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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.14                        2015.gada  19.novembrī 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.77  „Pašvaldības pabalsti un 

to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” precizēšanu. 

2. Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.76  „Sociālās palīdzības 

pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” precizēšanu. 

3. Par licences izsniegšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai interešu  izglītības 

programmas īstenošanai. 

4. Par zemes iznomāšanu. 

5. Par zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

6. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

7. Par traktora T-16 pārdošanu. 

8. Par pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0303 pārdošanu. 

9. Par mūzikas instrumenta pārdošanu. 

10. Par nomas līguma pagarināšanu. 

11. Par īpašuma sadali. 

12. Par zemes statusa maiņu. 

13. Par nomas attiecību izbeigšanu. 

14. Par lēmuma atcelšanu. 

15. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu. 

16. Par dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu. 

17. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

18. Par attīstības programmas projekta „Viļānu novada Attīstības programmas 2015.-

2022. gadam” precizēšanu. 

19. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78480030448 izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

20. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78900030087 izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

21. Par inženierbūvju pārņemšanu . 

22. Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.78  „Nekustāmā īpašuma 

nodokļa piemērošanas kārtība Viļānu novada pašvaldībā” precizēšanu. 

23. Par sadarbību starp Lagodehi (Gruzija) un Viļānu novada pašvaldību. 

24. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

25. Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu. 

26. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu. 

Papildus darba kārtībā. 
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27. Par Viļānu vidusskolas ,Dekšāru pamatskolas skolēnu ,Viļānu Mūzikas un   mākslas  

un  Sporta skolas audzēkņu  uzteikšanu 1 semestra beigās. 

28. Informācija. 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova. 

Piedalās 

deputāti: Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris 

Galerijs Vidiņš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta 

Brence. 

Nav ieradušies deputāti: Andris Kozulis un Ilze Grolmusa–nezināmu iemeslu dēļ.  

Deputāte: Inga Zunda - komandējumā. 

Deputātes :Alla Stiuka un Felicija Leščinska – darba nespējas dēļ. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: jurists Dmitrijs Orlovs ,juriste Marija Šļomina, 

izpilddirektore Inga Strūberga, Dekšāres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Benislavskis,  

nekustamā īpašuma speciāliste Irina Klimanova ,Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija 

Veselova ,sabiedrisko attiecību speciāliste Margarita Isajeva un zemes ierīcības inţeniere 

Lidija Kuzľecova. 

Korespondente Ilze Sondore. 

   Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00. 

Deputāti  atklāti balso par darba kārtības un papildus darba kārtībā  iekļauto jautājumu   par- 

9(Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis,  Inna Ruba ,Inta Brence), pret- 

nav, atturas-1 (Jevdokija Šlivka –uzskatu , ka papildus jautājums nav sagatavots), 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Novada domes sēdē apstiprināt  darba kārtību un iekļaut papildus iesniegto  jautājumu. 

 

1§ 

Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.77  „Pašvaldības pabalsti un to 

piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” precizēšanu._________________________________ 

J.Ivanova 

 Viļānu novada pašvaldība 2015.gada 24.septembrī ir pieľēmusi saistošos noteikumus 

Nr.77. „Pašvaldības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”. No Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas saľemta vēstule Nr.18-6/8310 „Par saistošajiem 

noteikumiem”, kurā lūgts precizēt saistošos noteikumus: 

1) norāde, uz kāda normatīvā akta pamata saistošie noteikumi izdoti (izdošanas 

tiesiskais pamatojums), noformējama atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra 

noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 181.-183.punktiem, 

un tajā tiek norādītas konkrētas likuma vai Ministru kabineta noteikumu vienības, kurās 

pašvaldība ir pilnvarota izdot attiecīgus saistošos noteikumus. Ľemot vērā minēto, lūdzam 

atbilstoši noformēt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu – likuma nosaukumu rakstot 

pēdiľās, skaitli un vārdu „1.daļas” aizvietojot ar vārdiem „pirmās daļas”, skaitli un vārdu 

„3.daļu” aizvietojot ar vārdiem „trešo daļu”; 

2) saistošo noteikumu I.nodaļas nosaukums ir precizējams atbilstoši juridiskās 

tehnikas prasībām, izsakot to šādā redakcijā: “Vispārīgie jautājumi”; 
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3) lūdzam tehniski precizēt saistošo noteikumu numerāciju atbilstoši Ministru 

kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 

noteikumi” 3.3.nodaļas 184.punkta prasībām; 

4) lūdzam precizēt saistošo noteikumu 1.2.apakšpunktu, labojot gramatiskas 

kļūdas vārdos „persons/ģimens”; 

5) saistošajos noteikumos, lai apzīmētu pašvaldību, tiek lietoti daţādi termini: 

„pašvaldība”, “Viļānu novada pašvaldība”, „Viļānu pašvaldība”. Lūdzam pārskatīt saistošo 

noteikumu redakciju un nodrošināt vienveidīgās terminoloģijas lietošanu visā saistošo 

noteikumu tekstā. Analoģiski lūdzam precizēt Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta 

apzīmējumu saistošo noteikumu tekstā; 

6) lūdzam svītrot saistošo noteikumu 1.4.apakšpunktu, jo kādi dokumenti ir 

iesniedzami Sociālajā dienestā pabalsta saľemšanai, ir atrunāts saistošo noteikumu nodaļās 

par konkrētu pabalsta veidu; 

7) Iesniegumu likuma 3.panta trešā daļa nosaka, ka iesniegumu var iesniegt 

rakstveidā, elektroniskā veidā vai izteikt mutvārdos. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja 

nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju 

iesniedzējam. Ľemot vērā minēto, lūdzam attiecīgi precizēt saistošo noteikumu tekstu; 

8) Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta sestā daļa nosaka, ka valsts 

pārvaldes pienākums ir vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā, bet 10.panta 

astotā daļa nosaka, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai. 

Līdz ar to, ja konkrētā informācija (dokumenti) ir pašvaldības rīcībā, pašvaldībai nav pamata 

uzlikt par pienākumu personām, kas vēlas saľemt minēto palīdzību, iesniegt pašvaldībai šo 

informāciju (piemēram, pašvaldības Bāriľtiesas lēmumi). Ľemot vērā minēto, lūdzam 

attiecīgi precizēt saistošo noteikumu 10.2. un 11.3.apakšpunktu; 

9) saistošo noteikumu ietvaros pieľemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 

termiľš ir atkarīgs no termiľa norādes pašā administratīvajā aktā. Līdz ar to, lūdzam no 

saistošo noteikumu 13.1. un 13.2.apakšpunkta svītrot norādi uz viena mēneša apstrīdēšanas un 

pārsūdzēšanas termiľu; 

10) likuma „Par pašvaldībām” 45.pants nosaka, ka dome saistošos noteikumus un 

to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā 

veidā nosūta atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kura 

ne vēlāk kā mēneša laikā no saistošo noteikumu saľemšanas izvērtē pašvaldības pieľemto 

saistošo noteikumu tiesiskumu un nosūta pašvaldībai attiecīgu atzinumu. Ľemot vērā minēto, 

lūdzam turpmāk ievērot likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteikto kārtību.  

 Ľemot vērā iepriekš minēto , pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta 

ceturto daļu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 

(Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, 

Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Precizēt Viļānu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.77 „Pašvaldības pabalsti un to 

piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas norādījumiem. 

2. Apstiprināt saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstu. 

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

Pielikumā:  

1) Precizētie Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.77 „Pašvaldības pabalsti un to 

piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” uz trijām lapām; 

2) Saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts uz vienas lapas. 

2§ 
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Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.76  „Sociālās palīdzības pabalsti 

un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” precizēšanu.____________________________ 

J.Ivanova 

 Viļānu novada pašvaldība 2015.gada 24.septembrī ir pieľēmusi saistošos noteikumus 

Nr.76. „Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”. No Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saľemta vēstule Nr.18-6/8311 „Par 

saistošajiem noteikumiem”, kurā lūgts precizēt saistošos noteikumus: 

1) norāde, uz kāda normatīvā akta pamata saistošie noteikumi izdoti (izdošanas 

tiesiskais pamatojums), noformējama atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra 

noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 181.-183.punktiem, 

un tajā tiek norādītas konkrētas likuma vai Ministru kabineta noteikumu vienības, kurās 

pašvaldība ir pilnvarota izdot attiecīgus saistošos noteikumus. Ja spēkā esošu saistošo 

noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu nepieciešams papildināt ar norādi uz jaunu 

normatīvo aktu, kas nav norādīts spēkā esošajā tiesiskajā pamatojumā, tad saistošajos 

noteikumos, ar kuriem tiek izdarīti grozījumi, ir jāparedz atsevišķs punkts ar norādi par 

saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma papildināšanu. Tas pats attiecās uz 

attiecīgas normas dzēšanu no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma. Ľemot vērā 

minēto, lūdzam precizēt un atbilstoši noformēt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu; 

2) saistošo noteikumu I.nodaļas nosaukums ir precizējams atbilstoši juridiskās 

tehnikas prasībām, izsakot to šādā redakcijā: “Vispārīgie jautājumi”; 

3) lūdzam tehniski precizēt saistošo noteikumu numerāciju atbilstoši Ministru 

kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 

noteikumi” 3.3.nodaļas 184.punkta prasībām; 

4) lūdzam precizēt saistošo noteikumu 1.4.apakšpunktu, labojot gramatiskas 

kļūdas vārdos „persons/ģimens”; 

5) lūdzam svītrot saistošo noteikumu 1.6.apakšpunktu, jo tas dublē saistošo 

noteikumu 3.1.apakšpunktu; 

6) saistošajos noteikumos tiek reglamentēti arī pabalsti, ko pašvaldība piešķir pēc 

savas brīvprātīgās iniciatīvas, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo 

stāvokli (pabalsts personas nāves gadījumā, pabalsts audţuģimenei). Līdz ar to, tie nav 

uzskatāmi par sociālajiem pabalstiem. Tādējādi šie pabalstu veidi ir svītrojami no minētajiem 

saistošajiem noteikumiem un iekļaujami saistošajos noteikumos, kas reglamentē pašvaldības 

pabalstus, kas tiek piešķirti neizvērtējot ģimenes (personas) ieľēmumus;   

7) piemērojot saistošo noteikumu 3.1.apakšpunktu, lūdzam ľemt vērā, ka bārenim 

un bez vecāku gādības palikušajam bērnam Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra 

noteikumos Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās” noteikto sociālo garantiju saľemšanai nav pienākums iesniegt pašvaldībai 

iesniegumu par pabalstu pieprasīšanu, kā arī ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus 

dokumentus; 

8) Iesniegumu likuma 3.panta trešā daļa nosaka, ka iesniegumu var iesniegt 

rakstveidā, elektroniskā veidā vai izteikt mutvārdos. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja 

nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju 

iesniedzējam. Ľemot vērā minēto, lūdzam attiecīgi precizēt saistošo noteikumu tekstu; 

9) saskaľā ar normatīvajos aktos (Kredītiestāţu likumā) lietoto terminoloģiju 

lūdzam precizēt saistošo noteikumu tekstu, aizvietojot vārdu „bankas” ar vārdu 

„kredītiestādes”; 

10) lūdzam precizēt saistošo noteikumu 4.3.apakšpunktu, vārdu „pirms” aizvietojot 

ar vārdu „pēc”; 

11) lūdzam svītrot saistošo noteikumu 4.4.apakšpunktu, jo pabalsts, kas sedz 

komunālos maksājumus, ir dzīvokļa pabalsts, nevis pabalsts garantētā minimālā ienākuma 
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līmeľa nodrošināšanai; 

12)  lūdzam precizēt saistošo noteikumu 5.9.apakšpunktu, skaitli „6.3.” aizvietojot 

ar skaitli „5.3.”; 

13) lūdzam precizēt saistošo noteikumu XII.nodaļā noteiktā pabalsta veselības 

aprūpei apmēru un saľemšanas nosacījumus, jo, ľemot vērā 12.1. un 12.2.1.apakšpunktus, 

ministrija secina, ka persona ir tiesīga saľemt pabalstu 50% apmērā no ārstēšanas izdevumiem 

tikai tajā gadījumā, kad šie izdevumi pārsniedz 270,00 euro; 

14) lūdzam precizēt saistošo noteikumu 12.4.apakšpunkta tekstu, nosakot, ka 

personai jāiesniedz attiecīgo čeku un kvīšu kopijas (pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālu), jo 

nav pamatota prasība iesniegt nepieciešamo dokumentu oriģinālus. Pašvaldība ir tiesīga lūgt 

personu uzrādīt dokumenta oriģinālu, taču ne paturēt to savā valdījumā, ľemot vērā, ka 

persona attiecīgus dokumentus var iesniegt Valsts ieľēmumu dienestā attaisnotu izdevumu 

atmaksas saľemšanai; 

15) saistošo noteikumu ietvaros pieľemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 

termiľš ir atkarīgs no termiľa norādes pašā administratīvajā aktā. Līdz ar to, lūdzam no 

saistošo noteikumu 13.1. un 13.2.apakšpunkta svītrot norādi uz viena mēneša apstrīdēšanas un 

pārsūdzēšanas termiľu; 

16) likuma „Par pašvaldībām” 45.pants nosaka, ka dome saistošos noteikumus un 

to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā 

veidā nosūta atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kura 

ne vēlāk kā mēneša laikā no saistošo noteikumu saľemšanas izvērtē pašvaldības pieľemto 

saistošo noteikumu tiesiskumu un nosūta pašvaldībai attiecīgu atzinumu. Ľemot vērā minēto, 

lūdzam turpmāk ievērot likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteikto kārtību. Ľemot vērā 

minēto, lūdzam turpmāk ievērot likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteikto kārtību.  

 Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta 

ceturto daļu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 

(Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, 

Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Precizēt Viļānu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.76 „Sociālās palīdzības pabalsti 

un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas norādījumiem. 

2. Apstiprināt saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstu. 

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

Pielikumā:  

1) Precizētie Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.76 „Sociālās palīdzības pabalsti 

un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” uz sešām lapām 

2) Saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts uz vienas lapas. 

3§ 

Par licences izsniegšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai interešu  izglītības 

programmas īstenošanai.______________________________________________________ 

      J.Ivanova 

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

licences izsniegšanu interešu izglītības programmas īstenošanai un  izglītības  programmu 

„Kameransamblis“ un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 

(Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, 
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Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

Izsniegt licenci interešu izglītības  programmas „Kameransamblis“ īstenošanai Viļānu 

Mūzikas un mākslas skolā no 01.11.2015.  

Pielikumā : programma uz 3 lapām. 

4§ 

Par zemes iznomāšanu. 

J.Šlivka J.Ivanova 

1. Izskatot A.N. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov. 2015.gada 19.oktobra iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480030405 ir pašvaldībai piekritīgā zeme. 

2015.gada 19.oktobrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A. N. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480030405 1,9 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 A.N. 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 balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, 

Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, 

Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar A. N. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480030405 1,9 

ha iznomāšanu uz pieciem gadiem. 

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

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību (apstiprināts 

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

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

maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt A.N. Dekšāres pag., Viļānu nov. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas 

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

 

2. Izskatot I.Z. dzīv. Viļānos, 2015.gada 21.oktobra iesniegumu par nomas līguma 

noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030123 ir pašvaldībai piekritīgā zeme. 

2015.gada 21.oktobrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts I.Z. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170030123 983m
2
 platībā 

mazdārziľa vajadzībām. 
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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 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 balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, 

Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, 

Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

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

78170030123 983m
2
 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 I. Z. Viļāni. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas 

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

 

3.Izskatot M. S.-M. Varakļānos, 2015.gada 3.novembra iesniegumu par nomas līguma 

noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480050184 ir pašvaldībai piekritīgā zeme. 

2015.gada 3.novembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts M.S.-M. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480050184 1ha platībā dzīvojamās 

mājas uzturēšanai. 

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru kabineta 

2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 

par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 

 Izvērtējot M.S.-M. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

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

„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 

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

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

otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 

(Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, 

Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 
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1. Noslēgt nomas līgumu ar M.S.-M. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78480050184 1ha 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 M. S.-M. Varakļāni. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

4. Izskatot F. J. dzīv. Viļānos, 2015.gada 5.novembra iesniegumu par nomas līguma 

noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170020015 ir pašvaldībai piekritīgā zeme. 

2015.gada 5.novembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts F. J. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170020015 1347m
2
 platībā 

mazdārziľa 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 F. J. 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 balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, 

Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, 

Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

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

78170020015 1347m
2
 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 F. J. 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. 
 

5. Izskatot B. B. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2015.gada 11.februāra iesniegumu par nomas 

līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 
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 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980030486 ir Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgā zeme (2010.gada 27.maija Viļānu novada domes lēmums par zemes piekritību 

pašvaldībai) 

2015.gada 11.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts B. B. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980030486 2,42 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 B. 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 un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  

atklāti balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta 

Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar B. B.par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980030486 

2,42 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 B. B. 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. 

 

6. Izskatot S. C.dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2015.gada 3.novembra iesniegumu par nomas 

līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980040064 un 78980040275 ir Viļānu 

novada pašvaldībai piekritīgās zemes (2014.gada 23.oktobra Viļānu novada domes lēmums 

par zemes piekritību pašvaldībai) 

2015.gada 3.novembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts S. C. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980040064 2,91 ha un 

78980040275 1,07 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām. 

Citi pieteikumi uz dotajām zemes vienībām netika saľemti. Atbilstoši Ministru 

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

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

 Izvērtējot S. C. 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 balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, 
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Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, 

Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar S. C. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78980040064 

2,91 ha un 78980040275 1,07 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 S. C. 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. 

 

5§ 

Par zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

J.Ivanova 

1.Izskatot A.N.dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov., 2015.gada 19.oktobra iesniegumu ar zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumiem 78480030130; 78480030131; 78480030143; 78480030450; 

78480030451; 78480030503 atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

A. N. saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas likuma” 

4.panta ceturtās daļas astoto punktu ir persona, kura var ierosināt nekustamās mantas 

atsavināšanu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija 

Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds 

Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalus ar kadastra apzīmējumiem 78480030130; 78480030131; 

78480030143; 78480030450; 78480030451; 78480030503 zemesgrāmatā uz Viļānu novada 

pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalus ar kadastra apzīmējumiem 78480030130; 78480030131; 78480030143; 

78480030450; 78480030451; 78480030503 atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt A.N. Dekšāres pag., Viļānu nov. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

2.Izskatot M.C. adrese: Sokolku pag., Viļānu nov. iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78900010151 1,50 ha atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

M. C. saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas likumu” ir 

persona, kura var ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija 

Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds 

Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 
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1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78900010151 zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78900010151 atsavināšanai, pārdodot to 

izsolē. 

6§ 

Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

J.Ivanova  

1. Izskatot I. K. dzīv. Viļānos. iesniegumu par dzīvokļa Viļānos atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

 I. K.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; 

 I. K. saskaľā ar 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 5.pantu, ierosinājumam ir pievienojis klāt visus iesnieguma 

izskatīšanai nepieciešamus dokumentus; 

Dzīvokļa īpašums Celtnieku ielā, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada pašvaldības 

iestādēm to funkciju nodrošināšanai un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  

atklāti balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta 

Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

  

1. Nodot dzīvokļa īpašumu Celtnieku ielā, Viļānos atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu; 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt I.K. Viļāni. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas 

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

 

2. Izskatot A. L. dzīv. Viļānos. iesniegumu par dzīvokļa Viļānos atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

 A. L. 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; 

 A.L. saskaľā ar 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 5.pantu, ierosinājumam ir pievienojis klāt visus iesnieguma 

izskatīšanai nepieciešamus dokumentus; 

Dzīvokļa īpašums Nākotnes ielā, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada pašvaldības 

iestādēm to funkciju nodrošināšanai un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  

atklāti balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta 

Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Nodot dzīvokļa īpašumu Nākotnes ielā, Viļānos atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu; 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt A. L. 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 L.S. dzīv. Viļānos. iesniegumu par dzīvokļa Raiľa ielā , Viļānos atsavināšanas 

ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

 L. S. saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas likuma” 

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

atsavināšanu; 

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

publiskas personas manta” 5.pantu, ierosinājumam ir pievienojis klāt visus iesnieguma 

izskatīšanai nepieciešamus dokumentus; 

Dzīvokļa īpašums Raiľa ielā, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada pašvaldības iestādēm 

to funkciju nodrošināšanai un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso 

par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris 

Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta 

Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Nodot dzīvokļa īpašumu Raiľa ielā, Viļānos atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu; 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt L.S. Viļāni. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas 

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

 

4. Izskatot A. J.dzīv. Viļānos. iesniegumu par dzīvokļa Ugunsdzēsēju ielā, Viļānos 

atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

 A. J. 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; 

 A. J. saskaľā ar 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā        

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

iesnieguma izskatīšanai nepieciešamus dokumentus; 

Dzīvokļa īpašums Ugunsdzēsēju ielā, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada       

pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga 

Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna 

Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

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

cenu; 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt A. J. Viļāni. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

7§ 

Par traktora T-16 pārdošanu. 
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J.Ivanova 

Saskaľā ar LR “Publisko personu mantas atsavināšanas likums” nosacījumiem un ľemot vērā, 

ka traktors T-16 nav vajadzīgs pašvaldībai un tās iestādēm savu funkciju veikšanai un ľemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze 

Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, 

Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Atsavināt kustamo īpašumu – traktoru T-16, valsts reģistrācijas Nr.T3343LP. 

2. Apstiprināt kustamā īpašuma – traktora T-16 nosacīto cenu EUR 208,00 (divi simti eiro un 

00centi) apmērā. 

3. Atsavināt traktoru T-16 pārdodot to izsolē. 

4. Apstiprināt traktora T-16 izsoles noteikumus. 

 

Pielikumā :izsoles noteikumi. 

8§ 

Par pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0303 pārdošanu. 

J.Ivanova 

Saskaľā ar LR “Publisko personu mantas atsavināšanas likums” nosacījumiem un ľemot vērā, 

ka pirmā pasaţieru autobusa MERCEDES BENZ 0303 izsole bija neveiksmīga un ľemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze 

Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, 

Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

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

1977. 

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

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

salīdzinājumā ar pirmo izsoli). 

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

4. Apstiprināt pasaţieru autobusa MERCEDES BENZ 0303 izsoles noteikumus. 

 

Pielikumā :izsoles noteikumi. 

9§ 

Par mūzikas instrumenta pārdošanu. 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz 2015.gada 24.septembra Viļānu novada domes sēdes Nr.12 dienas kārtības 

23.jautājuma lēmumu „Par mūzikas instrumenta pārdošanu”, Viļānu novada pašvaldības 

privatizācijas, pašvaldības īpašumu un zemes komisija 2015.gada 13.oktobrī veica mūzikas 

instrumenta Eifonija YAMAHA YEP-201 izsoli. Izsoles noteikumos paredzētajā termiľā 

netika saľemts neviens pretendenta pieteikums un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga 

Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna 

Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 
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1. Rīkot mūzikas instrumenta Eifonija YAMAHA YEP-201 otro izsoli. 

2. Atsavināt kustamo īpašumu – mūzikas instrumentu Eifoniju YAMAHA YEP-201, 

inventāra Nr.12397589, iegādes 2012.gadā. 

3. Apstiprināt mūzikas instrumenta Eifoniju YAMAHA YEP-201 nosacīto cenu EUR 

1125,00 (viens tūkstotis viens simts divdesmit pieci eiro un 00centi) apmērā.  

4. Apstiprināt mūzikas instrumenta Eifonija YAMAHA YEP-201 izsoles noteikumus. 

 

Pielikumā: izsoles noteikumi. 

10§ 

Par nomas līguma pagarināšanu. 

J.Ivanova 

1.Izskatot S. B.dzīv. Viļāni, Viļānu nov., 2015.gada 15.oktobra iesniegumu par nomas līguma 

pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 2010.gada 3.novembrī Viļānu novada pašvaldība un S. B. noslēdza lauku apvidus 

zemes nomas līgumu Nr.338 par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78980060066 

0,06 ha un 78980060067 0,06 ha platībā. Zemes vienības ir pašvaldībai piekritīgās zemes 

(2010.gada 29.jūlija Viļānu novada domes sēdes lēmums). 

2015.gada 11.oktobrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts S. B. iesniegums ar 

lūgumu pagarināt nomas līgumu Nr.338. Pamatojoties uz nomas līguma Nr.339 2.2 punktu 

līguma termiľš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka vienošanās pamata. 

Uz 2015.gada 9.novembri S. B.Viļānu novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa 

un nomas maksas parādu nav. 

 Izvērtējot S. 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 balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, 

Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, 

Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar S. B. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78980060066 

0,06 un 78980060067 0,06 ha uz pieciem gadiem, nemainot iepriekšējā līguma nosacījumus, 

ar tiesībām pagarināt nomas līgumu uz pieciem gadiem, ja nomnieks izpildījis saistības un 

pildījis nomas līguma noteikumus.  

2. Lēmuma norakstu nosūtīt S. B. 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. 

11§ 

Par īpašuma sadali. 

      J.Ivanova 

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

kadastra Nr.78980050149, sadalīšanu un pamatojoties uz 03.10.2006. Zemes ierīcības 

likuma” 8.panta (1)d., 3p. un 12.04.2011. MK „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumiem” Nr.288, konstatēts, ka zemes īpašuma sadalei ir nepieciešama zemes ierīcības 

projekta izstrāde un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 
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(Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, 

Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam ar kadastra Nr.78980050149 ar 

kopējo platību 11,90 ha sadalei divos īpašumos. 

2. Sadalīt īpašumu divās daļās, kur vienu īpašumu veido no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78900050149 atdalītais zemes gabals 7,00 ha platībā (veicot 

instrumentālo uzmērīšanu zemes platība var mainīties). Jaunizveidotajam īpašumam 

piešķirt nosaukumu „Saulrieši 1”; 

3. Otru īpašumu veido atlikusī zemes vienības 78980050149 daļa 4,90 h platībā (veicot   

            instrumentālo uzmērīšanu zemes platība var mainīties). Noteikt atlikušajai daļai zemes  

            lietošanas mērķi -0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir   

            meţsaimniecība; 

4. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980050149 atdalītajai zemes vienības 

daļai noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība un lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra Nr.; 

5.  Sadali veikt uz zemes īpašuma „Saulrieši” 21.10.1998. izgatavotā zemes robeţu plāna 

pamata    M 1:10000; 

6. Zemes ierīcības projektā jāievēro noteiktie apgrūtinājumi; 

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

12§ 

Par zemes statusa maiņu. 

J.Ivanova 

Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040302 atrodas 

daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, šī zemes vienība nepieciešama pašvaldības funkciju 

īstenošanai un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 

(Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, 

Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. 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 apbūvētā zemes vienība ar kadastra Nr.78170040302, Nākotnes 

iela 3, Viļāni, ir pašvaldībai piekrītošos zemes gabals un turpmāk nav izmantojams zemes 

reformas pabeigšanai un ir reģistrējami uz Viļānu novada pašvaldības vārda. 

13§ 

Par nomas attiecību izbeigšanu. 

J.Ivanova 

1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot A. Š. dzīv. 

Sokolku pag., Viļānu nov. iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78900050119 3,80 ha platībā Sokolku pagastā izmantošanas un ľemot vērā 
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finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze 

Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, 

Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Izbeigt nomas attiecības ar A.Š.par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900050199 3,80 

ha platībā; 

2. Ieskaitīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900050199 3,80 ha platībā Viļānu novada 

pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt A. Š. Sokolku pag., Viļānu nov., LV-4640.   

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas 

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

 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot L. K. dzīv. 

Viļāni, Viļānu nov. iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78170021038 623 kvm platībā Viļānu pilsētā izmantošanas un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija 

Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds 

Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Izbeigt nomas attiecības ar L.K. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170021038 623 

kvm platībā; 

2. Ieskaitīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170021038 623 kvm platībā Viļānu novada 

pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt L.K. Viļāni, Viļānu nov., LV-4650.   

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas 

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

14§ 

Par lēmuma atcelšanu. 

J.Ivanova 

1.Izvērtējot 03.11.2015. VZD Latgales reģionālās nodaļas vēstule Nr.9-02/497695-1/1 ar 

lūgumu atcelt Viļānu novada domes 2014.gada 18.decembra sēdē Nr.23 pieľemto lēmumu 

Nr.7 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” Viļānu novada pašvaldība konstatēja: 

1992.gada Viļānu pagasta tautas deputātu padomes 19.sasaukuma 13.sesija pieľēma lēmumu 

Nr.153 par zemes piešķiršanu lietošanā 1,50ha platībā V.K. 1994.gada 22.februārī Rēzeknes 

rajona Viļānu pagasta Tautas deputātu padomes 19.sasaukuma 18.sesija pieľēma lēmumu, ar 

kuru V.K. nolemts atjaunot īpašuma tiesības uz zemi 1.50 ha platībā. 

2014.gada 18.decembra sēdē Nr.23 Viļānu novada dome pieľēma lēmumu Nr.7., ar kuru 

izbeidza zemes lietošanas tiesības V. K. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78980060033 1,50 ha platībā un minētais zemes gabals tika ieskaitīts Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgajās zemēs. 

Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

27.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 

(Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, 
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Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1.Atcelt Viļānu novada pašvaldības 18.12.2014. sēdes Nr.23 7§ lēmumu 1.3. punktu „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” V. K. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78980060033 1,50ha platībā un šīs zemes vienības piekritību pašvaldībai. 

 

Deputāte Jevdokija Šlivka pieprasa izľemt  nākošos šī jautājuma punktus no domes darba 

kārtības un novada domes sēdes protokolā ierakstīt: “Sakarā ar to, ka sēdē ir iekļauti jautājumi 

par Sokolku pagasta lēmumu atcelšanu par zemes lietošanas tiesībām ,bet nav pievienoti 

dokumenti par īpašuma tiesību atjaunošanu- lieta tiks nodota prokuratūrai”. 

 

2.Izvērtējot VZD Latgales reģionālās nodaļas arhīvā esošos dokumentus tika konstatēts, ka ar 

1992.gada 21.aprīļa Sokolku pagasta Tautas deputātu padomes 19. sasaukuma 14.sesijas 

lēmumu M.K. tika piešķirts lietošanā 2,4 ha zemes. Ar 1996.gada 24.septembra Sokolku 

pagasta Zemes komisijas lēmumu Nr.23 M.K. tika piešķirti lietošanā vēl papildus 6 ha zemes. 

1997.gada 4.aprīlī ar Sokolku pagasta Zemes komisijas lēmumu M.K. tika atjaunotas īpašuma 

tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900020084. 

Sokolku pagasta padome 2007.gada 30.augustā sēdē Nr.8 pieľēma lēmumu „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu”, kurā tika izbeigtas lietošanas tiesības M. K. zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 78900020084 8,50 ha platībā un minētais zemes gabals ar 2008.gada 

24.septembra Sokolku pagasta padomes sēdes Nr.9 lēmumu tika ieskaitīts pašvaldībai 

piekritīgajās zemēs. 

Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

27.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 7 

(Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds 

Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba), pret-1(Jevdokija Šlivka), atturas-1 (Inta Brence ,Ilze 

Valeniece), 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

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

lietošanas tiesību izbeigšanu” M. K. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900020084 

8,50ha platībā un Sokolku pagasta padomes 2008.gada 24.septembra sēdes Nr.9 lēmumu „Par 

zemes piekritību pašvaldībai”. 

 

3.Izvērtējot VZD Latgales reģionālās nodaļas arhīvā esošos dokumentus tika konstatēts, ka ar 

2004.gada 25.februārī Sokolku pagasta padomes sēdes Nr.3 lēmumu T.R. tika piešķirts 

lietošanā 3,90 ha zemes. 2004.gada 14.jūnijā LR Centrālā Zemes komisija atjaunoja īpašuma 

tiesības T. R. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900040265. 

Viļānu novada pašvaldība 2011.gada 25.augustā sēdē Nr.12 pieľēma lēmumu Nr.10 „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, kurā tika izbeigtas lietošanas tiesības T. R. uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 78900040265 3,90 ha platībā un minētais zemes gabals tika 

ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs. 

Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

27.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par  – 7 

(Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds 
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Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba), pret-1(Jevdokija Šlivka), atturas-1 (Inta Brence ,Ilze 

Valeniece), 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1.Atcelt Viļānu novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta sēdes Nr.12 lēmumu Nr.10 „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” un „Par zemes piekritību pašvaldībai” T. R. uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 78900040265 3,90ha platībā. 

 

4.Izvērtējot VZD Latgales reģionālās nodaļas arhīvā esošos dokumentus tika konstatēts, ka ar 

1992.gada 21.aprīļa Sokolku pagasta Tautas deputātu padomes 19. sasaukuma 14.sesijas 

lēmumu M. L. tika piešķirts lietošanā 3,85 ha zemes. 1997.gada 27.martā ar Sokolku pagasta 

Zemes komisijas lēmumu M. L. tika atjaunotas īpašuma tiesības uz zemei Sokolku pagastā 

3,85 ha platībā. 

Sokolku pagasta padome 2007.gada 30.augustā sēdē Nr.8 pieľēma lēmumu „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu”, kurā tika izbeigtas lietošanas tiesības M.L. uz zemes vienībām 

ar kadastra apzīmējumiem 78900040296, 78900040297, 78900040298, 78900040311 un 

78900050233 un minētie zemes gabali ar 2008.gada 24.septembra Sokolku pagasta padomes 

sēdes Nr.9 lēmumu tika ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs. 

Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

27.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 7 

(Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds 

Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba), pret-1(Jevdokija Šlivka), atturas-1 (Inta Brence ,Ilze 

Valeniece), 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

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

lietošanas tiesību izbeigšanu” M. L. uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

78900040296, 78900040297, 78900040298, 78900040311 un 78900050233 un Sokolku 

pagasta padomes 2008.gada 24.septembra sēdes Nr.9 lēmumu „Par zemes piekritību 

pašvaldībai” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78900040296, 78900040297, 

78900040298, 78900040311 un 78900050233. 

 

5.Izvērtējot VZD Latgales reģionālās nodaļas arhīvā esošos dokumentus tika konstatēts, ka ar 

1992.gada 21.aprīļa Sokolku pagasta Tautas deputātu padomes 19. sasaukuma 14.sesijas 

lēmumu J.M. tika piešķirts lietošanā 2,20 ha zemes. 1997.gada 20.martā ar Sokolku pagasta 

Zemes komisijas lēmumu J. M. tika atjaunotas īpašuma tiesības uz zemei Sokolku pagastā 

2,20 ha platībā. 

Sokolku pagasta padome 2007.gada 30.augustā sēdē Nr.8 pieľēma lēmumu „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu”, kurā tika izbeigtas lietošanas tiesības J. M. uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 78900040057 un minētais zemes gabals ar 2008.gada 24.septembra 

Sokolku pagasta padomes sēdes Nr.9 lēmumu tika ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs. 

Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

27.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 7 

(Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds 

Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba), pret-1(Jevdokija Šlivka), atturas-1 (Inta Brence ,Ilze 

Valeniece), 
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Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

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

lietošanas tiesību izbeigšanu” J.M. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 78900040057 

un Sokolku pagasta padomes 2008.gada 24.septembra sēdes Nr.9 lēmumu „Par zemes 

piekritību pašvaldībai” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 78900040057. 

15§ 

Par pamatlīdzekļu norakstīšanu._____________________________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot pamatlīdzekļu norakstīšanas komisijas iesniegumu un norakstīšanas un ľemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze 

Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, 

Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1.Norakstīt sekojošus Viļānu novada pašvaldības pamatlīdzekļus- koka izstrādājumus 

sadedzinot, metālu nodot metāllūžņos un elektriskās preces nodot savākšanas punktā: 

1. Rakstāmgalds  – sākotnējā vērtība EUR 85.37, nolietojums EUR 85.37– iegādes gads 1996.-Sokolku 

pagasta pārvalde; 

2. Videomagnetafons  – sākotnējā vērtība EUR 120.94, nolietojums EUR 120.94 – iegādes gads 1999.-

Viļānu vidusskola; 

3. Minerālmēslu izkliedētājs – sākotnējā vērtība EUR 398.02, nolietojums EUR 298.80 – iegādes gads 

2008.-novada saimniecības inventārs; 

4. Zāles pļāvējs – sākotnējā vērtība EUR 1067.15, nolietojums EUR 551.30 – iegādes gads 2010.- 

novada saimniecības inventārs; 

5. Zāles pļāvējs – sākotnējā vērtība EUR 433.98, nolietojums EUR 235.05 – iegādes gads 2010.- novada 

saimniecības inventārs;  

6. Ķēdes zāģis – sākotnējā vērtība EUR 98.18, nolietojums EUR 95.10 – iegādes gads 2006.-Dekšāru 

pamatskola; 

7. Rakstāmmašīna Optima SP50-  sākotnējā vērtība EUR 483.78, nolietojums EUR 483.78 – iegādes 

gads 2007.-Sokolku bibliotēka; 

8. Krēsls Loģika- sākotnējā vērtība EUR 22.98, nolietojums EUR 20.86 – iegādes gads 2006.-Sokolku 

bibliotēka; 

9. Krēsls Loģika – sākotnējā vērtība EUR 22.98, nolietojums EUR 20.86 – iegādes gads 2006.-Sokolku 

pagasta bibliotēka; 

10. Krēsls Loģika – sākotnējā vērtība EUR 22.98, nolietojums EUR 20.86 – iegādes gads 2006.-Sokolku 

pagasta bibliotēka; 

11. Krēsls Loģika – sākotnējā vērtība EUR 22.98, nolietojums EUR 20.86 – iegādes gads 2006.-Sokolku 

pagasta bibliotēka; 

12. Krēsls Loģika – sākotnējā vērtība EUR 22.98, nolietojums EUR 20.86 – iegādes gads 2006.-Sokolku 

pagasta bibliotēka; 

13. Skapis – sākotnējā vērtība EUR 54.47 nolietojums EUR 46.34, iegādes gads 2007.- Sokolku pagasta 

bibliotēka; 
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14. Galds – sākotnējā vērtība EUR 46.96, nolietojums EUR 39.49 – iegādes gads 2006.-Sokolku pagasta 

bibliotēka; 

15. Ţalūzijas  – sākotnējā vērtība EUR 316.72, nolietojums EUR 316.72 – iegādes gads 2006.-Sokolku 

pagasta bibliotēka; 

16. Zāles pļāvējs– sākotnējā vērtība EUR 382.75, nolietojums EUR 325.15 – iegādes gads 2007.-novada 

saimniecības inventārs(Jaunviļāni); 

17. Krūmgriezis – sākotnējā vērtība EUR 297.38, nolietojums EUR 297.38– iegādes gads 2005.-Sokolku 

pagasta pārvalde; 

18. Zāģis – sākotnējā vērtība EUR 297.38, nolietojums EUR 297.38 – iegādes gads 2005.-Sokolku 

pagasta pārvalde; 

19. Saldētava - sākotnējā vērtība EUR 1033.70, nolietojums EUR 731.85 – iegādes gads 2008.-Viļānu 

pirmsskolas izglītības iestāde ; 

20. Vēlēšanu urna – sākotnējā vērtība EUR 73.99, nolietojums EUR 73.99 – iegādes gads 2005.-novada 

dome; 

21. Putekļu sūcējs– sākotnējā vērtība EUR 221.03, nolietojums EUR 161.92 – iegādes gads 2008.- novada 

saimniecības inventārs; 

22. Mobilais telefons– sākotnējā vērtība EUR 130.90, nolietojums EUR 130.90 – iegādes gads 2005.- 

Viļānu kultūras nams; 

23. Dators PC P– sākotnējā vērtība EUR 479.98, nolietojums EUR 479.98 – iegādes gads 2004.- novada 

Sokolku feldšeru punkts; 

24. Printeris Samsung– sākotnējā vērtība EUR 68.75, nolietojums EUR 68.75 – iegādes gads 2006.- 

Sokolku feldšeru punkts; 

25. Dators PC P– sākotnējā vērtība EUR 479.98, nolietojums EUR 479.98 – iegādes gads 2004.- novada 

Sokolku klubs. 

 

16§ 

Par dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu.___________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot Viļānu novada dzimtsarakstu nodaļas L.Čertogonovas iesniegto dzimtsarakstu 

nodaļas nolikuma projektu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 

(Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, 

Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

Apstiprināt Viļānu novada dzimtsarakstu nodaļas nolikumu . 

Pielikuma: nolikums uz 4 lapām. 

17§ 

Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

J.Ivanova 

1.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 22.10.2015. sēdes Nr.13, 3.jautājuma 14.punkta 

lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija 

2015.gada 10.novembrī veica nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980010189  3,12  

ha platībā nomas tiesību izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē:  
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Nomas tiesību izsolei pieteicās A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”  un SIA 

„Eko burkāns”. 2015.gada 10.novembrī uz nomas tiesību izsoli ieradās divi pretendenti – A/S 

„Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”  pilnvarotā persona M. S. un SIA „Eko burkāns” 

valdes loceklis A.V. 

2015.gada 10.novembrī izsolē nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980010189  

3,12  ha platībā zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ieguva SIA „Eko burkāns” valdes loceklis 

A.V.nosolot nomas maksu 30,0% (trīsdesmit procenti) gadā no zemes kadastrālās 

vērtības.Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina 

Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs 

Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

Apstiprināt 2015.gada 10.novembra nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamā īpašumu 

ar kadastra apzīmējumu 78980010189  3,12  ha platībā.  

 

2.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 22.10.2015. sēdes Nr.13, 3.jautājuma 15.punkta 

lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija 

2015.gada 10.novembrī veica nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980010302  2,91 

ha platībā nomas tiesību izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē:  

Nomas tiesību izsolei pieteicās A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”  un SIA 

„Eko burkāns”. 2015.gada 10.novembrī uz nomas tiesību izsoli ieradās divi pretendenti – A/S 

„Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”  pilnvarotā persona M. S. un SIA „Eko burkāns” 

valdes loceklis A.V. 

2015.gada 10.novembrī izsolē nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980010302  

2,91  ha platībā zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ieguva SIA „Eko burkāns” valdes loceklis 

A.V. nosolot nomas maksu 50,0% (piecdesmit procenti) gadā no zemes kadastrālās vērtības. 

Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, 

Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, 

Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

Apstiprināt 2015.gada 10.novembra nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamā īpašumu 

ar kadastra apzīmējumu 78980010302  2,91  ha platībā.  

 

3.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 22.10.2015. sēdes Nr.13, 3.jautājuma 14.punkta 

lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija 

2015.gada 10.novembrī veica nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980050177  1,50  

ha platībā nomas tiesību izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē:  

Nomas tiesību izsolei pieteicās A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”  un SIA 

„Eko burkāns”. 2015.gada 10.novembrī uz nomas tiesību izsoli ieradās divi pretendenti – A/S 

„Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”  pilnvarotā persona M.S. un SIA „Eko burkāns” 

valdes loceklis A. V. 

2015.gada 10.novembrī izsolē nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980050177  

1,50  ha platībā zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ieguva A/S „Viļānu selekcijas un 
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izmēģinājumu stacija”  pilnvarotā persona M. S. nosolot nomas maksu 2,0% (divi procenti) 

gadā no zemes kadastrālās vērtības. Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti 

balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris 

Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta 

Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

Apstiprināt 2015.gada 10.novembra nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamā īpašumu 

ar kadastra apzīmējumu 78980050177  1,50  ha platībā.  

 

4.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 22.10.2015. sēdes Nr.13, 3.jautājuma 14.punkta 

lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija 

2015.gada 10.novembrī veica nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980030189  0,80  

ha platībā nomas tiesību izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē:  

Nomas tiesību izsolei pieteicās I.Z. un SIA „Eko burkāns”. 2015.gada 10.novembrī uz nomas 

tiesību izsoli ieradās divi pretendenti – I. Z. un SIA „Eko burkāns” valdes loceklis A. V. 

2015.gada 10.novembrī izsolē nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980030189  

0,80  ha platībā zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ieguva I.Z. nosolot nomas maksu 2,0% 

(divi procenti) gadā no zemes kadastrālās vērtības. Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga 

Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna 

Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

Apstiprināt 2015.gada 10.novembra nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamā īpašumu 

ar kadastra apzīmējumu 78980030189  0,80  ha platībā.  

 

5.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 22.10.2015. sēdes Nr.13, 3.jautājuma 14.punkta 

lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija 

2015.gada 10.novembrī veica nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980040065  1,02  

ha platībā nomas tiesību izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē:  

Nomas tiesību izsolei pieteicās I.Z. un SIA „Eko burkāns”. 2015.gada 10.novembrī uz nomas 

tiesību izsoli ieradās divi pretendenti – I. Z. un SIA „Eko burkāns” valdes loceklis A.V. 

2015.gada 10.novembrī izsolē nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980040065  

1,02  ha platībā zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ieguva I. Z. nosolot nomas maksu 2,0% 

(divi procenti) gadā no zemes kadastrālās vērtības. Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga 

Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna 

Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

Apstiprināt 2015.gada 10.novembra nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamā īpašumu 

ar kadastra apzīmējumu 78980040065  1,02  ha platībā.  
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6.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 22.10.2015. sēdes Nr.13, 3.jautājuma 19.punkta 

lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija 

2015.gada 10.novembrī veica nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980090505  0,90  

ha platībā nomas tiesību izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē:  

Nomas tiesību izsolei pieteicās SIA „Eko burkāns” reģ. un J. L. 2015.gada 10.novembrī uz 

nomas tiesību izsoli ieradās viens pretendents – SIA „Eko burkāns” valdes loceklis A. V.  

2015.gada 10.novembrī izsolē nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980090505  

0,90  ha platībā zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ieguva SIA „Eko burkāns” valdes loceklis 

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

vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze 

Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, 

Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

Apstiprināt 2015.gada 10.novembra nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamā īpašumu 

ar kadastra apzīmējumu 78980090505  0,90  ha platībā.  

 

7.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 22.10.2015. sēdes Nr.13, 3.jautājuma 20.punkta 

lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija 

2015.gada 10.novembrī veica nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980030313  0,79  

ha platībā nomas tiesību izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē:  

Nomas tiesību izsolei pieteicās SIA „Eko burkāns” un J.L. 2015.gada 10.novembrī uz nomas 

tiesību izsoli ieradās viens pretendents – SIA „Eko burkāns” valdes loceklis A.V. 

2015.gada 10.novembrī izsolē nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980030313  

0,79  ha platībā zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ieguva SIA „Eko burkāns” valdes loceklis 

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

vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze 

Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, 

Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

Apstiprināt 2015.gada 10.novembra nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamā īpašumu 

ar kadastra apzīmējumu 78980030313  0,79  ha platībā.  

 

8.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 22.10.2015. sēdes Nr.13, 3.jautājuma 8.punkta 

lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija 

2015.gada 11.novembrī veica nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980030258  1,24  

ha platībā nomas tiesību izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē:  

Nomas tiesību izsolei pieteicās Viļānu vecticībnieku draudze,  A/S „Viļānu selekcijas un 

izmēģinājumu stacija”  un SIA „Eko burkāns”. 2015.gada 11.novembrī uz nomas tiesību 

izsoli ieradās trīs pretendenti – Viļānu vecticībnieku draudzes pilnvarotā persona V. S., A/S 
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„Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”  pilnvarotā persona M. S. un SIA „Eko burkāns” 

valdes loceklis A. V. 

2015.gada 11.novembrī izsolē nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980030258  

1,24  ha platībā zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ieguva SIA „Eko burkāns” valdes loceklis 

A.V. nosolot nomas maksu 22,0% (divdesmit divi procenti) gadā no zemes kadastrālās 

vērtības.Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina 

Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs 

Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

Apstiprināt 2015.gada 11.novembra nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamā īpašumu 

ar kadastra apzīmējumu 78980030258  1,24  ha platībā.  

 

9. Pamatojoties uz Viļānu novada domes 22.10.2015. sēdes Nr.13, 3.jautājuma 9.punkta 

lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija 

2015.gada 11.novembrī veica nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980030261  2,66  

ha platībā nomas tiesību izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē:  

Nomas tiesību izsolei pieteicās Viļānu vecticībnieku draudze,  A/S „Viļānu selekcijas un 

izmēģinājumu stacija”  un SIA „Eko burkāns”. 2015.gada 11.novembrī uz nomas tiesību 

izsoli ieradās ieradās trīs pretendenti – Viļānu vecticībnieku draudzes pilnvarotā persona V.S. 

A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”  pilnvarotā persona M. S. un SIA „Eko 

burkāns” valdes loceklis A. V. 

2015.gada 11.novembrī izsolē nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980030261  

2,66  ha platībā zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ieguva A/S „Viļānu selekcijas un 

izmēģinājumu stacija”  pilnvarotā persona M. S. nosolot nomas maksu 35,0% (trīsdesmit 

pieci procenti) gadā no zemes kadastrālās vērtības. Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga 

Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna 

Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

Apstiprināt 2015.gada 11.novembra nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamā īpašumu 

ar kadastra apzīmējumu 78980030261  2,66  ha platībā.  

 

10.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 22.10.2015. sēdes Nr.13, 3.jautājuma 10.punkta 

lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija 

2015.gada 11.novembrī veica nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980050124  5,70  

ha platībā nomas tiesību izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē:  

Nomas tiesību izsolei pieteicās L. J., I. Z., A.L., A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu 

stacija” un SIA „Eko burkāns”. 2015.gada 11.novembrī uz nomas tiesību izsoli ieradās četri 

pretendenti – L.J., I. Z., A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”  pilnvarotā persona 

M. S. un SIA „Eko burkāns” valdes loceklis A. V. 

2015.gada 11.novembrī izsolē nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980050124  

5,70  ha platībā zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ieguva A/S „Viļānu selekcijas un 
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izmēģinājumu stacija”  pilnvarotā persona M.S. nosolot nomas maksu 44,0% (četrdesmit četri 

procenti) gadā no zemes kadastrālās vērtības.Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga 

Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna 

Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

Apstiprināt 2015.gada 10.novembra nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamā īpašumu 

ar kadastra apzīmējumu 78980050124  5,70  ha platībā.  

 

11.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 22.10.2015. sēdes Nr.13, 3.jautājuma 11.punkta 

lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija 

2015.gada 11.novembrī veica nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980050125  8,07  

ha platībā nomas tiesību izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē:  

Nomas tiesību izsolei pieteicās L.J., I.Z., A.L., A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu 

stacija” un SIA „Eko burkāns”. 2015.gada 11.novembrī uz nomas tiesību izsoli ieradās četri 

pretendenti – L.J., I.Z., A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”  pilnvarotā persona 

M.S. un SIA „Eko burkāns” valdes loceklis A.V. 2015.gada 11.novembrī izsolē nekustamā 

īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980050125  8,07ha platībā zemes nomas tiesības uz 5 

gadiem ieguva SIA „Eko burkāns” valdes loceklis A.V. nosolot nomas maksu 70,0% 

(septiľdesmit procenti) gadā no zemes kadastrālās vērtības. Ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija 

Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds 

Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

Apstiprināt 2015.gada 11.novembra nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamā īpašumu 

ar kadastra apzīmējumu 78980050125  8,07  ha platībā.  

 

12.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 22.10.2015. sēdes Nr.13, 3.jautājuma 12.punkta 

lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija 

2015.gada 11.novembrī veica nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980050185  6,28  

ha platībā nomas tiesību izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē:  

Nomas tiesību izsolei pieteicās L. J., I.Z., A.L., A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu 

stacija” un SIA „Eko burkāns”. 2015.gada 11.novembrī uz nomas tiesību izsoli ieradās četri 

pretendenti – L.J., I.Z., A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”  pilnvarotā persona 

M.S. un SIA „Eko burkāns” valdes loceklis A.V. 2015.gada 11.novembrī izsolē nekustamā 

īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980050185  6,28  ha platībā zemes nomas tiesības uz 5 

gadiem ieguva I. Z. nosolot nomas maksu 46,0% (četrdesmit seši procenti) gadā no zemes 

kadastrālās vērtības. Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 

(Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, 

Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 
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Apstiprināt 2015.gada 11.novembra nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamā īpašumu 

ar kadastra apzīmējumu 78980050185  6,28  ha platībā.  

 

13.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 22.10.2015. sēdes Nr.13, 3.jautājuma 6.punkta 

lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija 

2015.gada 11.novembrī veica nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78900020272  1,20 

ha platībā nomas tiesību izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē:  

Nomas tiesību izsolei pieteicās V.V., A. B.un SIA „Eko burkāns”. 2015.gada 11.novembrī uz 

nomas tiesību izsoli ieradās trīs pretendenti – V. V., A.B. un SIA „Eko burkāns” valdes 

loceklis A. V.  

2015.gada 11.novembrī izsolē nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78900020272  

1,20  ha platībā zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ieguva SIA „Eko burkāns” valdes loceklis 

A. V. nosolot nomas maksu 25,0% (divdesmit pieci procenti) gadā no zemes kadastrālās 

vērtības. Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina 

Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs 

Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

Apstiprināt 2015.gada 11.novembra nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamā īpašumu 

ar kadastra apzīmējumu 78900020272  1,20  ha platībā.  

 

14. Pamatojoties uz Viļānu novada domes 22.10.2015. sēdes Nr.13, 3.jautājuma 7.punkta 

lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija 

2015.gada 11.novembrī veica nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78900020069 daļas  

4,30 ha platībā nomas tiesību izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē:  

Nomas tiesību izsolei pieteicās V. V., A. B. un SIA „Eko burkāns”. 2015.gada 11.novembrī 

uz nomas tiesību izsoli ieradās trīs pretendenti – V. V., A.B. un SIA „Eko burkāns” valdes 

loceklis A. V.  

2015.gada 11.novembrī izsolē nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78900020069 

daļas  4,30  ha platībā zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ieguva A. B. nomas maksu 17,0% 

(septiľpadsmit procenti) gadā no zemes kadastrālās vērtības. Ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija 

Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds 

Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

Apstiprināt 2015.gada 11.novembra nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamā īpašumu 

ar kadastra apzīmējumu 78900020069 daļas  4,30  ha platībā.  

 

15.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 22.10.2015. sēdes Nr.13, 3.jautājuma 13.punkta 

lēmumu Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija 

2015.gada 11.novembrī veica nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78900020240  1,55 

ha platībā nomas tiesību izsoli. 
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Viļānu novada pašvaldība konstatē:  

Nomas tiesību izsolei pieteicās A. B.un SIA „Eko burkāns”. 2015.gada 11.novembrī uz 

nomas tiesību izsoli ieradās divi pretendenti – A. B. un SIA „Eko burkāns” valdes loceklis A. 

V.  

2015.gada 11.novembrī izsolē nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78900020240  

1,55  ha platībā zemes nomas tiesības uz 5 gadiem ieguva A. B. nosolot nomas maksu 18,0% 

(astoľpadsmit procenti) gadā no zemes kadastrālās vērtības. Ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija 

Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds 

Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

Apstiprināt 2015.gada 11.novembra nomas tiesību izsoles protokolu par nekustamā īpašumu 

ar kadastra apzīmējumu 78900020240  1,55  ha platībā.  

18§ 

Par attīstības programmas projekta „Viļānu novada Attīstības programmas 2015.-2022. 

gadam” precizēšanu._________________________________________________________ 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz Viļānu novada domes 13.03.2014. lēmumu Nr.5§30 „Par novada attīstības 

programmas 2015-2022.gadam izstrādes uzsākšanu”, norādītā lēmuma grozījumiem, Viļānu 

novada domes 24.09.2015. lēmumu Nr.12§33 „Par Viļānu novada attīstības programmas 

2015-2022.gadam pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”, saskaľā ar likuma 

“Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 

10.pantu un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 22.pantu, 

Ministru kabineta 14.10.2014 Noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem”, Ministru kabineta 25.08.2009 Noteikumiem Nr.970 

„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, ľemot vērā saskaľošanas ar 

plānošanas reģionu un publiskās apspriešanas rezultātus, kā arī finanšu komitejas ieteikumu, 

deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga 

Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna 

Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Precizēt attīstības programmas projektu „Viļānu novada Attīstības programmas 2015.-2022. 

gadam”; 

2.  Nodot precizēto attīstības programmas projektu „Viļānu novada Attīstības programmas 

2015.-2022. gadam” publiskajai apspriešanai. 

2.1.Noteikt, ka publiskās apspriešanas laiks ir no 20.11.2015. līdz 14.12.2015; 

2.2.Paziľojumu (1.pielikums) par precizētas attīstības programmas projekta “Viļānu novada 

attīstības programmas 2015.-2022.gadam” apspriešanu: 

2.2.1. nosūtīt Latgales plānošanas reģionam; 

2.2.2.  publicēt pašvaldības mājaslapā www.vilani.lv; 

http://www.vilani.lv/
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2.3.Precizēto attīstības programmas projekta „Viļānu novada Attīstības programmas 2015.-2022. 

gadam” (2.pielikums) dokumentāciju: 

2.3.1.  elektroniski nosūtīt Latgales plānošanas reģionam; 

2.3.2. publicēt pašvaldības mājaslapā www.vilani.lv. 

Pielikumā: 

1. Paziľojums par precizētā attīstības programmas projekta „Viļānu novada Attīstības 

programmas 2015.-2022. gadam” publisko apspriešanu. 

2. Precizētā attīstības programmas projekta „Viļānu novada Attīstības programmas 2015.-2022. 

gadam” CD. 

19§ 

Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78480030448 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

J.Ivanova 

Saskaľā ar 2015.gada 24.septembra Viļānu novada domes sēdes Nr.12 dienas kārtības 

24.jautājuma „Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78480030448 atsavināšanu” 2015.gada 

11.novembrī Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes 

komisija veica neaustamā īpašuma ar kadastra Nr.78480030448 pārdošanu izsolē,  

Viļānu novada pašvaldība konstatē: 

1. Izsoles noteikumos paredzētajā kārtībā, līdz 2015.gada 11.novembrim tika saľemts viens 

pretendenta pieteikums dalībai izsolē no A.I. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov. 

2. Izsoles sākumcena bija noteikta EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti eiro un 00 centi), 

izsoles solis - EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi). 

Pretendents izsolē piedāvā cenu - EUR 1250,00 (viens tūkstotis divi simti piecdesmit eiro un 

00 centi). Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina 

Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs 

Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Apstiprināt 2015.gada 11.novembra nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78480030448 

izsoles protokolu. 

20§ 

 

Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78900030087 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

J.Ivanova 

Saskaľā ar 2015.gada 24.septembra Viļānu novada domes sēdes Nr.12 dienas kārtības 

26.jautājuma „Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78900030087 atsavināšanu” 2015.gada 

11.novembrī Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes 

komisija veica neaustamā īpašuma ar kadastra Nr.78900030087 pārdošanu izsolē,  

Viļānu novada pašvaldība konstatē: 

1. Izsoles noteikumos paredzētajā kārtībā, līdz 2015.gada 11.novembrim tika saľemts viens 

pretendenta pieteikums dalībai izsolē no I. S. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov. 

2. Izsoles sākumcena bija noteikta EUR 2000,00 (divi tūkstoši eiro un 00 centi), izsoles solis - 

EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi). 

3. Pretendents izsolē piedāvā cenu - EUR 2050,00 (divi tūkstoši piecdesmit eiro un 00 centi). 
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Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, 

Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, 

Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Apstiprināt 2015.gada 11.novembra nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78900030087 izsoles 

protokolu. 

2. Atļaut I.S.norēķināties par nekustamo īpašumu ar  kadastra Nr.78900030087, 36 mēnešu 

laikā. 

 

 

21§ 

Par inženierbūvju pārņemšanu . 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punktu, lai nodrošinātu 

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

ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, 

Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, 

Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

Lūgt Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijai nodot Viļānu novada pašvaldībai 

inţenierbūvi ar kadastra Nr. 78170030611003 (stadions), kas atrodas uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 78170030611, Brīvības ielā 28, Viļānos.  

22§ 

Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.78  „Nekustāmā īpašuma nodokļa 

piemērošanas kārtība Viļānu novada pašvaldībā” precizēšanu._____________________ 

J.Ivanova 

 Viļānu novada pašvaldība 2015.gada 22.oktobrī ir pieľēmusi saistošos noteikumus 

Nr.78 „Nekustāmā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Viļānu novada pašvaldībā”. No 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saľemta vēstule Nr.18-6/9170 „Par 

saistošajiem noteikumiem”, kurā lūgts precizēt saistošos noteikumus: 

1)svītrot saistošo noteikumu 1.punktu, 

2)precizēt sasitošo noteikumu tiesisko pamatojumu, svītrojot no tā atsauci uz 

likuma „Par nekustāmā īpašuma nodokli” 3.panta pirmo daļu. 

Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto 

daļu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina 

Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs 

Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1.Precizēt Viļānu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.78 „Nekustāmā īpašuma 

nodokļa piemērošanas kārtība Viļānu novada pašvaldībā” atbilstoši Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas norādījumiem. 

2.Lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 
Pielikumā:  
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Precizētie Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.78 „Nekustāmā īpašuma nodokļa piemērošanas 

kārtība Viļānu novada pašvaldībā” uz vienas lapas. 

23§ 

Par sadarbību starp Lagodehi (Gruzija) un Viļānu novada pašvaldību._______________ 

J.Ivanova 

2015. gada 4. novembra Kultūras komisija sēdē izskatīja jautājumu par starpvalstu sadarbību. 

Lagodehi (Gruzijas pilsēta, Kahetijas reģionā, 7800 iedzīvotāju) vēlas sadarbību ar Viļānu 

novada pašvaldību. Iespējamā sadarbība - kultūras, izglītības, sporta un citās jomās.  

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

sociālās ,izglītības un  kultūras lietu komitejas ieteikumu  deputāti  atklāti balso par – 10 

(Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, 

Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Īstenot sadarbību ar Lagodehi (Gruzijas pilsēta, Kahetijas reģions); 

2. Uzsākt pārrunas ar Lagodehi par nodoma protokola parakstīšanu par sadarbības 

īstenošanu.  

24§ 

Par  palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā._____________________________________________________ 

J.Ivanova 

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

dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu 

novada pašvaldības dome konstatē: 

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

brīvo vienistabas dzīvojamo telpu  Rēzeknes ielā, Viļāni, Viļānu nov.   

Izskatot K. K. iesniegumu, tika konstatēts, ka saskaľā ar 2009.gada 6.maija Viļānu pilsētas 

domes lēmumu Nr.9, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  

3. pantu 1.punktu un Viļānu pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas 

izīrēšanu” 5.5. punktu, ievērojot personas  konkrētos dzīvokļa apstākļus, K. K. tika sniegta 

palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – izīrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu - 

Rēzeknes ielā, Viļāni, Viļānu nov. 

2009.gada 11.maijā starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un K. K.tika noslēgts 

dzīvojamās telpas, kas atrodas  Rēzeknes ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.295/661. 

Dzīvoklis sastāv no vienas istabas, kopēja platība - 11,75m
2
. 

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

uzaicināta uz 2015.gada 20.oktobra Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi (turpmāk tekstā – 

Komisija)  papildus viedokļa izteikšanai. K. K. uz Komisijas sēdi neieradās, bet sazinājās 

telefoniski. Telefona sarunā viľa uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus  

paskaidrojumus un pieradījumus nav iesniegusi. 

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

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

jautājumu risināšanā”  3. pantu 1.punktu un Viļānu pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.10 

„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājuma 

risināšanā. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2. pantu, 6. panta 3. 

daļu,  Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. pantu,12. pantu, 13. pantu, 62. pantu, 65, 
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pantu, 66. pantu 67. pantu un ľemot vērā sociālās ,izglītības un  kultūras lietu komitejas 

ieteikumu  deputāti  atklāti balso par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija 

Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds 

Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

                                                         

Atteikt atzīt K.K. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas 

izīrēšanā.   

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

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

25§ 
Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu._____________________________________ 

J.Ivanova 

1. Izskatot M.R. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., un T.S. deklarētā dzīvesvieta 

Viļāni, Viļānu nov., 2015.gada 28.septemra iesniegumus, pašvaldības reģ. Nr.1.3-10/1040 un 

1.3-10/1041, par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē : 
M.R. lūdz noslēgt ar viľu, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, dzīvojamās telpas, 

kas atrodas Brīvības ielā,Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu, īrnieka, viľas mātes T. S. vietā,  jo 

māte  veselības stāvokļa,vecuma, kustības traucējumu dēļ nevar patstāvīgi maksāt par īri, 

komunālajiem pakalpojumiem, elektrību, gāzi.  M. R.jau daudzus gadus visus tekošos rēķinus 

apmaksā mātes vietā,  mātes pensija tiek izlietota ārstēšanās izdevumiem un zāļu iegādei.  

T. S. lūdz  noslēgt īres līgumu uz dzīvokli Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., ar meitu M. R. 

T.S.ir veca, ļoti slima, ar atmiľas traucējumiem,  kustības traucējumu dēļ nestaigā , visa 

pensija tiek izlietota par zālēm un ārstēšanos, līdz ar to nevar patstāvīgi veikt maksājumus par 

īri un komunālajiem pakalpojumiem. 

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem M.R. un T. S.  

tika uzaicinātas uz 2013.gada 20.oktobra Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi (turpmāk tekstā - 

Komisija)  papildus viedokļa izteikšanai. T. S. veselības stāvokļa dēļ uz Komisijas sēdi nebija 

ieradusies. M. R.Komisijā uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidroja, ka 

dzīvoklis ir neapmierinošā stāvoklī, tam nepieciešams remonts. Lai uzlabotu mātei dzīves 

apstākļus, M.R.  grib veikt dzīvoklī remontu. 

Izkatot M. R. un T. S.  iesniegumus, tika konstatēts, ka 1985.gada 27.martā starp SIA 

„VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un  T. S. tika noslēgts dzīvojamās telpas, kas atrodas  

Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.530/884, kurā ir ierakstīti: īrniece T. S.  un 

pilngadīga meita M. R. kā cita persona.  Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu 

nav. 

M.R. ir atzīta par „citu personu” likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta piektās daļas 

izpratnē un pamatojoties uz 2015.gada 15.aprīļa Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.5, 

M.R. tika iemitināta dzīvoklī Brīvības ielā, Viļānos un iekļauta dzīvojamās telpās īres līgumā 

Nr.530/884, kā cita persona, jo viľa ir precējusies un ir sava ģimene.  

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta piektās daļas noteikumi pieļauj pilngadīgam 

ģimenes loceklim, kurš pilda dzīvojamās telpas īres līguma noteiktās saistības, ja tam piekrīt 

pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu 

ar viľu,  nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus 

nepilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības.   

Par īrnieka ģimenes locekļiem var atzīt tikai iepriekš minētā likuma  9. panta pirmajā un 

otrajā daļā minētās personas, t.i., īrnieka laulāto, vecākus (adoptētājus), darbnespējīgos brāļus 

un māsas, pilngadīgos bērnus, kuriem nav savas  ģimenes (9.panta pirmā daļa), kā arī 

nepilngadīgos un adoptētos (9.panta otrā daļa). Šā panta pirmajā vai otrajā daļā neminētās 

personas var tikt atzītas, kā citas personas. 
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Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus,  M. R. un T. S.  lūgumi par  

dzīvojamās telpas – Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov, īres līguma grozīšanu, ir noraidāmi. 

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta piektā daļa nepiešķir  tiesības stāties īrnieka vietā 

citām personām, kas saskaľā ar minētā likuma 9.panta piekto daļu iemitinājušās īrnieka īrētajā 

dzīvojamā telpā. 

Pamatojoties uz minētā likuma  9. panta piekto daļu, M.R. ir atzīta par „citu personu” un 

iekļauta dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.530/884, kā cita persona, jo viľa ir precējusies un  ir 

sava ģimene.  

Saskaľā ar  Administratīvā procesa likuma  64.panta otro daļu 2015. gada 6.oktobrī Sociālā 

un dzīvokļu komisija (prot. Nr.23)  pēc iepazīšanās ar M. R. un T. S.  2015.gada 28.septembra 

iesniegumu par  dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu, objektīvu iemeslu dēļ pagarināja 

lietas izskatīšanas termiľu līdz 2016. gada 28.janvārim.  Iegūstot papildus informāciju un 

faktus, kas ir svarīgi lietas izskatīšanā, M. R. un T. S. iesniegumi tika izskatīti 2015.gada 

20.oktobrī Sociālās un dzīvokļu komisijas sēdē. 

Ľemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likumu  „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta  

pirmo, otro un piekto daļu un 14. panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 

5. pantu, 13. pantu,  62. panta  pirmo daļu, 65, pantu, 66. pantu 67. pantu un ľemot vērā 

sociālās ,izglītības un  kultūras lietu komitejas ieteikumu  deputāti  atklāti balso par – 10 

(Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, 

Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Atteikt  M.R. noslēgt ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”, nemainot iepriekšējā īres 

līguma nosacījumus, dzīvojamās telpas, kas atrodas Brīvības ielā,Viļānos, Viļānu nov., īres 

līgumu Nr.530/884, ar viľu iepriekšējā īrnieka, mātes T. S. vietā;  

2.  Atteikt  T. S. grozīt 1985.gada 27.martā dzīvojamās telpas, kas atrodas Brīvības ielā , 

Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu Nr.530/884, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, 

un  noslēgt ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” dzīvojamās telpas īres līgumu par īres 

tiesībām uz dzīvokli, Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov., viľas vietā meitai M. R.  

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

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

 

2. Izskatot N. J. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par dzīvojamās telpas 

īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē : 

N.J. lūdz noslēgt ar viľu īres līgumu attiecībā uz dzīvoklī Rēzeknes ielā, Viļānos, Viļānu nov., 

nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, sakarā ar iepriekšējā īrnieka- mātes V. J. nāvi, 

kura mirusi 2015.gada 16.februārī. 

Dzīvojamās telpas, kas atrodas Rēzeknes ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres līgumā Nr.262 

ierakstīti –  mirušās V. J. meita N. J. un mazdēls I.J. Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo 

ģimenes locekļu nav. 

I.J.piekrīt tam, ka dzīvojamās telpas – Rēzeknes ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.262 

tiks noslēgts ar  māti – N. J. ( I.J. iesniegums, pašvaldības ieejošais Nr.1.3-10/1091 no 

23.10.2015.).  

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

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

tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viľu, 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 sociālās ,izglītības un  kultūras 
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lietu komitejas ieteikumu  deputāti  atklāti balsojot par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze 

Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, 

Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Grozīt 1986.gada 31.marta dzīvojamās telpas – Rēzeknes iela, Viļāni, Viļānu nov., īres 

līgumu Nr.262, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut N. J. noslēgt ar SIA 

„VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” dzīvojamās telpas īres līgumu par īres tiesībām uz dzīvokli 

Rēzeknes ielā , Viļāni, Viļānu nov., sakarā ar iepriekšējā īrniekaV. J. nāvi;   

2. līguma noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā 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 stāšanās dienas.  

 

3. Izskatot I.V. deklarētā dzīvesvieta Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., un T. V. deklarētā 

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

grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē : 

I.V. lūdz noslēgt ar viľu, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, dzīvojamās telpas, 

kas atrodas Celtnieku ielā,Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu īrnieka, mātes T. V. vietā, jo viľa 

pēdējo laikā vecuma un veselības  stāvokļa dēļ nevar pildīt dzīvojamās telpas īres līgumā 

noteiktās saistības. 

T.V. lūdz  noslēgt, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,  dzīvojamās telpas - 

Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu ar dēlu I.V.T.V.vecuma un veselības stāvokļa 

dēļ nestaigā, ir guloša un nepieciešama patstāvīga aprūpe, līdz ar to nevar patstāvīgi veikt 

maksājumus par īri un komunālajiem pakalpojumiem. 

2015.gada 29. septembrī starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un T. V. tika noslēgts dzīvojamās 

telpas, kas atrodas Celtnieku ielā Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.100. 

Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr. 100 ir ierakstīti: īrniece T.V.  un viľas pilngadīgs dēls I. V. 

Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu nav. 

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta piektās daļas noteikumi pieļauj pilngadīgam 

ģimenes loceklim, kurš pilda dzīvojamās telpas īres līguma noteiktās saistības, ja tam piekrīt 

pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu 

ar viľu,  nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus 

nepilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības.   

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

īri” 5.panta otro daļu un 14. panta piekto daļu un ľemot vērā sociālās ,izglītības un  kultūras 

lietu komitejas ieteikumu  deputāti  atklāti balsojot par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze 

Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, 

Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Grozīt 2015.gada 29.septembra dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā, Viļānos, 

Viļānu nov., īres līgumu Nr.100, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut I.V. 

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

dzīvokli, Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov.,  īrniekaT. V. vietā;   

2. Līguma noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā 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 stāšanās dienas.  
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26§ 

Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.__________________________ 

J.Ivanova 

1. Izskatot J.K. deklarētā dzīvesvieta Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par  

dzīvojamās telpas - Celtnieku iela, Viļāni, Viļānu nov., īres līguma termiľa pagarināšanu, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

J.K.lūdz pagarināt 2011.gada 15. novembrī ar SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēgto 

dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu Nr.1210/242 

sakarā ar īres līguma termiľa izbeigšanu. 

Saskaľā ar 2011.gada 10.novembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.15, 41§, 

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, 

J. K. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā. 

2011.gada 15. novembrī SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēdza ar J. K. dzīvojamās telpas, kas 

atrodas Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres līgums Nr.1210/242 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.  

Ľemot vērā to, ka J. K. ir izveidojušies parādi par īres maksu, pamatpakalpojumiem un 

siltumenerģijas piegādes pakalpojumiem par dzīvokli Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov,. 

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

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

un ľemot vērā sociālās ,izglītības un  kultūras lietu komitejas ieteikumu  deputāti  atklāti 

balsjot par – 10 (Jekaterina Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris 

Galerijs Vidiľš, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta 

Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Atļaut J. K. pagarināt dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., 

īres līgumu Nr.1210/242 uz noteiktu laiku-sešiem mēnešiem ar nosacījumu, ka desmit darba 

dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīţa J. K.iesniegs Viļānu novada pašvaldības 

Sociālajai un dzīvokļu komisijai ar  SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un SIA „VIĻĀNU 

SILTUMS” saskaľotus parādu maksājumu grafikus; 

2.Īres līguma Nr.1210/242 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 (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

2. Izskatot L.G., deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par dzīvojamās 

telpas īres līguma termiľa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

L.G. lūdz pagarināt 2014.gada 18.martā ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” noslēgto 

dzīvojamās telpas, kas atrodas mājā Rēzeknes ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu uz 

nenoteiktu laiku sakarā ar īres līguma termiľa izbeigšanu. 

Saskaľā ar 2014.gada 13.marta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.5, 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, L. G. tika 
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sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā. 

2014.gada 18. martā starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un L.G. tika noslēgts 

dzīvojamās telpas – Rēzeknes ielā , Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr. 1166 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 , 

izglītības un  kultūras lietu komitejas ieteikumu  deputāti  atklāti balsojot par – 10 (Jekaterina 

Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs 

Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Atļaut L.G. pagarināt dzīvojamās telpas, kas atrodas Rēzeknes ielā, Viļāni, Viļānu nov., 

īres līgumu Nr.1166 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, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

3. Izskatot O.M.deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par dzīvojamās 

telpas – Celtnieku iela, Viļāni,Viļānu nov., īres līguma termiľa pagarināšanu, Viļānu novada 

pašvaldības dome konstatē: 

O.M. lūdz pagarināt 2014.gada 25.novembrī ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” noslēgto 

dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu  Nr.174 uz 

nenoteiktu laiku sakarā ar īres līguma termiľa izbeigšanu. 

Saskaľā ar  2014.gada 20.novembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.22, pamatojoties 

uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. panta pirmās daļas 4.punktu O. 

M. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā –  īrētās dzīvojamās telpas apmaiľā 

pret citu īrējamu dzīvojamo telpu. 

2014.gada 25 martā starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un O.M. tika noslēgts 

dzīvojamās telpas – Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr. 174 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 sociālās 

,izglītības un  kultūras lietu komitejas ieteikumu  deputāti  atklāti balsojot par – 10 (Jekaterina 

Ivanova, Ilze Valeniece, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiľš, Vasīlijs 

Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inna Ruba ,Inta Brence), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

 

1. Atļaut O.M. pagarināt dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., 

īres līgumu Nr.174 uz nenoteiktu laiku;   
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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, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

27§ 

Par Viļānu vidusskolas ,Dekšāres pamatskolas skolēnu ,Viļānu Mūzikas un   mākslas  

un  Sporta skolas audzēkņu  uzteikšanu 1 semestra beigās._________________________ 

J.Šlivka I.Strūberga J.Ivanova 

Sakarā ar 1 semestra beigām piešķirt naudas līdzekļus skolēniem ,kuri uzrādījuši labas un 

teicamas sekmes mācībās  un sportā-uzteikšanu Ziemassvētkos , 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Piešķirt naudas līdzekļus līdz EUR 5.00 katram- konfekšu kārbu iegādei –  

   teicamnieku apsveikšanai, pēc iesniegtā saraksta no  līdzekļiem pārējā neklasificētā  

   kultūra. 

2.Piešķirt naudas līdzekļus līdz EUR 3.00 katram- saldumu  iegādei –labinieku  

  apsveikšanai, pēc iesniegtā saraksta no līdzekļiem pārējā  neklasificētā kultūra. 

3.Piešķirt naudas līdzekļus līdz EUR 3.00 katram – saldumu iegādei –par augstiem  

  sasniegumiem sportā Sporta skolas labākajiem audzēkľiem pēc iesniegtā saraksta no   

  līdzekļiem pārējā neklasificētā kultūra. 

28§ 

Informācija.________________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2015. gada  17.decembrī  plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2015.gada 10.decembrī  plkst 15.00. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2015.gada  10.decembrī  

plkst.14.00. 

    Sēdi slēdza plkst.17.00 

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

 

Parakstīja 2015.gada 25.novembrī 

 


