. 78980090106 turpmāk nav 

izmantojams zemes reformas pabeigšanai un ir reģistrējams uz Viļānu novada pašvaldības 

vārda. 

 

2.Viļānu pagasta padomes 2008.gada 17.septembrī sēdē Nr.13 pieľēma lēmumu Nr.10 „Par 

zemēm zemes reformas pabeigšanai”, kurā izskatīja Viļānu pagasta neapbūvētās lauku 

apvidus zemes un nodeva tās zemes reformas pabeigšanai. Nododamo zemju sarakstā tika 

iekļautas arī zemes vienības ar kadastra Nr.78980090653, 78980100121, 78980100534 un 

78980100536, kurām nav piebraucamo ceļu, līdz ar to šīs zemes vienības atbilst starpgabala 

statusam.  

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

punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, , deputāti  atklāti balsojot  par-8 

(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  

Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Grozīt Viļānu pagasta padomes 17.09.2008. sēdes Nr.13 §10 lēmumā „Par zemēm zemes 

reformas pabeigšanai” iekļauto sarakstu ar zemēm zemes reformas pabeigšanai. Izľemt no 

saraksta zemes vienības ar kadastra Nr.78980090653, 78980100121, 78980100534, 

78980100536 un piešķirt šīm zemes vienībām statusu „Starpgabals” un ieskaitīt šīs zemes 

vienības Viļānu novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs. 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 2.daļas 4.punktu un Zemes pārvaldības likuma 

17.panta 4.daļu noteikt, ka zemes vienības ar kadastra Nr.78980090653, 78980100121, 

78980100534 un 78980100536 turpmāk nav izmantojamas zemes reformas pabeigšanai un ir 

reģistrējams uz Viļānu novada pašvaldības vārda. 

 

3.Dekšāres pagasta padomes 2008.gada 13.maija sēdē Nr.2 izskatīja A.S. iesniegumu par 

atteikšanos no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480060350 un pieľēma lēmumu, par 

šīs zemes vienības ieskaitīšanu valsts brīvajās zemēs (reformas pabeigšanai). Tā kā zemes 

vienībai ar kadastra Nr.78480060350 nav piebraucamā ceļa tā atbilst starpgabala statusam. 
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Pamatojoties uz likuma “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 1.panta 11.(b) 

punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, , deputāti  atklāti balsojot  par-8 

(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  

Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Grozīt Dekšāres pagasta padomes 13.05.2008. sēdes Nr.2 lēmuma 2.apakšpunktu un izteikt 

to sekojošā redakcijā „zemes vienībai ar kadastra Nr.78480060350 piešķirt statusu 

„Starpgabals” un ieskaitīt šo zemes vienību Viļānu novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs. 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 2.daļas 4.punktu un Zemes pārvaldības likuma 

17.panta 4.daļu noteikt, ka zemes vienība ar kadastra Nr.78480060350 turpmāk nav 

izmantojama zemes reformas pabeigšanai un ir reģistrējams uz Viļānu novada pašvaldības 

vārda. 

 

4.Viļānu novada pašvaldība 2010.gada 25.martā sēdē Nr.6 pieľēma lēmumu Nr.2 „Par zemes 

statusa maiľu”, kurā izskatīja F. B. iesniegumu un pieľēma lēmumu par zemes vienības ar 

kadastra Nr.78480030415 ieskaitīšanu Valsts rezerves zemes fondā. Tā kā zemes vienībai ar 

kadastra Nr.78480030415 nav piebraucamā ceļa tā atbilst starpgabala statusam. 

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

punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, , deputāti  atklāti balsojot  par-8 

(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  

Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Grozīt Viļānu novada domes 25.03.2010. sēdes Nr.6 §2 lēmuma „Par zemes statusa maiľu” 

lēmumu un izteikt to sekojošā redakcijā „Zemes vienībai ar kadastra Nr.78480030415 piešķirt 

statusu „Starpgabals” un ieskaitīt šo zemes vienību Viļānu novada pašvaldībai piekritīgajās 

zemēs. 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 2.daļas 4.punktu un Zemes pārvaldības likuma 

17.panta 4.daļu noteikt, ka zemes vienība ar kadastra Nr.78480030415 turpmāk nav 

izmantojama zemes reformas pabeigšanai un ir reģistrējams uz Viļānu novada pašvaldības 

vārda. 

 

5.Viļānu pagasta padome 2005.gada 16.novembrī sēdē Nr.20 pieľēma lēmumu Nr.9 „Par 

atteikumu no pagasta zemes lietošanas tiesībām”, kurā nolēma ieskaitīt valsts brīvajās zemēs 

zemes vienību ar kadastra Nr.78980090219 0,4 ha platībā. Tā kā zemes vienībai ar kadastra 

Nr.78980090219 nav piebraucamā ceļa tā atbilst starpgabala statusam 

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

punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, , deputāti  atklāti balsojot  par-8 

(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  

Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Grozīt Viļānu pagasta padomes 16.11.2005. sēdes Nr.20 §6 lēmuma „Par atteikumu no 

pagasta zemes lietošanas tiesībām” lēmumu iekļauto sarakstu ar zemēm zemes reformas 
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pabeigšanai. Izľemt no saraksta zemes vienību ar kadastra Nr.78980090219 un piešķirt šai 

zemes vienībai statusu „Starpgabals” un ieskaitīt zemes vienību Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgajās zemēs. 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 2.daļas 4.punktu un Zemes pārvaldības likuma 

17.panta 4.daļu noteikt, ka zemes vienība ar kadastra Nr. 78980090219 turpmāk nav 

izmantojama zemes reformas pabeigšanai un ir reģistrējama uz Viļānu novada pašvaldības 

vārda. 

 

6.Viļānu novada pašvaldība 2010.gada 25.martā sēdē Nr.6 pieľēma lēmumu Nr.22 „Par 

atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām”, kurā izskatīja G. B. iesniegumu un pieľēma 

lēmumu par zemes vienības ar kadastra Nr.78480050085 ieskaitīšanu Valsts rezerves zemes 

fondā. Tā kā zemes vienībai ar kadastra Nr.78480050085 nav piebraucamā ceļa tā atbilst 

starpgabala statusam. 

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

punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, , deputāti  atklāti balsojot  par-8 

(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  

Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Grozīt Viļānu novada domes 25.03.2010. sēdes Nr.6 §22 lēmuma „Par atteikšanos no zemes 

lietošanas tiesībām” lēmuma 2.apakšpunktu un izteikt to sekojošā redakcijā „Zemes vienībai 

ar kadastra Nr.78480050085 piešķirt statusu „Starpgabals” un ieskaitīt šo zemes vienību 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs. 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 2.daļas 4.punktu un Zemes pārvaldības likuma 

17.panta 4.daļu noteikt, ka zemes vienība ar kadastra Nr.78480050085 turpmāk nav 

izmantojama zemes reformas pabeigšanai un ir reģistrējams uz Viļānu novada pašvaldības 

vārda. 

 

10§ 

Par zemes statusa maiņu. 

J.Ivanova 

Izskatot VZD 18.06.2014.vēstuli Nr.2-04/511 „Par rezerves fonda zemes vienībām” tika 

izvērtēts VZD iesniegtais saraksts ar zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemēm. 

Zemes vienības izvērtētas atbilstoši noteiktajiem kritērijiem: piebraucamā ceļa esamība, 

lietošanas mērķa atbilstība esošajai situācijai un zemes vienības platības atbilstība teritorijas 

plānojumos noteiktajai minimālajai platībai. 

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

punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, , deputāti  atklāti balsojot  par-8 

(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  

Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Mainīt sekojošiem zemes gabaliem statusu no „Rezerves zemes fonda” zemes uz 

„Starpgabals” 

N.p.k. 
Zeme vienības 

kadastra apzīmējums 

Zemes vienības 

platība (ha) 
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1. 78480060457 0,1416 

2. 78480060436 2 

3. 78980010271 0,07 

4. 78980019001 0,64 

5. 78980040404 0,16 

6. 78980060265 0,03 

7. 78980090547 0,11 

8. 78980090672 0,15 

9. 78980090673 0,22 

10. 78980010029 0,9511 

11. 78980030504 0,03 

12. 78980030553 0,1 

13. 78980030556 0,0652 

14. 78980040058 0,015 

15. 78980040335 0,1 

16. 78980040384 0,01 

17. 78980040386 0,008 

18. 78980040388 0,01 

19. 78980040048 0,13 

20. 78980040173 0,02 

21. 78980040260 0,04 

22. 78980060041 0,11 

23. 78980060061 0,12 

24. 78980060078 0,09 

25. 78980060084 0,0936 

26. 78980060093 0,0747 

27. 78980070018 0,1655 

28. 78980090588 0,1479 

29. 78980090669 0,097 

30. 78980100152 0,7341 

31. 78980100517 0,1482 

32. 78980090153 2,9 

33. 78980060073 0,19 

 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 2.daļas 4.punktu un Zemes pārvaldības likuma 

17.panta 4.daļu noteikt, ka šie zemes gabali turpmāk nav izmantojami zemes reformas 

pabeigšanai un ir reģistrējami uz Viļānu novada pašvaldības vārda. 

 

 

11§ 

Par nomas līguma pagarināšanu. 

J.Ivanova 
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Izskatot A. B.dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2015.gada 9.aprīļa iesniegumu par nomas 

līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 2015.gada 9.aprīlī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A. B. iesniegums ar lūgumu 

pagarināt 04.07.2014. nomas līgumu Nr.11 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78900010061 daļa 2,60 ha platībā, 12.05.2014. nomas līgumu Nr.6 par zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 78900020099 3,80 ha platībā, 14.04.2014. nomas līgumu Nr.5 par 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900010152 2,00 ha platībā, 14.04.2014. nomas 

līgumu Nr.45 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980010058 1,8 ha platībā, sakarā 

ar to, ka A. B. grib pieteikt šīs platības bioloģiskajai apsaimniekošanai, kur viena no prasībām 

ir zemes apsaimniekošana laika posmā ne mazāk par 5 gadiem. 

Pamatojoties uz nomas līgumu Nr.11 (04.07.2014.); Nr.6 (12.05.2014.); Nr.5 (14.04.2014.) un 

Nr.45 (14.04.2014.) 2.2 punktiem līguma termiľš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka 

vienošanās pamata. 

Uz 2015.gada 5.maiju A.B. Viļānu novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa un 

nomas maksas parādu nav. 

 Izvērtējot A. B. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

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

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, 

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

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

ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, , deputāti  atklāti balsojot  par-8 (Jekaterina Ivanova, 

Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, 

Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar A. B. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78900010061 

daļu 2,60 ha platībā, 78900020099 3,80 ha platībā, 78900010152 2,00 ha platībā, 

78980010058 1,8 ha platībā uz pieciem gadiem, nemainot iepriekšējo nomas līgumu 

nosacījumus.  

2. Lēmuma norakstu nosūtīt A.B. 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. 

 

12§ 

Par lēmuma atcelšanu. 

J.Ivanova 

1.Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 28.04.2015. vēstuli Nr.2-04-L/145 „Par 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900050148”, kurā nodaļa lūdz atsaukt Rēzeknes 

rajona Sokolku pagasta padomes 2007.gada 30.augusta sēdes Nr.8 lēmumu „Par zemes 

pastāvīgā lietotāja pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” un Viļānu novada pašvaldības 

2014.gada 23.oktobra lēmumu Nr.20 26 § „Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai” 

Viļānu novada dome konstatē: Ar Rēzeknes rajona Sokolku pagasta padomes 

2007.gada 30.augusta sēdes Nr.8 lēmumu I. L. ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes 

vienībām ar kadastra Nr.78900050101, 78900040306 un 78900040325 – 10,3 ha kopplatībā. 

2014.gada 23.oktobrī Viļānu novada pašvaldība pieľēma lēmumu Nr.20 26 § „Par zemes 

gabalu piekritību pašvaldībai”, kurā ieskaitīja zemes vienības ar kadastra Nr.78900050101, 

78900040306 un 78900040325 pašvaldībai piekritīgajās zemēs. 
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Ar Latgales apgabaltiesas Civillietu kolēģijas 2014.gada 2.oktobra spriedumu, lieta 

Nr.C03025814 I.L. atjaunotas īpašuma tiesības uz mantojamo zemi 10.30 ha platībā, nododot 

īpašumā zemes gabalus ar kadastra Nr.78900050101, 78900040306 un 78900040325. 

2014.gada 22.decembrī Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma 

un zemes komisija pieľēma lēmumu par zemes vienību ar kadastra Nr.78900050101, 

78900040306 un 78900040325 apvienošanu vienā īpašumā, kā rezultātā tika izveidota jauna 

zemes vienība ar kadastra Nr.78900050148 un kopējo platību 10,30 ha. 

Ľemot vērā to, ka I. L.ir pierādījis savas īpašuma tiesības uz zemi tiesā un pamatojoties uz 

Latvijas Republikas Civillikuma 2168.panta 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 4., 

5.pantu, 65.panta otro daļu, 66., 67.pantu, 70.panta pirmo un otro daļu, 79.pantu, 83.panta 

pirmo daļu, 86.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un 

ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, , deputāti  atklāti balsojot  par-8 (Jekaterina Ivanova, 

Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, 

Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atcelt Rēzeknes rajona Sokolku pagasta padomes 2007.gada 30.augusta sēdes Nr.8 lēmumu 

„Par zemes pastāvīgā lietotāja pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” zemes vienībām ar 

kadastra Nr.78900050101, 78900040306 un 78900040325 un Viļānu novada pašvaldības 

2014.gada 23.oktobra lēmumu Nr.20 26 § „Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai” zemes 

vienībām ar kadastra Nr.78900050101, 78900040306 un 78900040325. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

13§ 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

      J.Ivanova 

Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 18.03.2015. vēstuli Nr.9-02/401719-1/1 „Par 

informācijas precizēšanu” un pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.pantu un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu,  deputāti  atklāti balsojot  par-8 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   

Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), 

pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izbeigt lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā iedalīto zemi V.K. zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 78900020277 un 78900020279 Sokolku pagastā. 

2. Piedāvāt V. K. 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 kadastra 

apzīmējumiem 78900020277 un 78900020279 Viļānu novada pašvaldībai piekritīgajās 

zemēs. 
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

14§ 

Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

J.Ivanova 

1.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 15.04.2015. sēdes Nr.5, 8.jautājuma 10.punkta 

lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija 

2015.gada 5.maijā veica nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980010209  2,52  ha 

platībā nomas tiesību izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē:  

Nomas tiesību izsolei pieteicās I. Z. un V.R. 2015.gada 5.maijā uz nomas tiesību izsoli ieradās 

divi pretendenti – I. Z.un V. R. pilnvarotā persona E. Š. (Latgales apgabaltiesas zvērināta 

notāra Romualda Laizāna 30.03.2015. izdota pilnvara). 

2015.gada 5.maijā izsolē nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980010209  2,52  ha 

platībā zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ieguva V. R. pilnvarotā persona E. Š. nosolot 

nomas maksu 10,0% (desmit procenti) gadā no zemes kadastrālās vērtības un ľemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu, , deputāti  atklāti balsojot  par-8 (Jekaterina Ivanova, Alla 

Stiuka, Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, Jevdokija 

Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt 2015.gada 5.maija nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamo īpašumu ar 

kadastra apzīmējumu 78980010209 2,52  ha platībā.  

 

15§ 

Par zemes iznomāšanu. 

J.Ivanova 

1. Izskatot E. V. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., 2015.gada 14.aprīļa iesniegumu par nomas līguma 

noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980060080 ir Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgā zeme (2014.gada 10.aprīļa Viļānu novada domes lēmums Nr.6.15) 

2015.gada 14.aprīlī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts E. V. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980060080 0,06ha platībā 

mazdārziľa ierīkošanai. 

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 E. 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 

ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, , deputāti  atklāti balsojot  par-8 (Jekaterina Ivanova, 

Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, 

Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Noslēgt nomas līgumu ar E. V. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980060080 

0,06ha 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 E. V. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

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

locekles I. Z. 2015.gada 14.aprīļa iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada 

dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980010256 ir Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgā zeme (2011.gada 3.februāra Viļānu novada domes lēmums Nr.3.24) 

2015.gada 14.aprīlī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts AS „Viļānu selekcijas un 

izmēģinājumu stacija”, reģ.Nr.40003017051 valdes locekles I. Z. iesniegums ar lūgumu 

iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980010256 1,1ha platībā lauksaimniecības 

vajadzībām. 

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

valdes locekles I. Z. 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 

ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, , deputāti  atklāti balsojot  par-7 (Jekaterina Ivanova, 

Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, 

Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-1 (Alla Stiuka –sakarā ar interešu konfliktu Valsts 

amatpersonu darbībā) , 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” par zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 78980010256 1,1ha platībā iznomāšanu uz pieciem gadiem. 

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

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību (apstiprināts 

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

tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas 

maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”, Rīgas iela 44, 

Viļāni. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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3. Izskatot V. P.dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2015.gada 14.aprīļa iesniegumu par nomas 

līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980090217 ir Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgā zeme (2014.gada 10.aprīļa Viļānu novada domes lēmums Nr.6.15) 

2015.gada 14.aprīlī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts V. P. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980090217 daļu 0,8 ha platībā 

Lauksaimniecības vajadzībām. 

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 V.P. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

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

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, 

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

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

ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, , deputāti  atklāti balsojot  par-7 (Jekaterina Ivanova, 

Alla Stiuka ,Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Daiga 

Ceipiniece ), pret- nav, atturas- 1(Arnolds Pudulis- sakarā ar interešu konfliktu Valsts 

amatpersonu darbībā ), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar V. P. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980090217 

daļas 0,8 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 V.P. Viļānu pag., Viļānu nov. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

4. Izskatot N. Ļ. dzīv.Sokolku pag., Viļānu nov., 2015.gada 6.maija iesniegumu par nomas 

līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900030095 ir Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra Viļānu novada pašvaldības domes lēmums par 

zemes piekritību pašvaldībai) 

2015.gada 6.maijā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts N. Ļ. iesniegums ar lūgumu 

iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900030095 daļu 0,10ha platībā mazdārziľa 

ierīkošanai. 

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. Ļ. 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 



16 
 

ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  deputāti  atklāti balsojot  par-8 (Jekaterina Ivanova, 

Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, 

Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar N.Ļ. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  78900030095 

daļu 0,10 ha platībā uz pieciem gadiem. 

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

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību (apstiprināts 

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

tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas 

maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt N.Ļ. 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. 

 

16§ 

Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

J.Ivanova 

1. Izskatot V.T.dzīv. Viļānos. iesniegumu ar dzīvokļa Mehanizatoru ielā, Viļānos atsavināšanas 

ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

1. V. T., 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; 

2. V.T. 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 Mehanizatoru ielā, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada pašvaldības 

iestādēm to funkciju nodrošināšanai un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

deputāti  atklāti balsojot  par-8 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- 

nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot dzīvokļa īpašumu Mehanizatoru ielā, Viļānos atsavināšanai, pārdodot to par brīvu 

cenu; 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt V. T. 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. 

 

17§ 

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 ar kadastra apzīmējumu 
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78900040182, Sokolku pag., Viļānu nov., nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot SIA 

„VCG Ekspertu grupa” vērtētājus 

Viļānu novada dome konstatēja: 

Saskaľā ar SIA „VCG Ekspertu grupa” 2015.gada 30.marta slēdzienu par nekustamā īpašuma 

Sokolku pag., Viļānu novadā, tirgus vērtība ir EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti euro un 

00 cent.) un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, , deputāti  atklāti balsojot  par-8 

(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  

Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 noteikt zemes īpašuma „Kaijas”, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr. 78900040182 

(sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900040182, 5,6 ha platībā) 

nosacīto cenu – EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 cent.),  

 Piedāvāt A.S. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties īpašumu par EUR 3500,00 (trīs 

tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) 

 Lēmuma norakstu nosūtīt A. S. Strupļi, 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. 

 

18§ 

Par dalību Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvā nodarbinātības 

pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību 

vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.__________________________ 

L.Veselova I.Morozova J.Ivanova 

1) Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), saskaľā ar 25.01.2011. MK noteikumiem Nr.75 

„Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas 

pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”, 

īsteno aktīvās nodarbinātības pasākumu „Nodarbinātības pasākuma vasaras brīvlaikā 

personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. 

Pasākums tiek organizēts no 01.06.2015. līdz 31.08.2015. 

2) NVA pasākuma ietvaros apľemas nodrošināt finanšu atbalstu Darba devējam skolēnu 

nodarbināšanai: 

• dotāciju pasākumos iesaistīto skolēnu ikmēneša darba algai 50% apmērā no valstī 

noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra par pilnu darba laiku; 

• dotāciju ikmēneša darba algai darba vadītājam, kas strādā ar skolēniem, ievērojot, ka 

viens darba vadītājs darbu vada ne vairāk kā 10 skolēniem. Par 10 skolēnu darba vadīšanu 

dotāciju piešķir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, attiecīgi par viena 

skolēna darba vadīšanu – vienu desmito daļu no minētās darba algas dotācijas; 

• nelaimes gadījumu apdrošināšanas izmaksām; 

• izdevumu segšanai par veselības pārbauţu veikšanu katram skolēnam (ja tās 

paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm). 

3) Viļānu novada pašvaldībai kā darba devējam jānodrošina līdzfinansējums skolēnu 

nodarbināšanai: 
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• līdzfinansējums pasākumos iesaistīto skolēnu ikmēneša darba algai ne mazāk kā 50% 

apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra par pilnu darba laiku; 

• ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par skolēna 

un skolēna darba vadītāja darba algu. 

• Viļānu novada pašvaldībai skolēna nodarbinātības darba laikā jānodrošina skolēnam/-

iem kvalificētus darba vadītāju/-us. 

4) Ľemot vērā, ka skolēnu skaits vairākas reizes pārsniedz skolēnu vasaras brīvlaika darba 

vietu skaitu, pašvaldības uzdevums ir izveidot atlases kārtību, kas būtu vienlīdzīga un 

nediskriminētu skolēnus ne pēc dzimuma, ne pēc vecuma, ne pēc ģimenes ienākumu stāvokļa. 

5) Atlases kārtība varētu notikt pēc skolēnu gada vidējās atzīmes, neľemot vērā 9. un 12.klašu 

noslēguma eksāmenus, jo apgūt zināšanas un saľemt teicamas sekmes ir iespēja visiem 

bērniem, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, ģimenes ienākumu stāvokļa. Kā arī priekšroku dot 

tiem skolēniem, kas dzīvo un mācās Viļānu novadā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktu un ņemot vērā 

Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības 

pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās 

izglītības iestādēs” mērķi: veicināt pasākumā iesaistīto skolēnu vecumā no 15 gadiem līdz 20 gadiem 

(ieskaitot), kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, 

nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darbavietās, nodrošinot iespēju iegūt darba 

pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi. Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  

atklāti balsojot  par-8 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, 

Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvā nodarbinātības pasākumā 

„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, 

speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”; 

2. Pasākuma ietvaros izveidot 5 darbavietas uz 3 mēnešiem; 

3. Atlases kārtību pasākumos noteikt pēc skolēnu gada vidējās atzīmes, neľemot vērā 9. un 

12.klašu noslēguma eksāmenus, jo apgūt zināšanas un saľemt teicamas sekmes ir iespēja 

visiem bērniem, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, ģimenes ienākumu stāvokļa. Kā arī 

priekšroku dot tiem skolēniem, kas dzīvo un mācās Viļānu novadā 

4. Piešķirt līdzfinansējumu pasākuma īstenošanai EUR 4600.00 (četri tūkstoši seši simti eiro, 

00 centi). 

19§ 

Par projekta „Nacionālā muzeju krājuma izpētes rezultātu pieejamības nodrošināšana, izveidojot 

eksponēšanas apstākļus atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām Viļānu novadpētniecības 

muzeja izstāžu zālē” apstiprināšanu.____________________________________________ 

J.Ivanova 

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

muzeju krājuma izpētes rezultātu pieejamības nodrošināšana, izveidojot eksponēšanas 

apstākļus atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām Viļānu novadpētniecības muzeja izstāţu 

zālē” pieteikumu, projekta tāmi izstāţu zāles izveidei: 
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Kods  Izdevumu pozīcija 
skaits 

 

Projekta 

realizācijai 

nepieciešamie 

līdzekļi ar 

PVN 21% 

EUR 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

ar PVN 21%  

EUR 

VKKF 

finansējums 

ar PVN 

21% 

EUR 

5232 
 Saimniecības 

pamatlīdzekļi 

 
     

 
 tajā skaitā:        

 

20 gb. gaismas ķermeņi 

(prožektori uz sliecēm) 

17 m  
 2188.40 716.71 1471.69 

 izstāžu vitrīnas 9 gab. 1390.33 455.34 934.99 

 
gleznu un fotogrāfiju 

piekāršanas sistēmas 

21 m 
882.39 289.07 593.32 

  KOPĀ:  4461.12 1461.12 3000.00 

 
Ņemot vērā projektā izvirzīto mērķi: sekmēt Viļānu novadpētniecības muzeja attīstību, 

konkurētspēju, paplašinot Nacionālā muzeju krājuma izpētes un izmantošanas iespējas atbilstoši 

mūsdienu sabiedrības vajadzībām un to, ka projekts ir guvis Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālo 

atbalstu. Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, , deputāti  atklāti balsojot  par-8 (Jekaterina 

Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, 

Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt projekta pieteikumu „Nacionālā muzeju krājuma izpētes rezultātu pieejamības 

nodrošināšana, izveidojot eksponēšanas apstākļus atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām 

Viļānu novadpētniecības muzeja izstāţu zālē”; 

2. Apstiprināt projekta budţetu EUR 4461.12 (četri tūkstoši četri simti sešdesmit viens eiro, 

12 centi) t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1461.12 (viens tūkstotis četri simti sešdesmit 

viens eiro, 12 centi) no kopējām izmaksām; 

3. Garantēt projektam nepieciešamā finansējuma apjomu ar pašvaldības budţetu. 

 

20§ 

Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.74 „Par Viļānu novada 

simboliku” izdošanu. 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21. panta pirmās daļas 7. punktu, 

41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43. panta trešo daļu un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, , deputāti  atklāti balsojot  par-8 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds 

Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Daiga 

Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Izdot Viļānu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.74 „Par Viļānu novada simboliku”. 

Pielikumā; saistošie noteikumi Nr. 74„Par Viļānu novada simboliku” uz 4 lapām. 
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21§ 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu braucienam uz Mazpolijas reģionu.________________ 

J.Šlivka A.Pudulis J.Ivanova  

Izskatot Latgales reģiona Attīstības aģentūras vēstuli ar uzaicinājumu piedalīties pašvaldības 

darbinieku darba vizītē uz Mazpolijas reģionu, kas notiks 2015.gada 17.-20.maijā.Vizītes 

mērķis –iepazīties ar Polijas valsts vienu no attīstītākajiem reģioniem, ar kuru Latgales 

plānošanas reģionam ir parakstīts sadarbības līgums-Mazpolijas reģionu-pašvaldību darbību 

un labās prakses piemērus uzľēmējdarbības attīstībā un investīciju piesaistē, kā arī reģiona 

pieredzi ar ES fondu veiksmīgu izmantošanu daţādos realizētajos infrastruktūras attīstības 

projektos. Darba vizītes laikā dalībniekiem tiek segtas transporta un organizatoriskās 

izmaksas. Viena dalībnieka provizoriskās brauciena izmaksas sastādīs līdz EUR 270.00 

(dienas nauda un naktsmītne). Pamatojoties un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 27.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  deputāti  atklāti balsojot  par-8 

(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  

Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas- 1(Arnolds Pudulis- 

naudas līdzekļu ekonomijas dēļ), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Piešķirt naudas līdzekļus no budţeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem līdz EUR 540.00 

(dienas nauda un naktsmītne) diviem Viļānu novada pašvaldības darbiniekiem, kas brauks 

darba vizītē uz Mazpolijas reģionu.  

22§ 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrībai. 

J.Ivanova 

 Pašvaldībā saľemts Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības 

iesniegums, kurā lūgts piešķirt finanšu līdzekļus biedrībai 120,00 EUR (viens simts divdesmit 

euro) apmērā, mākslas materiālu iegādei gleznošanas plenēra un veidošanas radošās darbnīcas 

Viļānu Mūzikas un mākslas programmas audzēkľiem, laikā no 08.05.2015.-10.05.2015.  

 Plenēra un radošo darbnīcu vadītāju gleznotājas Olgas Listarkovas, ilustratores 

Olgas Ţuravļovas, grafika – tēlnieka Andra Abiļeva vadībā audzēkľi radīs Viļānu pilsētas un 

novada prezentmateriālus – gleznas ar Viļānu pilsētas skatiem eļļas tehnikā, Viļānu pilsētas 

un novada simbolus mālā, ilustrācijas Viļānu pilsētas himnai, kas tiks apvienotas video 

formātā kopā ar himnas audio ierakstu. 

 Iesniegumam tika pievienots pasākumu norises apraksts un materiālu izmaksu 

tāme, kura pamato nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru. 

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

Noteikumu Nr.1/2014.”Kārtība, kādā Viļānu novada pašvaldības dome piešķir finansiālo 

atbalstu sabiedriskām organizācijām no pašvaldības budţeta” 2.,3., 7., 20.punktu un ľemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu, , deputāti  atklāti balsojot  par-8 (Jekaterina Ivanova, Alla 

Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, Jevdokija 

Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt finanšu līdzekļus Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrībai 120,00 

EUR (viens simts divdesmit euro) apmērā, mākslas materiālu iegādei gleznošanas 
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plenēra un veidošanas radošās darbnīcas Viļānu Mūzikas un mākslas programmas 

audzēkľiem, laikā no 08.05.2015.-10.05.2015.  

2. Uzlikt par pienākumu Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrībai iesniegt 

Grāmatvedības un ekonomikas nodaļā izdevumu (finanšu) atskaiti par līdzekļu 

izlietojumu, pievienojot attaisnojošo dokumentu kopijas, kā arī savlaicīgi atskaitīties 

par līdzekļu izlietojumu. 

23§ 

Par saskaņojumu Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrībai._____________ 

J.Ivanova 

Izskatot „Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības” valdes locekles Intas Brences 

2015.gada 06.maija iesniegumu par plenēru un programmu dalības maksas apmēru: 

1. pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A daļas programmai Gleznošanas plenērs, 

skat. pielikumu Nr.1., 

2. pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A daļas programmai Veidošanas radošā 

darbnīca, skat. pielikumu Nr.2. Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, , deputāti  atklāti 

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

Leščinska,  Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atļaut Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrībai īstenot : 

1.Pieaugušo neformālās izglītības programmu –gleznošanas plenērs. 

2.Pieaugušo neformālās izglītības programmu –veidošanas radošā darbnīca. 

 

Pielikumā:  

1. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A daļas programma Gleznošanas plenērs, 

uz 1 lpp.,  

2. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A daļas programma Veidošanas radošā 

darbnīca,  

 

Pamats: MK 2014. gada 28. oktobra Nr.662 Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo 

izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

kārtību,  15.1. punkts, 

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas nolikums, 93.2. punkts. 

24§ 

Par saskaņojumu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai.______________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores  Intas Brences 2015.gada 06.maija 

iesniegumu par plenēru un programmu dalības maksas apmēru: 

1. pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A daļas programmai Gleznošanas plenērs, 

skat. pielikumu Nr.1., 

2. pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A daļas programmai Veidošanas radošā 

darbnīca, skat. pielikumu Nr.2. Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, , deputāti  atklāti 

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

Leščinska,  Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Atļaut skolai īstenot : 

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A daļas programmu Gleznošanas plenērs. 
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Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A daļas programmu Veidošanas radošā 

darbnīca. 

2.Noteikt dalības maksu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A daļas 

programmai: 

Gleznošanas plenērs-10,00  EUR par 1 nodarbību (3 akadēmiskās stundas); 

Veidošanas radošā darbnīca-10,00 EUR par 1 nodarbību (3 akadēmiskās stundas). 

 

25§ 

Par pamatlīdzekļu norakstīšanu ._______________________________________________ 

I.Strūberga J.Ivanoova 

Izskatot pamatlīdzekļu norakstīšanas komisijas iesniegto sarakstu un pamatlīdzekļu 

norakstīšanas aktus un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  deputāti  atklāti balsojot  

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

Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Norakstīt sekojošus pamatlīdzekļus un nodot utilizācijai : 

1.Datorkomplekts - nodots ekspluatācijā 01.11.2002. sākotnējā vērtība  

   EUR 867.60, nolietojums EUR 867.60-Dekšāres pagasta pārvalde. 

2.Monitors -nodots ekspluatācijā 01.12.2002.sākotnējā  

   vērtība EUR 391.29 nolietojumu EUR 391.29-Dekšāru pagasta pārvalde. 

3.Dators- nodots ekspluatācijā 01.01.1998.sākotnējā vērtība EUR 725.66, nolietojums EUR 

725.66-Dekšāru pagasta pārvalde. 

4.Videokamera- nodots ekspluatācijā 01.04.2001.sākotnājā vērtība EUR 425.44, nolietojums 

EUR 425.44- Dekšāru pamatskola. 

5.Druka Pentium -nodota ekspluatācijā 01.01.1998.sākotnājā vērtība EUR 758.39, 

nolietojums EUR 758.39 – Dekšāru pagasta  pārvalde. 

6.Dators- nodots ekspluatācijā 01.01.1998.sākotnējā vērtība EUR 725.66, nolietojums EUR 

725.66,- Dekšāru pagasta pārvalde. 

7.Dators –nodots ekspluatācijā 21.08.2008.sākotnējā vērtība EUR 350.45, nolietojums EUR 

350.45- Dekšāru pamatskola. 

8.Krūmgriezis 345FR-nodots ekspluatācijā 14.05.2013.sākotnējā vērtība EUR 

793.96,nolietojums EUR 125.75-atlikusī vērtība uz 31.12.2014. EUR 668.21- novada dome. 

9.Krūmgriezis HQ245Rx- nodots ekspluatācijā 15.02.2002.sākotnējā vērtība EUR 

519.35,nolietojums EUR 519.35- novada dome. 

 

26§ 

Par ekskursiju .____________________________________________________________ 

J.Ivanova 

Tika saľemts Viļānu vidusskolas 2015.gada 06.maija iesniegums, kurā lūgts piešķirt 

transportu 2014./2015.māc.g.teicamnieku ekskursijai 2015.gada 02.jūnijā uz Ludzu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ľemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot  par-8 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , 

Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, 

Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Piešķirt transportu 2014./2015.māc.g.Viļānu vidusskolas teicamnieku ekskursijai 2015.gada 

02.jūnijā uz Ludzu (2 autobusi) . 

2.Ekskursijas izdevumus apmaksāt pēc piestādītā rēķina. 

3.Visus izdevumus segt no budţeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

Pielikumā: teicamnieku saraksts uz 1 lapas. 

27§ 

Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu._________________________ 

J.Ivanova 

              Ir saľemts iesniegums 16.04.2015. no V. B. dekl. Celtnieku ielā , Viļānos, ar lūgumu 

pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī .  

 Izskatot lietas materiālus, konstatēts: V.B. maijā beidzas  īres līgums par sociālo 

dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā.V B. ir bezdarbniece. Viľai   piešķirts 

TPS. Var secināt, ka pēc statusa V.B. nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvojamo platību. 

Konstatēts, ka V.B. ir dzīvokļa komunālo maksājumu parāds: SIA “Viļānu namsaimnieks” 

28,17 EUR. Persona ir apľēmusies līdz 9.maijam parādu nomaksāt. 

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

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

izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot  par-8 (Jekaterina 

Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, 

Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Pagarināt V. B.  īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā 

uz 6 mēnešiem , 

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

V.B. 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.  Ir saľemts iesniegums 05.05.2015. no I.Š. dekl. Celtnieku ielā , Viļānos, ar lūgumu 

pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā .  

 Izskatot lietas materiālus, konstatēts: I.Š. 24.05.2015. beidzas  īres līgums par sociālo 

dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā. Persona ir bezdarbniece, dotajā platībā vēl 

deklarēti 7  I.Š. ģimenes locekļi. Ģimenei  ir TĢS, saľem pašvaldībā GMI pabalstu. Var 

secināt, ka pēc statusa I.Š. ģimene  nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvojamo platību. I.Š. ir 

līgums par dzīvokļa komunālo maksājumu parādu nomaksu, kuru īrniece ir veikusi saskaľā ar 

nomaksas grafiku (uzrādīta par to SIA “Viļānu namsaimnieka” izziľa), ir arī vienošanās ar 

SIA “Viļānu siltums” , maksāts pēc vienošanās februārī, martā, aprīlī bija pabalsts. 

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

apstiprināto „Sociālo dzīvokļu nolikuma ” 13., 16.4, 17. punktu un ľemot vērā sociālo, 
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izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot  par-8 (Jekaterina 

Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, 

Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Pagarināt I.Š.  un viľas ģimenei īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī 

Celtnieku ielā uz 6 mēnešiem  ar noteikumu, ka tiek turpināta parādu samaksa SIA “Viļānu 

namsaimnieks” un SIA “Viļānu siltums , 

 viena mēneša laikā  no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt    trīspusēju īres līgumu ar I.Š., 

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.  

 

3.    Sociālajā dienestā  ir saľemts iesniegums 30.04.2015. no V. S. dzīvo sociālajā dzīvoklī 

Celtnieku ielā , Viļānos, ar lūgumu pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību 

sociālajā dzīvoklī . 

 Izskatot lietas materiālus, konstatēts: bezdarbniekam V.S. 2015.gada 12.maijā beigsies  

īres līgums par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā. Personai ir 

piešķirts trūcīgas personas statuss.  Izanalizējot informāciju, var secināt, ka pēc statusa V.S.  

nav zaudējis tiesības īrēt sociālo dzīvojamo platību. Īrniekam nav dzīvokļa komunālo 

maksājumu parādu.  

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

apstiprināto „Sociālo dzīvokļu nolikuma ” 13., 16.4 punktu un ľemot vērā sociālo, izglītības 

un kultūras lietu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot  par-8 (Jekaterina Ivanova, 

Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, 

Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Pagarināt V. S. īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku 

ielā  uz vienu gadu , 

 viena mēneša laikā  no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju īres līgumu ar 

V. S., 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.  

 

28§ 

 

Par  dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu.____________________________________  

J.Šlivka D.Orlovs D.Ceipiniece J.Ivanova 

Par šo jautājumu ir iesniegti divi lēmuma projekti –pirmais variants ir skatīts un atbalstīts 

sociālā, izglītības un kultūras komitejas sēdē, bet otro iesniedza sociālās, izglītības un kultūras 

komitejas priekšsēdētāja Inta Brence. Sākas debates: jurists D.Orlovs sniedz juridisku 

skaidrojumu par tiesas spriedumu V.Travkina lietā ,kur nav noteikts par izdeklarēšanu no 

dzīves vietas. Deputāte D.Ceipiniece  sniedz savu skaidrojumu, kā bāriľtiesas locekle un 
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deputāte J.Šlivka  izsaka savu viedokli ,kā sociālās un dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja .Pēc 

debatēm deputāti tiek aicināti balsot par pirmo lēmuma projekta variantu. 

1. Izskatot T. Č. deklarētā dzīvesvieta Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par 

deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu V.T. dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu un 

izslēgšanu V. T. no dzīvojamās telpas īres līguma, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

T. Č. lūdz anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov. 

faktiskajam vīram V. T., jo pamatojoties uz Rēzeknes tiesas 2015.gada 17.marta lēmumu par 

pagaidu aizsardzību pret vardarbību V. T. uzlikts pienākums atstāt dzīvokli Celtnieku ielā , 

Viļānos un aizliegts atgriezties un uzturēties  tajā. 

T. Č. arī  lūdz noslēgt ar viľu,  īrnieka -  faktiskā vīra V. T. vietā,  īres līgumu attiecībā uz 

dzīvojamo telpu Celtnielu  ielā, Viļāni, Viļānu nov., un izslēgt V.T. no iepriekš minēta īres 

līguma sakarā ar to, ka  viľš ilgstoši nav veicis īres maksu un maksājumus par komunālajiem 

pakalpojumiem.  

Ar Rēzeknes tiesas 2015.gada 17.marta lēmumu  V. T. noteikti sekojuši pagaidu aizsardzības 

pret vardarbību līdzekļi:   

- uzlikts par pienākumu atstāt mājokli pēc adreses Celtnieku ielā, Viļāni, kā arī  

aizliegts viľam atgriezties un uzturēties tajā; 

- aizliegts apmeklēt un uzturēties šādā vietā –Viļānu vidusskolā. 

Dzīvojamās telpās - Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumā Nr.644/211 ir ierakstīti – 

īrnieks V. T., faktiskā sieva T. Č. un dēls A. Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes 

locekļu nav. 

Par dzīvokli Celtnieku ielā, Viļāni ir sakrājušies parādi par īres maksu, komunālajiem 

pakalpojumiem un siltumu.  No lietas faktiskiem apstākļiem tiek secināts, kā īrnieks V. T.  

ilgstoši nepiedalās dzīvokļa īres maksas, par  pakalpojumiem un citu izdevumu segšanā, kas 

izriet no saistībām īres līgumā. T. Č.  ilgstoši veic dzīvokļa īres maksu, maksu par 

pakalpojumiem, kā arī maksājumus par  siltumenerģijas piegādi dzīvoklī, Viļānos, Viļānu 

nov., t.i. pilda  īres līgumā paredzētās saistības.   

Saskaľā ar  SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 2014.gada 27. jūnija maksājumu grafiku 

Nr.211/1 maksājumus par īri un komunālajiem pakalpojumiem par dzīvokli Celtnieku ielā , 

Viļāni, Viļānu nov. veic T. Č. 

Saskaľā ar SIA „VIĻĀNU SILTUMS” 2015.gada 21.aprīļa izziľu Nr.21 maksājumus par  

siltumenerģijas piegādi dzīvoklī Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov. veic T. Č. ar kuru 

noslēgta vienošanās par parāda nomaksu pa daļām.  

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta piekto daļu pilngadīgs ģimenes 

loceklis, kurš pilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības, ja tam piekrīt pārējie 

pilngadīgie ģimenes locekļi,  ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar 

viľu, iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, ja īrnieks vairāk 

nekā trīs mēnešus nepilda dzīvojamās telpas īres līguma noteiktās saistības.   

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta  pirmā daļa nosaka, ka  īrniekam ir tiesības 

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

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

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

rakstveidā informēts izīrētājs, savukārt  otrā daļa paredz, ka nepilngadīga bērna (arī adoptēta) 

iemitināšanai viľa vecāku īrētajā dzīvojamā telpā pārējo tajā dzīvojošo pilngadīgo ģimenes 

locekļu piekrišana nav nepieciešama, bet par to rakstveidā informējams izīrētājs, un trešā daļa 
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noteic, ka persona, kura saskaľā ar šā panta pirmo vai otro daļu iemitināta īrnieka īrētajā 

dzīvojamā telpā, atzīstama par īrnieka ģimenes locekli. 

Saskaľā ar iepriekš minēto likumu T. Č. nav atzīstama par īrnieka ģimenes locekli. Par 

īrnieka V. T. ģimenes locekli ir atzīstams nepilngadīgais dēls A. T. 

Saskaľā ar Civillikuma 177.panta pirmo un otro daļu līdz pilngadības sasniegšanai (219.p.) 

bērns ir vecāku aizgādībā. Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un 

viľa mantu un pārstāvēt bērnu viľa personiskajās un mantiskajās attiecībās. Līdz ar to A. T. 

likumiskais pārstāvis ir T. Č. T. Č. kā likumiskais nepilngadīgā A. T. pārstāvis ir tiesīga prasīt 

minētā īres līguma grozīšanu un noslēgšanu uz viľas vārda. 

Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, Viļānu novada pašvaldība  

konstatē, ka  T. Č. lūgums par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu un īres līguma 

noslēgšanu, īrnieka V.T. vietā, attiecībā uz dzīvojamo telpu - Celtnieku  ielā, Viļāni, Viļānu 

nov.,  ir atbalstāms. 

T. Č. lūgums par V. T. izslēgšanu no iepriekš minēta īres līguma sakarā ar to, ka  viľš ilgstoši 

nepiedalās  dzīvokļa īres maksas, par  pakalpojumiem un citu izdevumu segšanā,  ir 

noraidāms.  Izvērtējot tiesiskos un faktiskos apstākļus nav tiesiska pamata izslēgt V. T.no 

minētā īres līguma. Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 10.
1
 panta pirmo daļu un 

otro daļu T. Č. ir tiesības vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par V. T. dzīvojamās telpas 

lietošanas tiesību izbeigšanu un izlikšanu no tās. 

T. Č. lūgums par deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanu V. T. pamatojoties uz  Rēzeknes 

tiesas 2015.gada 17.marta lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību V. T.uzlikts 

pienākums atstāt dzīvokli Celtnieku ielā, Viļānos un aizliegts atgriezties un uzturēties  tajā, ir 

noraidāms. 

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). Līdz ar to nav 

tiesiska pamata V. T. anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu, jo uz šo brīdi V. T. nav izslēgts 

no minētā īres līguma. 

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem T. Č. tika 

uzaicināta uz 2015.gada 21.aprīļa Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi viedokļa izteikšanai un 

uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu.  

Pamatojoties uz Rēzeknes tiesas 2015.gada 17.marta lēmumu par pagaidu aizsardzību pret 

vardarbību un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta pirmo, otro un trešo daļu,  14. panta  

piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daļu,  65, pantu, 66. pantu 67. 

pantu,  Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās  daļu 1.punktu un 2.punktu un 

ľemot vērā sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu , deputāti  atklāti balsojot  

par-6  (Jekaterina Ivanova, Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds 

Naglis, Daiga Ceipiniece ), pret- 1(Jevdokija Šlivka) nav, atturas-1 (Alla Stiuka), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                                                  

1. grozīt dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu 

Nr.644/211, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut T.Č . noslēgt ar SIA 

„Viļānu namsaimnieks” dzīvojamās telpas īres līgumu par īres tiesībām uz dzīvokli Celtnieku 

ielā, Viļānos, Viļānu nov., iepriekšējā īrnieka V.T. vietā;   

2. atteikt T. Č. izslēgt V.T. no dzīvojamās telpas  - Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres 

līguma Nr.644/221; 

http://likumi.lv/doc.php?id=225418#p219
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3. atteikt T. Č. anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov.V. T.;                                                                               

4. līguma noslēgšanas termiľa noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīţa; 

5. lēmuma 4. 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.  

 

Tiek aicināts balsot arī par otro lēmuma projekta variantu . 

Otrs variants- iesniedza izglītības, kultūras un sociālo lietu komitejas 

priekšsēdētāja I.Brence. 

Izskatot T.Č. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par deklarētās 

dzīvesvietas ziľu anulēšanu V.T. dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu un izslēgšanu V. T. 

no dzīvojamās telpas īres līguma, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

1. T. Č. lūdz anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu 

nov. faktiskajam vīram V. T., jo pamatojoties uz Rēzeknes tiesas 2015.gada 

17.marta lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību V. T.uzlikts pienākums 

atstāt dzīvokli Celtnieku ielā, Viļānos un aizliegts atgriezties un uzturēties tajā; 

2. T. Č. arī  lūdz noslēgt ar viľu,  īrnieka -  faktiskā vīra V.T. vietā,  īres līgumu 

attiecībā uz dzīvojamo telpu Celtnielu  ielā, Viļāni, Viļānu nov., un izslēgt V.T. no 

iepriekš minēta īres līguma sakarā ar to, ka  viľš ilgstoši nav veicis īres maksu un 

maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem; 

3.  Ar Rēzeknes tiesas 2015.gada 17.marta lēmumu  V. T. noteikti sekojuši pagaidu 

aizsardzības pret vardarbību līdzekļi:   

- uzlikts par pienākumu atstāt mājokli pēc adreses Celtnieku ielā, Viļāni, kā arī 

aizliegt viľam atgriezties un uzturēties tajā; 

- aizliegts apmeklēt un uzturēties šādā vietā –Viļānu vidusskolā. 

 Dzīvojamās telpas - Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumā Nr.644/211 ir 

ierakstīti – īrnieks V. T., faktiskā sieva T. Č. un dēls A. Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo 

ģimenes locekļu nav. 

 Par dzīvokli Cektnieku ielā, Viļāni ir sakrājušies parādi par īres maksu, komanālajiem 

pakalpojumiem un siltumu. No lietas faktiskiem apstākļiem tiek secināts, kā īrnieks V. T.  

ilgstoši nepiedalās dzīvokļa īres maksas, par  pakalpojumiem un citu izdevumu segšanā, kas 

izriet no saistībām īres līgumā. T. Č.  ilgstoši veic dzīvokļa īres maksu, maksu par 

pakalpojumiem, kā arī maksājumus par  siltumenerģijas piegādi dzīvoklī Celtnieku ielā, 

Viļānos, Viļānu nov., t.i. pilda  īres līgumā paredzētās saistības.   

 Saskaľā ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 2014.gada 27. jūnija maksājumu 

grafiku Nr.211/1 maksājumus par īri un komunālajiem pakalpojumiem par dzīvokli Celtnieku 

ielā, Viļāni, Viļānu nov. veic T. Č. Un, saskaľā ar SIA „VIĻĀNU SILTUMS” 2015.gada 

21.aprīļa izziľu Nr.21, maksājumus par siltumenerģijas piegādi dzīvoklī Celtnieku ielā, 

Viļānos, Viļānu nov. veic T.Č. ar kuru noslēgta vienošanās par parāda nomaksu pa daļām.  

 Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta piekto daļu pilngadīgs 

ģimenes loceklis, kurš pilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības, ja tam piekrīt 

pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu 

ar viľu, iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, ja īrnieks 

vairāk nekā trīs mēnešus nepilda dzīvojamās telpas īres līguma noteiktās saistības.   

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta pirmā daļa nosaka, ka īrniekam ir tiesības 

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

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

attiecīgajā dzīvojamā telpā dzīvojošie īrnieka pilngadīgie ģimenes locekļi un ja iepriekš par to 
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rakstveidā informēts izīrētājs, savukārt otrā daļa paredz, ka nepilngadīga bērna (arī adoptēta) 

iemitināšanai viľa vecāku īrētajā dzīvojamā telpā pārējo tajā dzīvojošo pilngadīgo ģimenes 

locekļu piekrišana nav nepieciešama, bet par to rakstveidā informējams izīrētājs, un trešā daļa 

noteic, ka persona, kura saskaľā ar šā panta pirmo vai otro daļu iemitināta īrnieka īrētajā 

dzīvojamā telpā, atzīstama par īrnieka ģimenes locekli. 

 Saskaľā ar iepriekš minēto likumu T.Č. nav atzīstama par īrnieka ģimenes locekli. Par 

īrnieka V. T. ģimenes locekli ir atzīstams nepilngadīgais dēls A. T. 

 Saskaľā ar Civillikuma 177.panta pirmo un otro daļu līdz pilngadības sasniegšanai 

(219.p.) bērns ir vecāku aizgādībā. Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par 

bērnu un viľa mantu un pārstāvēt bērnu viľa personiskajās un mantiskajās attiecībās. Līdz ar 

to A.T. likumiskais pārstāvis ir T. Č.un kā likumiskais nepilngadīgā A.T. pārstāvis ir tiesīga 

prasīt minētā īres līguma grozīšanu un noslēgšanu uz viľas vārda. 

 Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, Viļānu novada 

pašvaldība  konstatē, ka  T. Č. lūgums par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu un īres 

līguma noslēgšanu, īrnieka V. T. vietā, attiecībā uz dzīvojamo telpu - Celtnieku  ielā, Viļāni, 

Viļānu nov., kā arī V. T. izslēgšanu no iepriekš minēta īres līguma un lūgums par deklarētās 

dzīvesvietas ziľu anulēšanu V. T. ir atbalstāms. 

 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). Sakarā ar V. 

T. izslēgšanu no īres līgumā Nr.644/211, V.T. zūd tiesiskais pamats būt deklarētam dzīvoklī 

Cektnieku ielā, Viļānos.   

 Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem T. Č. 

tika uzaicināta uz 2015.gada 21.aprīļa Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi viedokļa izteikšanai 

un uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu.  

 Pamatojoties uz Rēzeknes tiesas 2015.gada 17.marta lēmumu par pagaidu aizsardzību 

pret vardarbību un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta pirmo, otro un trešo daļu, 14. 

panta  piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daļu,  65, pantu, 66. pantu 

67. pantu,  Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmās  daļu 1.punktu un 2.punktu, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Grozīt dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu 

Nr.644/211, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut T. Č. noslēgt ar SIA 

„Viļānu namsaimnieks” dzīvojamās telpas īres līgumu par īres tiesībām uz dzīvokli 

Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., iepriekšējā īrnieka V. T.vietā;  

2. Izslēgt V.T. no dzīvojamās telpas - Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līguma 

Nr.644/221; 

3. Anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., V. T.;                                                                               

4. Līguma pārslēgšanas termiľu noteikt - viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās  

     brīţa; 

5. Lēmuma 1.,2., un 4.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei Ā. 

Moisejevai; 

6. Lēmuma 3.punkta izpildi uzdot Viļānu novada pašvaldības deklarēšanas speciālistam. 

 

Deputāti  atklāti balsojot  par-1 (Jevdokija Šlivka ), pret- 6 (Jekaterina Ivanova, Arnolds 

Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, Daiga Ceipiniece ), atturas-1 

(Alla Stiuka ), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Lēmuma projekts negūst balsu vairākumu un ir noraidīts. 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=225418#p219
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  2. Izskatot A.T. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., un N. T. deklarētā 

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

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē : 

A. T. lūdz noslēgt ar viľu, iepriekšēja īrnieka – sievas N. T. vietā, dzīvojamās telpas, kas 

atrodas Kristceļi, Viļānu pag.,Viļānu nov., īres līgumu, nemainot iepriekšējā īres līguma 

nosacījumus, sakarā ar N. T. dzīvesvietas maiľu. 

N. T. sakarā ar  faktiskās dzīves vietas maiľu lūdz noslēgt dzīvojamās telpas-   Kristceļi, 

Viļānu pag., Viļānu nov., īres līgumu ar vīru A. T.  

N.T. arī lūdz izslēgt viľu no augstāk minētā īres līguma. 

Dzīvojamās telpas –Kristceļi, Viļānu pag.,Viļānu nov. īres līgumā Nr. 2248 ir ierakstīti: 

īrniece N. T., vīrs A. T. pilngadīga meita – J. T. Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes 

locekļu nav. 

Saskaľā ar Iedzīvotāju reģistra datiem  no 2015.gada 1. aprīļa N. T.  deklarētā dzīvesvieta ir 

Celtnieku ielā, Viļāni,Viļānu nov. 

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

dzīvesvietas maiľas gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie 

pilngadīgie ģimenes locekļi, tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viľu 

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 un ľemot vērā sociālo, izglītības un kultūras 

lietu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot  par-8 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , 

Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, 

Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. grozīt dzīvojamās telpas, kas atrodas Kristceļi, Viļānu pag., Viļānu nov., īres līgumu 

Nr.2248, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut A. T. noslēgt ar SIA 

„Viļānu namsaimnieks” dzīvojamās telpas īres līgumu par īres tiesībām uz dzīvokli , Kristceļi, 

Viļānu pag., Viļānu nov., iepriekšējā īrnieka N. T. vietā;   

2. izslēgt no dzīvojamās telpas –Kristceļi, Viļānu pag., Viļānu nov., īres līguma Nr.2248 N. 

T.; 

3. līguma noslēgšanas termiľa noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīţa; 

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.  

29§ 

Par  palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā.__________________________________________________ 

J.Ivanova 

1. Izskatot V. L. deklarētā dzīvesvieta Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 
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V.L. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu.     

V. L. savā iesniegumā norāda, ka 2013.gada oktobrī atbrauca no Stabulniekiem ar diviem 

bērniem pie tālas radinieces P. B. un uz laiku iemitinājās viľai piederošajā mājā, kur viľa 

atļāva deklarēt dzīves vietu. Tagad P.B. grib izmantot māju savām vajadzībām un lūdz 

atbrīvot dzīvojamo platību. Ja būtu iespēja,  V. L. būtu ar mieru dzīvot mājā Skudnovka, jo 

bērniem ērtāk braukt uz skolu un laukos viľai būtu labāk dzīvot, jo  nav nekādu ienākumu,  

ģimene dzīvo no pabalstiem.       

2015.gada 19. februārī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālā darbiniece I. Repša 

veicot V. L. apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā Sokolku pag., Viļānu nov., konstatēja, ka no 

ārpuses dzīvojamā māja  ir nolaista, nepieciešams liels remonts, piekurināt nav iespējams, logi 

ir cauri. Dzīvojamā telpa ir viena, nosacīti ir atdalīta virtuve no istabas. Mājā dzīvo V. un divi 

nepilngadīgi bērni, kuri mācās Maltas speciālajā internātskolā. Ģimene ir trūcīga. Šīs mājas 

likumīgā mantiniece N.C.  nav stājusies mantojuma tiesībās, ir iedevusi pilnvaru P. B., kura  

arī ir ielaidusi šajā mājā savu radinieci V. L., kā arī atļāvusi deklarēt dzīvesvietu. Pašlaik P. B. 

ir lūgusi V.L. atbrīvot šo māju. V.L. lūdz pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

V. L. ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā 

dienesta 01.04.2015. izziľa Nr.2).  

Pārbaudot lietas faktiskos apstākļus, tika konstatēts, ka saskaľā ar 2010.gada 10.marta 

Latgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Ļubovas Pavlovskas Mantojuma apliecību, 

reģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.1820, par tiesībām uz mantojumu pēc likuma, 

N.C. apstiprināta par mantinieci uz mirušā vectēva P. C.  nekustamo īpašumu  Sokolku pag., 

Viļānu nov., zemesgrāmata uz minēto īpašumu nav noformēta. 

N. C. pilnvaroja P. B. pārstāvēt viľas intereses visās valsts, pašvaldību un administratīvajās 

iestādēs, notāru birojā, VZD nodaļā un zemesgrāmatu nodaļā viľa mantojamā īpašuma - 

vectēva P. C. zemes un dzīvojamās mājas ar saimniecības ēkām Sokolku pag., Viļānu nov., 

īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz viľas vārda (2008.gada 4.februāra Sokolku 

bāriľtiesas ģenerālpilnvara, reģ.Nr.15). 

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

uzaicināta uz 2015.gada 21.aprīļa Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi papildus viedokļa 

izteikšanai un uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidrojumus un pieradījumus 

nav iesniegusi.       

Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus, V. L. lūgums par palīdzības sniegšanu 

dzīvokļa jautājuma risināšanā ir noraidāms,  jo  pamatojoties uz likuma „Par 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, V. 

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

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

 Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu V. L. 2015.gada 6.janvāra 

iesnieguma par  palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā, izskatīšanas termiľš objektīvu iemeslu dēļ (papildus informācijas 

iegūšanai, faktu konstatēšanai) bija pagarināts līdz 2015.gada 6. maijam. (Viļānu novada 

pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas 2015.gada 4.februāra prot. Nr.4). Iegūstot 

papildus informāciju un faktus, kas ir svarīgi lietas izskatīšanā, V. L. iesniegums tika izskatīts 

2015.gada 21.aprīlī Sociālās un dzīvokļu komisijas sēdē.  
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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 un ľemot vērā sociālo, izglītības un 

kultūras lietu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot  par-8 (Jekaterina Ivanova, Alla 

Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, Jevdokija 

Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                                                            

atteikt atzīt V. L. par tiesīgu saľemt 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 A.T. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag.,  Viļānu nov., un K.T. deklarētā dzīvesvieta 

Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu 

risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības 

dome konstatē: 

A.un K. T. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu.  

A.un K. T.savā iesniegumā norāda,  ka pašreiz  viľi dzīvo pašvaldībai  piederošā vienistabas 

dzīvoklī Rīgas ielā, Viļānos, kura īrniece ir K. māte N. S.    

Drīzumā gaidāms ģimenes pieaugums, tāpēc lūdz palīdzēt dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

Pie A. T. vecākiem  arī nav iespējams apmesties,  jo  vecāki dzīvo divistabu dzīvoklī, viľi abi 

ir invalīdi un vienā istabā dzīvo vecmamma. 

A. un K.T. ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā 

dienesta 17.02.2015. izziľa Nr.100).  

Izskatot A.un K. T. iesniegumu, tika konstatēts, ka N. S. ( K. T. māte) ir īrniece dzīvoklim 

Rīgas ielā, Viļāni. (2008.gada 5.augusta īres līgums Nr.360). Īres līgumā ir ierakstīti: īrniece 

N. S., meita K. T., mazdēls I. B. un mazdēla tēvs R. B. Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo 

ģimenes locekļu nav. 

Dzīvoklis sastāv no vienas istabas, kopējā platība - 26,2 m
2
, dzīvojamā platība - 14,1 m

2
. 

Īrniece N. S. ilgstoši atrodas ārzemēs, pastāvīgi šeit nedzīvo. K. T. dēls I. B. un bērna tēvs R. 

B. ir deklarēti Rīgas ielā, Viļāni, bet faktiski šeit nedzīvo, atrodas ārzemēs. 

ar dzīvokli Rīgas ielā, Viļāni ir sakrājušies parādi par īres maksu un  komunālajiem 

pakalpojumiem. Pamatojoties uz SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 2015.gada 21.aprīļa 

izziľu  parāds par īri un komunālajiem pakalpojumiem sastāda 2077,940 EUR. 

K. T. uz šo brīdi nav izslēgta no īres līguma Nr.360. Līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka K.T. 

tiesiskajā valdījumā ir dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa. 

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem A.un K. T.  

tika uzaicināti uz 2015.gada 21.aprīļa Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi papildus viedokļa 

sniegšanai  un uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidrojumus un pieradījumus 

nav iesnieguši. 



32 
 

Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, A. un K. T. lūgums par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā ir noraidāms, jo  pamatojoties uz likuma 

„Par 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, viľi neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir tiesīgas 

saľemt iepriekš minēto palīdzības veidu.  

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

daļu, 7.panta piektās daļas 3.punktu, 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 un ľemot vērā sociālo, izglītības un kultūras lietu 

komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot  par-8 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , 

Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, 

Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                                                          

atteikt atzīt A. T. un K. T. par tiesīgiem saľemt 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.   

                    

3. Izskatot I.S. deklarētā dzīvesvieta Dekšāres pag., Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Saskaľā ar 2015.gada 15.aprīļa Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.5,  pamatojoties uz 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu 1.punktu, ievērojot personas 

(ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, I.S. tika atzīta par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saľemšanai  

vispārējā kārtībā. 

Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2015.gada 17. februārī I. S. tika piedāvāts īrēt pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo Aļľi, Dekšāres pag.,  Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 

55,1 m
2
, istabu skaits - 2, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – krāsns apkure. (2015.gada 

17.aprīļa Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas paziľojums 

Nr.1.3.8/592).  

2015.gada 21.aprīlī tika saľemta I. S. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo dzīvojamo telpu. 

Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta nosacījumiem, dzīvesvietas maiľas 

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. panta 

otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.pantu un 

ľemot vērā sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot  

par- 7 ( Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, 

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

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. sniegt I. S.palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo brīvo 

dzīvojamo telpu Aļľi, Dekšāres pag., Viļānu nov.; 
 
 

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

līgumā, kā ģimenes locekli, dēlu  S. S. ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka 

tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu;   

3. līguma noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīţa;  

4. lēmuma 2.  punkta a izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei Ā. 

Moisejevai; 

5. uzlikt par pienākumu I. S. sakarā ar dzīvesvietas maiľu deklarēt savu un dēla S. S.  

dzīvesvietu pēc adreses - Aļľi, Dekšāres pag., 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. 

 

4. Izskatot P. B. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un 

konstatē: 

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

dzīvojamo telpu, jo pēc atgriešanās no pansionāta viľam nav kur dzīvot.    

Pēc P. B. lūguma un saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 13. februāra  lēmumu 

„Par P. B. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē” Nr.3  viľš tika ievietots ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē, bet sakarā ar iekšējas kārtības noteikumu 

pārkāpumiem P. B. ar 2015.gada 20.martu tika pārtraukts līgums par sociālās aprūpes 

pakalpojumu sniegšanu. Līdz ar to viľam bija jāatgrieţas Viļānu novada pašvaldības teritorijā. 

P. B. ir  trešās grupas invalīds (invaliditātes apliecība  Nr. 1134049), kā arī viľam piešķirts 

trūcīgas personas statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta 24.03.2015. izziľa 

Nr.154).  

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās daļas 1. 

punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var izīrēt tai piederošās 

dzīvojamās telpas. 

Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta nosacījumiem, dzīvesvietas maiľas 

gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā 

dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. 

Ľemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 

9.punktu, 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 

1.punktu, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.pantu un ľemot vērā sociālo, izglītības un kultūras lietu 

komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot  par-8 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , 

Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, 

Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. atzīt P. B. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un 

reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saľemšanai vispārējā kārtībā; 
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2. sniegt P.B. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo brīvo 

dzīvojamo telpu  Dekšāres pag., Viļānu nov.;  

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

līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu;   

4. līguma noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīţa;  

5. lēmuma 3.  punkta un 4. punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei 

Ā. Moisejevai; 

6. uzlikt par pienākumu P.B. sakarā ar dzīvesvietas maiľu deklarēt savu   dzīvesvietu pēc 

adreses Dekšāres pag., Viļānu nov. viena mēneša laikā no īres līguma noslēgšanas. 

 

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

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.                      

 

5. Izskatot L. Č. deklarētā dzīvesvieta Dekšāres pag., Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un 

konstatē: 

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

dzīvojamo telpu.     

L. Č. savā iesniegumā norāda, ka pašreiz ar saviem bērniem uz mutiskas vienošanās pamata 

īrē   dzīvojamo māju Dekšāres pag., taču tās īpašnieks pieprasa atbrīvot to, jo māja un zeme 

tiek pārdota.  

L. Č. un bērniem: A. V., un A.T. ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss (Viļānu novada 

pašvaldības Sociālā dienesta 2015.gada 1.marta  izziľa Nr.68). 

Saskaľā ar VZD Kadastra reģistra datiem nekustamā īpašuma  Dekšāres pagasts, Viļānu nov. 

nomnieks ir A. J.  

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās daļas 1. 

punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var izīrēt tai piederošās 

dzīvojamās telpas. 

Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta nosacījumiem, dzīvesvietas maiľas 

gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā 

dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. 

Ľemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 

9.punktu, 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 

1.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro 

daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.pantu un ľemot vērā sociālo, izglītības un kultūras 

lietu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot  par-8 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , 

Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, 

Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. atzīt L. Č. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un 

reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saľemšanai vispārējā kārtībā; 

2. sniegt L. Č. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo brīvo 

dzīvojamo telpu Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov.;  
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3. SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, ietverot īres 

līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu;   

4. līguma noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīţa;  

5. lēmuma 3.  punkta un 4. punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei 

Ā. Moisejevai; 

6. uzlikt par pienākumu L.Č. sakarā ar dzīvesvietas maiľu deklarēt savu   dzīvesvietu pēc 

adreses Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov. viena mēneša laikā no īres līguma noslēgšanas. 

 

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

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 

30§ 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.__________________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot A. K. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par  dzīvojamās telpas 

īres līguma termiľa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

A. K. lūdz pagarināt 2013.gada 21. martā ar SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēgto  

dzīvojamās telpas - Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu Nr.1271 uz nenoteiktu 

laiku sakarā ar īres līguma termiľa izbeigšanu. 

Saskaľā ar 2013.gada 7.marta Viļānu novada pašvaldības lēmumu  Nr.4,  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, A. K. tika 

sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā. 

2013.gada 21. martā starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un A. K.tika noslēgts dzīvojamās 

telpas - Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.1271 uz noteiktu laiku – vienu 

gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa 

pagarināšanu.  

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

dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu.  

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

dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu un ľemot vērā sociālo, 

izglītības un kultūras lietu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot  par-8 (Jekaterina 

Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, 

Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. atļaut A. K. noslēgt dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres 

līgumu Nr.1271 uz nenoteiktu laiku;  

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

brīţa;  

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 stāšanas dienas. 
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31§ 

Par piezīmes izteikšanu._____________________________________________________ 

M.Puţulis J.Ivanova 

Izskatot Vandas Puţules 2015. gada 24. aprīļa iesniegumu ar lūgumu izvērtēt SIA “VIĻĀNU 

NAMSAIMNIEKS” valdes locekles Ārijas Moisejevas darbību avārijas situācijā, kā arī Ā. 

Moisejevas 2015. gada 28. aprīļa paskaidrojumu, sakarā ar Vandas Puţules iesniegumu 

Viļānu novada domei par avārijas likvidāciju 2015. gada 19. aprīlī Nākotnes ielā 8, Viļānos,  

pamatojoties uz Darba likuma 90. panta 1.daļu deputāti  atklāti balsojot  par-7 (Jekaterina 

Ivanova, Alla Stiuka , Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, 

Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-1 (Arnolds Pudulis), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piemērot disciplinārsodu - izteikt piezīmi SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes loceklei 

Ārijai Moisejevai. 

32§ 

Par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai.____________________________  

I.Strūberga J.Ivanova 

Izskatot ūdens tūrisma kluba, biedrības “Pārāko Braucēju ordenis” 2015. gada 7. maija 

iesniegumu par to, ka tiek lūgta atļauja rīkot publisku pasākumu Maltas upē Viļānu novada 

teritorijā – Latvijas ūdenstūrisma čempionāta 4. posma sacensības, deputāti  atklāti balsojot  

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

Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Izsniegt atļauju publiska pasākuma - Latvijas ūdenstūrisma čempionāta 4. posma sacensību, 

rīkošanai ūdens tūrisma klubam, biedrībai “Pārāko Braucēju ordenis” 2015.  gadā no 29. 

maija līdz 31. maijam Maltas upē Viļānu novada teritorijā. 

 

Ierodas deputāts Vasīlijs Arbidāns. 

33§ 

Par transporta piešķiršanu Viļānu vidusskolai.___________________________________ 

I.Strūberga J.Ivanova 

Izskatot Viļānu vidusskolas psiholoģes Elizabetes Birules 2015. gada 11. maija iesniegumu 

par to, ka profesionālās pilnveides izglītības programmā “Panākumu Universitātes” 

noslēguma testu rezultātu apkopojumā Viļānu vidusskolas skolēni ir ieguvuši 3. vietu un 

balvā ir piešķirtas biļetes uz Dailes teātra izrādi, lūdz piešķirt autobusu ar 15 sēdvietām 

braucienam maršrutā Viļāni – Rīga – Viļāni. Pamatojoties un likuma “Par pašvaldībām” 21. 

panta 1. daļas 27.punktu ,deputāti  atklāti balsojot  par-9 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , 

Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, 

Daiga Ceipiniece, Vasīlijs Arbidāns ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

2. Piešķirt autobusu Viļānu vidusskolas 15 (piecpadsmit) audzēkľiem un skolotājiem 

braucienam uz Rīgu, 2015. gada 26. maijā.  
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34§ 

 

Par Viļānu novada pašvaldībai piederošā transportlīdzekļa Mercedes Benz 0303 ar reģ. 

Nr. ER 9479 noņemšanu no uzskaites, izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un 

realizēšanu._________________________________________________________________ 

I.Strūberga J.Ivanova 

Viļānu novada pašvaldības īpašumā ir transportlīdzeklis pasaţieru autobuss Mercedes Benz 

0303 ar reģ. Nr. ER 9474, šasijas Nr. 30116213006532, izlaiduma gads 1977., par kura 

īpašnieku Ceļu satiksmes drošības direkcijā ir reģistrēta Viļānu novada pašvaldība, 

transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība AE 0971579. 

Transportlīdzeklis atrodas Viļānu novada pašvaldības īpašumā un reģistrēts tās bilancē ar 

vērtību EUR 0.00. 

Autobuss faktiski netiek lietots, tas vairs nav izmantojams un remontējams, līdz ar to tas ir 

noľemams no uzskaites un realizējams izsolē. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 1.daļas 2.punktu un “Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma” 3. panta 1.daļas 1.punktu; 6. panta 2.un 3.daļu; 10. panta 

2.daļu, deputāti  atklāti balsojot  par- 9 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   

Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Vasīlijs Arbidāns, Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, 

Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Noľemt no uzskaites transportlīdzekli Mercedes Benz ar reģ. Nr. ER 9479, 1977.gada 

izlaidums, kas reģistrēta CSDD uz Viļānu novada pašvaldības vārda. 

1. Transportlīdzekli realizēt izsolē. 

2. Privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisijai izstrādāt izsoles noteikumus. 

35§ 

Par finansējuma piešķiršanu biedrībām “IEDVESMA plus” un “ATBALSTS”._______ 

I.Strūberga D.Orlovs J.Ivanova 

Izskatot biedrības “IEDVESMA plus” un Viļānu labdarības biedrības “ATBALSTS” 2015. 

gada 12. maija iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu 147,00 EUR (viens simts 

četrdesmit septiľi eiro) apmērā dalības izdevumu apmaksai Mākslinieku un amatnieku 

svētkos Rīgas Brīvdabas muzejā 2015. gada 5. un 6. jūnijā,  

pamatojoties un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu, 2014. gada 25. septembra 

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

atbalstu sabiedriskām organizācijām no pašvaldības budţeta” 9.4. punktu,deputāti  atklāti 

balsojot  par-9 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska,  Leopolds Naglis,Vasīlijs Arbidāns,  Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece ), pret- 

nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atteikt piešķirt finansējumu biedrībām dalības izdevumu apmaksai Mākslinieku un 

amatnieku svētkos Rīgas Brīvdabas muzejā. 
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36§ 

Par projekta „Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” 

apstiprināšanu.______________________________________________________________ 

I.Piziča J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu, izskatot projekta „Viļānu Mūzikas 

un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” pieteikumu, projekta tāmi: 

 

Nr. 

p.k. 

EKK 

kods 

EKK 

nosaukums 
Izdevumu pozīcija 

Projekta 

realizācijai 

nepieciešamie 

līdzekļi EUR 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

EUR 

VKKF 

finansējums 

EUR 

1.  5232 Saimnieciskie 

pamatlīdzekļi 

Oforta grafikas 

spiede  

2000.00 0,00   2000.00 

2.  2312 Pārējais 

inventārs 

Pārvietojama smilšu 

strūklas iekārta  

192.09 192.09 0,00 

3.  2312 Pārējais 

inventārs 

Tīrīšanas kabīne  

PP-T 1314 

244.62 244.62 0,00 

Kopā: 2436,71 436,71 2000.00 

ľemot vērā projektā izvirzītos mērķus: 

1.Daţādot mākslas izpausmes darbības virzienus Viļānu Mūzikas un mākslas skolā.  

2.Paplašināt skolas mākslas izglītības programmu izglītojamo un mākslas interesentu loku. 

3.Veicināt grafikas attīstību Viļānu Mūzikas un mākslas skolā; 

4.Iepazīt stikla apstrādes iespējas ar smilšu strūklu daţāda vecuma mākslas interesentiem. 

5.Uzlabot Vizuāli plastiskās mākslas programmas pedagogu un audzēkľu darba apstākļus; 

un to, ka projekts ir guvis Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālo atbalstu, deputāti  atklāti balsojot  

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

Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns, Daiga Ceipiniece ), pret- nav, atturas-

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursa projekta pieteikumu „Viļānu 

Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”; 

2. Apstiprināt projekta budţetu EUR 2436.71 (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit seši eiro, 71 

cents) t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu EUR 436,71 (četri simti trīsdesmit seši eiro, 71 cents) 

no kopējām izmaksām; 

3. Garantēt projektam nepieciešamā finansējuma apjomu ar pašvaldības budţetu no 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem; 

37§ 

Par projekta „Biteit, muna zaltspuorneite” apstiprināšanu._________________________ 

I.Piziča  J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu, izskatot projekta „Biteit, muna 

zaltspuorneite” pieteikumu, projekta tāmi: 

 
Nr. 

p.k. 

        

Izdevumu pozīcija 

Projekta 

kopējās 

Pašfinasējums 

EUR 

No programmas 

pieprasītais 
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izmaksas 

EUR 

 

finansējums 

EUR 

 

1 Personāla izmaksas:    

1.1 Darba alga:    

1.1.1 Meistarklases vadīšana 

 

180.00  180.00 

1.1.2 Meistardarbnīcas paniedzējs 

 

90.00  90.00 

 Darba alga kopā: 270.00  270.00 

1.2 Soc.nodoklis 23.59 % 64.00  64.00 

 Kopā: 334.00  334.00 

     

2. Administratīvās izmaksas:    

2.1. Transports  Rīga –Viļāni – Rīga 3 reizes 105.00  105.00 

 Kopā: 105.00  105.00 

     

3. Materiālu  iegāde:    

3.1 Papīrs A4  6.40  6.40 

3.2 Papīrs A3 9.25  9.25 

3.3 Krāsainie flomāsteri  33.52  33.52 

3.4 Melnie flomāsteri  34.5  34.5 

3.5 Pasteļa krītiņi  33  33 

3.6 Dzēšgumijas 0.30  0.30 

3.7 DVD matricas  5.50  5.50 

3.8 Publicitāte – plakāti  25.41  25.41 

3.9 Fotografijas  21.77  21.77 

3.10 Palīgmateriāli projektam 1 gab 12.10  12.10 
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 Kopā: 

 

181.75  181.75 

     

4. Pakalpojumi:    

4.1 Filmas datorapstrāde un tehniskā montāža 379.25  379.25 

4.2 Filmas ieskaņošana 265.00 265.00  

 Kopā: 644.25 265.00 379.25 

 Pavisam kopā:  

(t. sk. visi nodokļi) 

1265.00 265.00 1000.00 

 

Ņemot vērā projektā izvirzīto mērķi: kvalitatīvi jaunu un daudzveidīgu metožu un paņēmienu 

izmantošana mākslas skolas izglītībā, kas ietekmē kultūras dzīves veidošanu reģionā un radītais 

kultūras produkts filma “Biteit, muna zaltspuorneite” ir pieejama plašai sabiedrībai, Latgalē, Latvijā, 

pasaulē, rezultātu: bērnu veidota animācijas filma, veltījums Viļānu 520 gadu jubilejai un to, ka 

projekts ir guvis Latgales reģiona attīstības aģentūras Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas 

„Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2015” finansiālo atbalstu deputāti  

atklāti balsojot  par-9 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,   Ilze Valeniece, 

Felicija Leščinska,  Leopolds Naglis, Jevdokija Šlivka,Vasīlijs  Arbidāns, Daiga Ceipiniece ), 

pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Latgales reģiona attīstības aģentūras Valsts kultūrkapitāla fonda 

mērķprogrammas „Latvijas valsts meţu atbalstītā Latgales kultūras programma 2015” ; 

2. Apstiprināt projekta budţetu EUR 1265,00 (viens tūkstotis divi simti sešdesmit pieci eiro, 

00 cents) t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu EUR 265.00 (divi simti sešdesmit pieci eiro, 00 

centi) no kopējām izmaksām; 

3. Garantēt projektam nepieciešamā finansējuma apjomu ar pašvaldības budţetu no 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

38§ 

 

Informācija.________________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2015. gada 11.jūnijā  plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2015.gada 04.jūnijā  plkst 15.00. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2015.gada  03.jūnijā  

plkst.15.00. 

Sēdi slēdza plkst.18.00 

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 
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Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

 

Parakstīja 2015.gada 21.maijā 

 

 


