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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

SĒDES  PROTOKOLS 

 

Viļānu novadā                                   Nr.5                        2017.gada  23.martā 

 

Darba kārtībā: 

1. Par SIA „Viļānu siltums” 2016. gada pārskatu un zvērināta revidenta 

ziņojumu. 

2. Par SIA „Viļānu namsaimnieks” 2016. gada pārskatu un zvērināta revidenta 

ziņojumu. 

3. Par SIA „Viļānu slimnīca” 2016. gada pārskatu un zvērināta revidenta 

ziņojumu. 

4. Par amata vienības izveidošanu Viļānu novadā. 

5. Par atbrīvošanu no telpu nomas maksas. 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. 

7. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā. 

8. Par projekta “Sekmēt muzeju nozares attīstību, izveidojot patstāvīgo 

ekspozīciju “Latgale un tās iedzīvotāji XIX gadsimtā poļu pētnieces 

Stefānijas Uļanovskas etnogrāfiskajos darbos” atbilstoši mūsdienu 

sabiedrības vajadzībām” apstiprināšanu. 

9. Par amatu savienošanu. 

10. Par ēdināšanas izdevumiem pedagogiem, tehniskajam personālam Viļānu 

novada izglītības iestādēs. 

11. Par L. M. iesniegumu. 

12. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali māksliniecisko kolektīvu vadītāju 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

13. Par Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.91 „Par 

tirdzniecību  Viļānu novadā”. 

14. Par naudas līdzekļu piešķiršanu absolventiem.  

15. Par godalgotu vietu olimpiādē, konkursos un sacensībās skolēniem. 

16. Par projekta „Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana” apstiprināšanu. 

17. Par nomas attiecību izbeigšanu. 

http://vilani.lv/uploads/files/saist.not.nr.76-19.11.2015._laboti_(1).pdf
http://vilani.lv/uploads/files/saist.not.nr.76-19.11.2015._laboti_(1).pdf
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18. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim. 

19. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam. 

20. Par nomas attiecību  pagarināšanu. 

21. Par zemes iznomāšanu. 

22. Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un 

nodošanu atsavināšanai. 

23. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

24. Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un 

nodošanu atsavināšanai. 

25. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

26. Par zemes ierīcības projekta izstrādi. 

27. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu. 

28. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu. 

29. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

30. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās 

telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu. 

31. Par izslēgšanu no Palīdzības reģistra dzīvokļu jautājuma risināšanā. 
Papildus darba kārtībā. 

32. Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa.    

33. Par stundas tarifa likmes apstiprināšanu Viļānu novada pašvaldības vēlēšanu 

komisijas un iecirkņu vēlēšanu komisijas locekļiem. 

34. Par Viļānu novada domes priekšsēdētāja vietnieka Intas Brences atbrīvošanu no 

amata. 

35. Par Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. 

36. Par amatu savienošanu. 

37. Par nomas attiecību  pagarināšanu. 

38. Informācija. 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova. 

Piedalās 

deputāti: Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa ,Leopolds Naglis. 

Nav ieradušies deputāti- Andris Kozulis –nezināmu iemeslu dēļ un Juris Galerijs 

Vidiņš- komandējumā. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Inga Strūberga, juriste Marija Šļomina,  

nekustamā īpašuma speciāliste  Lidija Kuzņecova, galvenā grāmatvede Irēna Stafecka, 

Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Zoja Žugunova,  sabiedrisko attiecību speciāliste 

Margarita Isajeva, tirgus administratore Ērika Jermanova, finanšu analītiķe Guna Visocka. 

Sēdē klātesošie: korespondente Ilze Sondore. 

Uzaicinātie : SIA “Viļānu namsaimnmieks” valdes locekle Ārija Moisejeva un grāmatvede 

Ilona Piziča. 

   Protokolē: 

kancelejas pārzine  Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00. 
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Deputāti  atklāti balso par darba kārtību par- 13(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta 

Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga Ceipiniece, 

Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds Naglis), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Apstiprināt  darba kārtību  . 

Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāja J.Ivanova informē deputātus par papildus sēdei 

iesniegtajiem jautājumiem, kas būtu steidzami jāizskata. 

Deputāte I.Grolmusa ierosina papildus jautājumus skatīt katru atsevišķi, bet priekšsēdētāja 

ierosina nobalsot  par visiem kopā ,vai iekļaut tos darba kārtībā vai ne. 

Deputāti  atklāti balso par  papildus darba kārtībā iekļaujamiem jautājumiem par- 

8(Jekaterina Ivanova,  Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Daiga Ceipiniece, 

Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska), pret- 5 (Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inga 

Zunda, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa) , atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Sakarā ar to , ka par nav savāktas  2/3  no klātesošo deputātu balsīm ,papildus jautājumi 

domes sēdē netiek iekļauti. 

1§ 

Par SIA „Viļānu siltums” 2016. gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu. 

1.Izskatot  SIA „Viļānu siltums”  uzņēmuma finanšu rādītājus par izdevumiem, 

ienākumiem un rezultātiem- pieņemt zināšanai SIA „Viļānu siltums” 2016. gada 

pārskatu (bilances kopsumma – 685957,00 EUR; zaudējumi – 6029,00 EUR). 

2.Pieņemt zināšanai SIA „MP AUDITS”, licence Nr.172) zvērinātā revidenta Marijas 

Porietes (zvērināta revidenta sertifikāts Nr.6) ziņojumu. 

Pielikumā: Gada pārskats ar revidenta ziņojumu uz 19 (deviņpadsmit) lapām. 

2§ 

Par SIA „Viļānu namsaimnieks” 2016. gada pārskatu un zvērināta revidenta 

ziņojumu.____________________________________________________________ 

J.Šlivka I.Grolmusa Ā.Moisejeva I.Piziča  J.Ivanova 

1.Izskatot SIA „Viļānu namsaimnieks”  uzņēmuma finanšu rādītājus par izdevumiem, 

ienākumiem un rezultātiem, kā arī uzklausot SIA „Viļānu siltums” valdes locekles Ā. 

Moisejevas teikto pieņemt zināšanai SIA „Viļānu namsaimnieks” 2016. gada 

pārskatu (bilances kopsumma  – 1410 278,00 EUR; zaudējumi – 57394,00 EUR).  

2.Pieņemt zināšanai SIA „A.Kursītes auditorfirma (reģ. Nr. 45402005304, adrese: 

Raiņa iela    13-2, Madona, licence Nr.20) zvērinātā revidenta Anitas Kursītes 

zvērināta revidenta     sertifikāts Nr.14) ziņojumu. 
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Pielikumā: Gada pārskats ar revidenta ziņojumu uz 24 (divdesmit četrām) lapām. 

Deputāti uzdot jautājumus SIA “Viļānu namsaimnieks” pārstāvjiem un saņem 

atbildes. Tiek pieprasīts līdz 2017.gada 01.jūnijam vai 1.jūlijam SIA “Viļānu 

namsaimnieks” veikt aprēķinus ,sastādīt sabiedrības naudas plūsmu, lai parādītu 

vīzijas par uzņēmuma stabilu darbību. 

Deputāti  atklāti balso - 8(Jekaterina Ivanova,  Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs 

Arbidāns,  Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska), pret- 4 

(Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inga Zunda, Ilze Grolmusa) , atturas- 1(Leopolds Naglis), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

SIA “Viļānu namsaimnieks” līdz 2017.gada 01.jūlijam iesniegt  aprēķinus un vīzijas 

uzņēmuma stabilizācijai. 

3§ 

Par SIA „Viļānu slimnīca” 2016. gada pārskatu un zvērināta revidenta 

ziņojumu.____________________________________________________________ 

1. Izskatot SIA „Viļānu slimnīca” uzņēmuma finanšu rādītājus par izdevumiem, 

ienākumiem un rezultātiem uzklausot SIA „Viļānu slimnīca” valdes locekļa 

J.G. Vidiņa teikto pieņemt zināšanai SIA „Viļānu slimnīca” 2016. gada 

pārskatu (bilances kopsumma – 487383,00 EUR, peļņa– 3480,00 EUR). 

2. Kapitālsabiedrības peļņa  EUR – 3480.00 tiks novirzīta slimnīcas 

infrastruktūras uzlabošanai. 

3. Pieņemt zināšanai SIA „A.Kursītes auditorfirma (reģ. Nr. 

45402005304,adrese: Raiņa iela 13-2, Madona, licence Nr.20) zvērinātā 

revidenta Anitas Kursītes (zvērināta revidenta sertifikāts Nr.14) ziņojumu. 

Pielikumā: Gada pārskats ar revidenta ziņojumu uz 20 (divdesmit) lapām. 

4§ 

Par amata vienības izveidošanu Viļānu novadā. 

J.Ivanova 

Sakarā ar Viļānu novada pašvaldības iespējamo dalību Eiropas Savienības fondu 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa 

“Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” projektā  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” vienošanās Nr.8.3.5.0/16/I/001, nepieciešams izveidot amata vienību - 

pedagogs karjeras konsultants (profesijas kods: 235915). Amata mērķis - Eiropas 

Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā 

atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” vienošanās Nr.8.3.5.0/16/I/001 3., 6.darbības 

ietvaros nodrošināt kvalitatīvu karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras 
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informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošanu atbilstoši 

Sadarbības līgumā starp Viļānu novada pašvaldību un Valsts izglītības attīstības 

aģentūru noteiktajam. Pēc projekta noteikumiem Viļānu novadā pieejams finansējums 

0,7 slodzes (atalgojums mēnesī 680,00 EUR mēnesī vienai pilnai slodzei) jeb 476 

EUR ( papildus darba devēja VSAOI 112,29), jaunradītu darbavietu aprīkojuma 

iegādes izmaksas, kas jāizlieto 2017.gadā ir 623 EUR. Karjeras atbalsta pasākumu 

izmaksas -  (6,50 EUR uz izglītojamo mācību gadā) - sabiedriskā transporta biļetes, 

ieejas biļetes publiskos pasākumos, t.sk. izstādēs, telpu nomas līgumu izmaksas par 

karjeras pasākumiem ārpus iestādes, pakalpojumu līgumu izmaksas par karjeras 

pasākumu īstenošanu. Līdz 2017.gada 31.augustam iespējamais piešķirtais 

finansējums izmēģinājumā skolā (Viļānu vidusskolā) -- 488 izglītojamajiem – 3172 

EUR, projektā neiesaistītās izglītības iestādei (Dekšāru pamatskola) – 33 

izglītojamajiem – 214,50 EUR. Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  

atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noslēgt sadarbības līgumu starp Viļānu novada pašvaldību un Valsts izglītības 

attīstības aģentūru par dalību - Eiropas Savienības fondu darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju 

karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” vienošanās Nr.8.3.5.0/16/I/001. 

2. Izveidot amata vienību - pedagogs karjeras konsultants (profesijas kods: 

235915)  ar atalgojums 680,00 EUR mēnesī vienai pilnai slodzei no 2017.gada 

03.aprīļa. 

5§ 

Par telpu izmantošanu.________________________________________________ 

I.Strūberga J.Ivanova 

Viļānu novada pašvaldība saņēmusi Viļānu evaņģēliski luteriskās draudzes, 

reģistrācijas numurs 90000595950, 2017. gada 27. februāra iesniegumu 

Nr.1.3.10/214, kurā tiek lūgts izmantot sociālā atbalsta centra “Cerība” telpas vienu 

reizi mēnesī dievkalpojumiem un vienu reizi Bībeles stundai. 

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

ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 12(Jekaterina 

Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  

Inga Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas- 1(Ilze Grolmusa), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Atļaut bez atlīdzības izmantot sociālā atbalsta centra “Cerība” telpas, termiņā līdz 

2017. gada 31. decembrim. 

2. Katru izmantošanas gadījumu saskaņot ar sociālā atbalsta centra “Cerība” vadītāju.  
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6§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.__________________________ 

M. Šļomina J.Ivanova 

1.Viļānu novada pašvaldībā saņemta vēstule no zvērināta tiesu izpildītāja, ar 

pieprasījumu sniegt ziņas vai nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7817 900 0057 

ir nekustāmā īpašuma nodokļu parāds. Parāda esamības gadījumā tiek lūgts izsniegt 

pašvaldības lēmumu par tā piedziņu.   

 Pārbaudot tiesu izpildītāja pieprasīto informāciju, tiek konstatēts: 1) 

nekustāmā īpašuma ar kadastra Nr.7817 900 0057 īpašnieks G. U.; 2) G. U.,deklarētā 

dzīvesvietas adrese: Viļāni, Viļānu novads, LV-4650, līdz 2017.gada 06.martam nav 

veicis nekustāmā īpašuma nodokļa samaksu par norādīto īpašumu. 

              Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa 

pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā. Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka 

noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar 

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un 

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu 

izpildes kārtībai.  

                Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmajā daļā ir paredzēts, ka 

nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, 

kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas 

kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), 

kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, 

un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā 

arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu 

administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu.  

           Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu, 

administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: 

administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu 

izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi.  

   Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, par piespiedu 

izpildi, parādnieks ir brīdināts – izsniegts nekustāmā īpašuma nodokļa maksāšanas 

paziņojums 2017.gadam Nr.17-3751 (maksāšanas paziņojumā ir norādīts brīdinājums 

par parāda esamību un tā labprātīgu nomaksu) un pamatojoties uz likuma „Par 

nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu, 

Administratīvā procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo 

daļu, Civilprocesa likuma 539.panta 2.daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 

47.panta pirmo daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso 

par -13(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, 

Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no parādnieka, G. U.deklarētā dzīvesvietas adrese: 

Viļāni,Viļānu novads, LV-4650 termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa 
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parādu par nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.78179000057 - 83.57 EUR apmērā 

(tajā skaitā nokavējuma nauda 32.62 EUR apmērā). Piedziņu vērst uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo nekustāmo un kustamo īpašumu. 

2. Lēmuma izpildi nodot zvērinātam tiesu izpildītājam Lilijai Solovjovai. 

3.  Pamatojoties uz Civillikuma 34.panta sesto daļu, veikt valsts nodevas nomaksu EUR 

2.85 (divi eiro 85 centi) Valsts kasei, Reģ. Nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts 

LV71TREL1060190911300. 

 

Par šo lēmumu septiņu dienu laikā no tā spēkā stāšanās dienas, atzīstot, ka lēmums 

adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, ir tiesības iesniegt 

sūdzību Administratīvajā rajona tiesā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV 4601. 

Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību. 

 

2. Viļānu novada pašvaldībā saņemta vēstule no zvērināta tiesu izpildītāja, ar 

pieprasījumu sniegt ziņas vai nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7890 002 0155 

ir nekustāmā īpašuma nodokļu parāds. Parāda esamības gadījumā tiek lūgts izsniegt 

pašvaldības lēmumu par tā piedziņu.   

 Pārbaudot tiesu izpildītāja pieprasīto informāciju, tiek konstatēts: Nekustāmā 

īpašuma ar kadastra Nr.7890 002 0155 īpašnieks ir V. C.; V. C. deklarētā dzīvesvietas 

adrese: Baldones pagasts, Baldones novads, LV-2125, līdz 2017.gada 08.martam nav 

veicis nekustāmā īpašuma nodokļa samaksu par norādīto īpašumu. 

              Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa 

pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā. Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka 

noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar 

pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un 

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu 

izpildes kārtībai.  

                Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmajā daļā ir paredzēts, ka 

nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, 

kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas 

kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), 

kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, 

un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk — nokavētie nodokļu maksājumi), kā 

arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu 

administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu.  

           Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu, 

administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: 

administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu 

izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi.  

   Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, par piespiedu 

izpildi, parādnieks ir brīdināts – izsniegts nekustāmā īpašuma nodokļa maksāšanas 

paziņojums 2017.gadam Nr.17-3754 (maksāšanas paziņojumā ir norādīts brīdinājums 

par parāda esamību un tā labprātīgu nomaksu), pamatojoties uz likuma „Par 

nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu, 

Administratīvā procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo 
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daļu, Civilprocesa likuma 539.panta 2.daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 

47.panta pirmo daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso 

par - 13(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   Arnolds 

Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, 

Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no parādnieka, V. C. deklarētā dzīvesvietas adrese: Baldones 

pagasts, Baldones novads, LV-2125, termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.78900020155 - 294.26 EUR 

apmērā (tajā skaitā nokavējuma nauda 58.52 EUR apmērā). Piedziņu vērst uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo nekustāmo un kustamo īpašumu. 

 2. Lēmuma izpildi nodot zvērinātam tiesu izpildītājam Anitai Kalniņai. 

3. Pamatojoties uz Civillikuma 34.panta sesto daļu, veikt valsts nodevas nomaksu EUR 

2.85 (divi eiro 85 centi) Valsts kasei, Reģ. Nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts 

LV71TREL1060190911300. 

 

Par šo lēmumu septiņu dienu laikā no tā spēkā stāšanās dienas, atzīstot, ka lēmums 

adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, ir tiesības iesniegt 

sūdzību Administratīvajā rajona tiesā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV 4601. 

Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību. 

 

7§ 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā.________ 

G.Visocka J.Ivanova 

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

„Par pašvaldību budžetiem”, Likuma par budžetu un finanšu vadību 7.pantu un ņemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, 

Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga 

Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , 

Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Veikt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā. 

 

Pielikumā: pamatbudžeta grozījumi uz 3 lapām. 

 

8§ 

Par projekta “Sekmēt muzeju nozares attīstību, izveidojot patstāvīgo ekspozīciju 

“Latgale un tās iedzīvotāji XIX gadsimtā poļu pētnieces Stefānijas Uļanovskas 

etnogrāfiskajos darbos” atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām” 

apstiprināšanu._______________________________________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot Viļānu novadpētniecības muzeja vadītāja Margaritas Skangales 03.03.2017. 

iesniegumu “Par projekta apstiprināšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu” ar projekta 

“Sekmēt muzeju nozares attīstību, izveidojot patstāvīgo ekspozīciju “Latgale un tās 

iedzīvotāji XIX gadsimtā poļu pētnieces Stefānijas Uļanovskas etnogrāfiskajos 

darbos” atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām” tāmi: 

Nr. 

p.k. 

EKK 

kods 

EKK 

nosaukums 
Izdevumu pozīcija 

Projekta 

realizācijai 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

VKKF 

finansējums 
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nepieciešamie 

līdzekļi EUR 

EUR EUR 

1.  5232 Saimniecības 

pamatlīdzekļi 

Ekspozīcijas izbūve 

t.sk. apgaismojuma, 

podestu, vitrīnu 

izbūve, foto tapešu un 

fotogrāfiju 

izgatavošana, audio 

aprīkojuma 

uzstādīšana, īsto 

pasaku un joku pasaku 

audio ierakstu 

veidošana 

4454.35 3224.35 1230.00 

2.  1150 Atalgojums 

fiziskajām 

personām uz 

tiesiskās 

attiecības 

regulējošu 

dokumentu 

pamata 

Līgums ar poļu dr. 

hab. prof. IS PAN D. 

K. Rembiszewsku par 

ekspozīcijas “Latgale 

un tās iedzīvotāji XIX 

gadsimtā poļu 

pētnieces S. 

Uļanovskas 

etnogrāfiskajos 

darbos”: 

1. saturiskā materiāla 

atlasi jaunas 

ekspozīcijas 

izveidošanai, 

pamatojoties uz 

tematisku materiālu 

atlasi, faktu ieguvi, 

nodrošinot Nacionālā 

muzeju krājuma 

izpētes rezultātu 

pieejamību; 

2. stendu scenārija 

izveidi; 

3.Ekspozīcijas 

kataloga, afišas un 

interneta vietnē 

ievietojamo tekstu 

izstrāde, sagatavošana 

maketa izstrādei un 

pēdējā redakcija. 

770.00 0.00 770.00 

3.  1150 Atalgojums 

fiziskajām 

personām uz 

tiesiskās 

attiecības 

regulējošu 

dokumentu 

pamata 

Līgums par tulkošanas 

pakalpojumiem –  

tekstu tulkošana no 

poļu valodas uz 

latviešu valodu 

480.00 480.00 0.00 

Kopā: 5704.35 3704.35 2000.00 

ņemot vērā: 

 Viļānu novada pašvaldības Kultūras komisijas 08.03.2017. sēdē, jautājumā 

Nr.1 “Dalība Kultūrkapitāla fonda apstiprinātajos projektos”, protokols Nr.2, 

pieņemto pozitīvo lēmumu par projekta “Sekmēt muzeju nozares attīstību, 
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izveidojot patstāvīgo ekspozīciju “Latgale un tās iedzīvotāji XIX gadsimtā 

poļu pētnieces Stefānijas Uļanovskas etnogrāfiskajos darbos” atbilstoši 

mūsdienu sabiedrības vajadzībām” apstiprināšanu; 

 Projekta ilgtermiņa mērķi: sekmēt Viļānu novadpētniecības muzeja attīstību, 

konkurētspēju, paplašinot Nacionālā muzeju krājuma izpētes un izpētes 

rezultātu izmantošanas iespējas atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām; 

 Projekta īstermiņa mērķi: ekspozīcija, kura sekmē Viļānu novadpētniecības 

muzeja krājuma materiālu uzturēšanu un izmantošanu plašai mērķauditorijai, 

tā attīstot Viļānu novada kultūrvēstures mantojuma pieejamību sabiedrībai, 

kas savukārt veicina Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju attīstību; 

 Atbilstību Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022. gadam Vidēja 

termiņa prioritātes VP 4. Pakalpojumi iedzīvotāju dzīves kvalitātei Rīcības 

virzienam RV 4.3. Piedāvāt daudzveidīgas interešu izglītības, brīvā laika un 

sporta aktivitāšu iespējas; 

un to, ka projekts ir guvis Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālo atbalstu,pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 14. panta otrās daļas 6.punktu, 15. panta 

pirmās daļas 4. punktu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, 

Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , 

Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursa projekta pieteikumu 

“Sekmēt muzeju nozares attīstību, izveidojot patstāvīgo ekspozīciju “Latgale un tās 

iedzīvotāji XIX gadsimtā poļu pētnieces Stefānijas Uļanovskas etnogrāfiskajos 

darbos”” atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām”;  

2. Apstiprināt projekta budžetu 5704,35 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti četri eiro un 

35 centi). Tai skaitā: Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums 2000,00 EUR, (divi 

tūkstoši eiro un 00 centi) un Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums 3704,35 EUR 

(trīs tūkstoši septiņi simti četri eiro un 35 centi);  

3. Garantēt projektam nepieciešamā finansējuma apjomu ar pašvaldības budžetu - no 

līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. 

 

9§ 

Par amatu savienošanu.______________________________________________ 

I.Strūberga J.Ivanova 

 Pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Viļānu slimnīca”, reģistrācijas numurs 

40003235190, valdes loceklis Juris Galerijs Vidiņš lūdz atļauju savienot valdes 

locekļa amatu ar Viļānu novada pašvaldības domes deputāta amatu.  

 Latvijas Republikas likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 7.panta 5
3
.daļas 5.punkts nosaka, ka publiskas personas 

kapitālsabiedrības valdes loceklim, kā arī tādas kapitālsabiedrības valdes loceklim, 

kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 

procentus vai kurā publiskai personai ir cita veida izšķirošā ietekme 

atbilstoši Koncernu likumam, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar: citu 

amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir 

saņemta tās kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo 

https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums
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personu ir ievēlējusi amatā. Līdz ar to secināms, ka, lai J.G.Vidiņš varētu savienot 

valdes locekļa amatu ar domes deputāta amatu, tam ir nepieciešama atļauja.  

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 7.panta 5
3
.daļas 5.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 

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

atklāti balso par – 6 (Jevdokija Šlivka, Inta Brence,  Inga Zunda, Daiga Ceipiniece,  Ilze 

Grolmusa , Leopolds Naglis), pret- 3( Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Felicija Leščinska), 

atturas- 3(Alla Stiuka, Inna Ruba , Ilze Valeniece), novada domes priekšsēdētāja Jekaterina 

Ivanova -balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Atļaut Viļānu novada pašvaldības SIA „Viļānu slimnīca”, reģistrācijas numurs 

40003235190, valdes loceklim Jurim Galerijam Vidiņam savienot valdes locekļa 

amatu ar Viļānu novada pašvaldības domes deputāta amatu.  

10§ 

Par ēdināšanas izdevumiem pedagogiem, tehniskajam personālam Viļānu 

novada izglītības iestādēs._______________________________________________  

G.Visocka J.Ivanova 

Novada pirmsskolas izglītības iestādēs maksa par ēdināšanu tiek noteikta 

atkarībā no izlietoto produktu daudzumu pašizmaksas. 

Kompleksās pusdienas skolēniem, kuri apmeklē kopgaldu un izvēlas pirmo, 

otro un trešo ēdienu Viļānu novada vispārējās izglītības iestādēs ir noteikta EUR 0.85 

( nulle euro 85 centi), ko maksā skolēnu vecāki ( 80% - EUR 0.68 produktu 

pašizmaksa un 20% -EUR 0.17 skolas ēdnīcas uzturēšanas izmaksas). Sakarā ar to, ka 

kopgaldu apmeklē izglītības iestāžu pedagogi un tehniskais personāls, ir nepieciešams 

noteikt atsevišķu maksu par kompleksajām pusdienām. 

Ņemot vērā 2010.gada 09.septembra sēdes prot.Nr.16 lēmumu Nr.11 apstiprinātā 

“Viļānu novada pašvaldības ēdināšanas reglaments Viļānu vidusskolā” reglamenta 

3.8.punktu, kurā noteikts, “ ka pārējiem tiek pielietots uzcenojums 50%”. 

pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām “ 21. panta pirmās daļas 14. punktu g 

apakšpunktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 

13(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, 

Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Novada Vispārējo izglītības iestāžu pedagogiem un tehniskajam personālam noteikt 

maksu par kompleksajām pusdienām EUR 1.11 apmērā ( viens euro 11 centi), ko 

veido 50% jeb EUR 0.68 produktu pašizmaksa, 20% jeb EUR 0.17 skolas ēdnīcas 

uzturēšanas izmaksas un 30% jeb EUR 0.26 uzcenojums. 



12 
 

2. Novada pirmsskolas izglītības iestādēs pedagogiem un tehniskajam personālam, 

aprēķinot maksu par pusdienām, izlietoto produktu daudzuma pašizmaksai noteikt 

50% uzcenojumu. 

3. Iepriekšminētie izcenojumi stājās spēkā ar 01.04.2017. 

11§ 

Par L.M. iesniegumu.________________________________________________  

I.Strūberga J.Ivanova 

2017. gada 06. martā Viļānu novada pašvaldībā ir saņemts L.M. iesniegums, kurā 

izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu meitas N.K. M. dalībai Eiropas junioru 

čempionātā 64 lauciņu dambretē. Sacensības norisināsies no 2017. gada 29. aprīļa līdz 

08. maijam Krievijā, Orlā. Atbilstoši L. M. iesniegumam sacensību izmaksas ir 435 

euro, t.sk. dzīvošana un ēdināšana 270 euro, ceļa izdevumi 165 euro. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 14. panta otrās daļas 6.punktu, 

15. panta pirmās daļas 6.punktu un 21. panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, 

Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga 

Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , 

Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Piešķirt L. M. finansējumu EUR 435.00(četri simti trīsdesmit pieci eiro 00 centi) 

apmērā ar sacensībām saistīto izdevumu samaksai meitas N.K. M. dalībai Eiropas 

junioru čempionātā 64 lauciņu dambretē. 

2. Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

3. Norēķinus veikt pēc piestādītiem rēķiniem. 

 

12§ 

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka 

viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo 

kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, likuma „Par valsts budžetu 

2017.gadam” 3.panta pirmās daļas 4.punktu un 10.pielikumu, Ministru kabineta 17.11.2015. 

noteikumiem Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām” līdzfinansējums no valsts budžeta Viļānu novada 

pašvaldības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām 2017.gadā piešķirti 4356 euro (četri tūkstoši trīs simti piecdesmit seši euro). 

Pašvaldība veic valsts piešķirtās mērķdotācijas 2017.gadam sadali Noteikumos noteiktā 

kārtībā, ņemot vērā: 

1. valsts piešķirtās mērķdotācijas apmēru  Viļānu novada pašvaldībai 

2017.gadam; 

2. G1 – kolektīvu (kori, tautas deju kolektīvi, pūtēju orķestri un kokļu 

mūzikas ansambļi) skaitu Pašvaldībā; 
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3. G2 – kolektīvu (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas grupas, 

tautas lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi) skaitu 

Pašvaldībā;  

4. G1 kolektīviem piemērojams līdzdalības intensitātes koeficients (K) 2; 

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, 

Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga 

Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , 

Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Veikt valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali pašvaldības māksliniecisko 

kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām šādi 2017.gadā: 

2. Apstiprināt mērķdotācijas sadalījumu 2017. gada 1.pusgadam 

mākslinieciskajiem kolektīviem atbilstoši pielikumam. 

 

13§ 

Par Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.91 „Par 

tirdzniecību  Viļānu novadā”. 

M. Šļomina  J.Ivanova 

Tirgus administrators ir izstrādājis jaunus saistošos noteikumus „Par tirdzniecību 

Viļānu novadā”. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums ir norādīts saistošo 

noteikumu paskaidrojuma rakstā. 

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

vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, 

Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga 

Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , 

Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izdot saistošos noteikumus Nr.91 „Par tirdzniecību Viļānu novadā”; 

2. Apstiprināt saistošo noteikumu paskaidrojumu rakstu; 

3. Nosūtīt saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai. 

 
Pielikumā: 

-  Saistošie noteikumi uz piecām lapām; 

- Paskaidrojuma raksts uz vienas lapas.  
 

 

14§ 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu absolventiem.______________________________ 

I.Brence J.Ivanova 

Sakarā ar 2016./2017.māc. gada beigām un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu 

deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna 

Kolektīvs 

Kolektīvu 

skaits 

pašvaldībā 

Valsts piešķirtā 

mērķdotācija (L) 

Bāzes finansējuma (B) 

1 kolektīvam aprēķins 

Bāzes finansējums 1 kolektīvam  

noteiktajā periodā 

G1  4 
EUR 4356 B=L/(ΣG1x2 + ΣG2) 

EUR 682 

G2 4 EUR 341 

http://vilani.lv/uploads/files/saist.not.nr.76-19.11.2015._laboti_(1).pdf
http://vilani.lv/uploads/files/saist.not.nr.76-19.11.2015._laboti_(1).pdf
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Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

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

 grāmatu un puķu iegādei, katram skolēnam EUR 7.00 (septiņi eiro 00 centi) vērtībā, 

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

veikala par teicamām sekmēm, kas mācās Viļānu vidusskolā un Dekšāru 

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

labām un teicamām sekmēm, kas mācās Viļānu vidusskolā un Dekšāru 

pamatskolā  un ir deklarēti Viļānu novadā; 

 par aktīvu līdzdalību sporta pasākumos, aizstāvot skolas godu novadu 

sacensībās EUR 15.00 (piecpadsmit eiro 00 centi) vērtībā dāvanu karti, kas 

mācās Viļānu vidusskolā un Dekšāru pamatskolā un ir deklarēti Viļānu 

novadā. 
Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra. 

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

 dāvanu  karti  EUR 7.00 (septiņi eiro 00 centi) apmērā  no grāmatu veikala, 

kas mācās Viļānu vidusskolā vai Dekšāru pamatskolā. 

Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra. 

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

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

sporta aktivitātēm, kas mācās Viļānu vidusskolā vai Dekšāru pamatskolā. 

Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra. 

4. Piešķirt naudas līdzekļus–„Gada klase”: 

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

Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra. 

 

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

 dāvanu un puķu iegādei, katram audzēknim EUR 7.00 (septiņi eiro 00 centi) 

vērtībā, kas mācās Viļānu Mūzikas un mākslas skolā. 

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

veikala par  teicamām  sekmēm, kas mācās Viļānu Mūzikas un mākslas skolā 

un ir deklarēti Viļānu novadā. 
 dāvanu karti EUR 10.00 (desmit eiro 00 centi) apmērā  no grāmatu veikala par 

labām un teicamām sekmēm, kas mācās Viļānu Mūzikas un mākslas skolā   un 

ir deklarēti Viļānu novadā. 
 

Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra. 

15§ 

Par godalgotu vietu olimpiādē, konkursos un sacensībās skolēniem.___________ 

I.Brence J.Ivanova 

Sakarā ar 2016./2017.māc. gada beigām deputāti  atklāti balso par - 12(Jekaterina 

Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  
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Inga Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-1 (Ilze Grolmusa), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Par godalgotu vietu Rēzeknes un Viļānu novadu apvienotajās olimpiādēs: 

1.vieta – EUR 15.00 (piecpadsmit eiro 00 centi); 

2.vieta – EUR 12.00 (divpadsmit eiro 00 centi); 

3.vieta -  EUR 8.00  (astoņi eiro 00 centi). 

 

2.Par godalgotu vietu Latgales reģiona olimpiādēs, sacensībās, zinātniski pētniecisko 

darbu konkursos 

-  individuāli: 

1.vieta  - EUR 23.00 (divdesmit trīs eiro 00 centi); 

2.vieta – EUR 15.00 (piecpadsmit eiro 00 centi) ; 

3.vieta – EUR 12.00 (divpadsmit eiro 00 centi). 

 - komanda/kolektīvs/ansamblis 

 1.vieta  - EUR 40.00 (četrdesmit eiro 00 centi) 

2.vieta - EUR 30.00 (trīsdesmit eiro 00 centi) 

 3.vieta -  EUR 20.00 (divdesmit eiro 00 centi) 

 

3.Par godalgotu vietu valsts olimpiādēs, sacensībās, zinātniski  pētniecisko darbu 

konkursos, VISC konkursos: 

- individuāli:  

1.vieta -  EUR 30.00 (trīsdesmit eiro 00 centi); 

2.vieta -  EUR 25.00 (divdesmit pieci eiro 00 centi ); 

3.vieta – EUR 23.00 (divdesmit trīs eiro 00 centi). 

 - komanda/kolektīvs/ansamblis 

 1.vieta  - EUR 50.00 (piecdesmit eiro 00 centi) 

2.vieta - EUR 40.00 (četrdesmit eiro 00 centi) 

 3.vieta -  EUR 30.00 (trīsdesmit eiro 00 centi) 

 

4.Par godalgotu vietu starptautiska mēroga olimpiādēs, konkursos, sacensībās, 

zinātniski  pētniecisko darbu konkursos: 

- individuāli:  

1.vieta -  EUR 35.00 (trīsdesmit eiro 00 centi); 

2.vieta -  EUR 30.00 (divdesmit pieci eiro 00 centi ); 

3.vieta – EUR 25.00 (divdesmit trīs eiro 00 centi). 

 - komanda/kolektīvs/ansamblis 

 1.vieta  - EUR 60.00 (sešdesmit eiro 00 centi) 

2.vieta - EUR 50.00 (piecdesmit eiro 00 centi) 

 3.vieta -  EUR 40.00 (četrdesmit eiro 00 centi) 

 

5. Starptautiska  mērogā atzinību guvušajiem – EUR 20.00 (divdesmit eiro 00    

 centi); 

Valsts mērogā atzinību guvušajiem – EUR 15.00 (piecpadsmit eiro 00    

 centi); 

Latgales reģionā atzinību guvušajiem –EUR 10.00 (desmit eiro 00 centi); 

Naudas līdzekļi  no budžeta līdzekļiem-  izglītības papildus pakalpojumi. 
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16§ 

Par projekta „Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana” apstiprināšanu.____________________________________________ 

I. Brence J.Ivanova 

Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores Intas Brences 08.03.2017. 

vēstuli Nr. 1-21/16 ar iesniegumu „Par projekta budžeta apstiprināšanu” ar projekta 

“Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” tāmi: 

 

Nr. 

p.k. 

EKK 

kods 

EKK 

nosaukums 
Izdevumu pozīcija 

Projekta 

realizācijai 

nepieciešamie 

līdzekļi EUR 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

EUR 

VKKF 

finansējums 

EUR 

1.  5121 Dator-

programmas 
Dragonframe 3.6 + 

USB Keypad 

400.25 0.25 400.00 

2.  5238 Datortehnika un 

cita sakaru 

tehnika 

Procesors HP 

EliteDesk 800 G2 

1121.00 21.00 1100.00 

3.  2312 Inventārs Studijas komplekts 355.00 355.00 0.00 

4.  5232 Saimnieciskie 

pamatlīdzekļi 
Fotokamera Canon 

EOS 750D Kit 18-

55mm IS STM 

693.00 

 

0.00 693.00 

 

5.  5238 Datortehnika un 

cita sakaru 

tehnika 

Monitors ASUS 

VX278Q 27 LED 16:9 

242.00 0.00 242.00 

6.  2312 Inventārs Statīvs: BRAUN 

PHOTOTECHNIK 

STATYW BRAUN 

LIGHTWEIGHT 3001 

- (BRA3001) 

25.00 25.00 400.00 

Kopā: 2836.25 401.25 2435.00 

ņemot vērā: 

1. Viļānu novada pašvaldības Kultūras komisijas 08.03.2017. sēdē, jautājumā Nr.1 

„Dalība Kultūrkapitāla fonda apstiprinātajos projektos”, protokols Nr.2, pieņemto 

pozitīvo lēmumu „Par projekta “Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli 

tehniskās bāzes uzlabošana” pieteikuma ar projekta budžetu EUR 2836,25 (divi 

tūkstoši astoņi simti trīsdesmit seši eiro, 25 centi) t.sk. pašvaldības finansējums 

401,25 (četri simti viens eiro, 25 centi) no kopējām izmaksām apstiprināšanu; 

2. Ņemot vērā projektā izvirzītos mērķus: 

2.1. Dažādot mākslas izpausmes darbības virzienus Viļānu Mūzikas un mākslas skolā.  

2.2. Veicināt animācijas filmu veidošanas attīstību Viļānu Mūzikas un mākslas skolā. 

2.3. Sniegt iespēju dažāda vecuma mākslas interesentiem apgūt animācijas veidošanu. 

https://www.salidzini.lv/click.php?itemid=478166638&q=Braun+phototechnik+Statyw+BRAUN+LightWeight+3001%2C+BRA3001
https://www.salidzini.lv/click.php?itemid=478166638&q=Braun+phototechnik+Statyw+BRAUN+LightWeight+3001%2C+BRA3001
https://www.salidzini.lv/click.php?itemid=478166638&q=Braun+phototechnik+Statyw+BRAUN+LightWeight+3001%2C+BRA3001
https://www.salidzini.lv/click.php?itemid=478166638&q=Braun+phototechnik+Statyw+BRAUN+LightWeight+3001%2C+BRA3001
https://www.salidzini.lv/click.php?itemid=478166638&q=Braun+phototechnik+Statyw+BRAUN+LightWeight+3001%2C+BRA3001
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3. Atbilstību Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam Vidēja termiņa 

prioritātes VP 4. Pakalpojumi iedzīvotāju dzīves kvalitātei Rīcības virzienam RV 4.3. 

Piedāvāt daudzveidīgas interešu izglītības, brīvā laika un sporta aktivitāšu iespējas. 

un to, ka projekts ir guvis Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālo atbalstu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga 

Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds Naglis), 

pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursa projekta pieteikumu 

„Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”; 

2. Apstiprināt projekta budžetu EUR 2836,25 (divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit seši 

eiro, 25 centi) t.sk. pašvaldības finansējums 401,25 (četri simti viens eiro, 25 centi) no 

kopējām izmaksām; 

3. Garantēt projektam nepieciešamā finansējuma apjomu ar pašvaldības no budžeta 

līdzekļiem „Pārējā citur neklasificētā kultūra”. 

 

17§ 

Par nomas attiecību izbeigšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 27.punktu un izskatot 

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

kadastra apzīmējumu 78980030475 0,10 ha platībā, Viļānu pagastā izmantošanas un 

ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina 

Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs 

Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izbeigt nomas attiecības ar A.O. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78980030475 0,10 ha platībā Viļānu pagastā; 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt A. O.- Viļānu pag., 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. 

18§ 

Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1. Pamatojoties uz 2017.gada 19.janvāra Viļānu domes sēdes Nr.1 dienas kārtības 

4.jautājuma 4.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma, Brīvības 

ielā, Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000865 nosacītas cenas noteikšanu 

un pieaicinot SIA „VCG ekspertu grupa” ekspertus 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 
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Dzīvokļa īpašuma, Brīvības ielā, Viļānu nov., platība ir 46,00 m
2
 un tas ir 

4600/150441 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040317001 un 

4600/150441 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170040317.  

Nekustamai īpašuma ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

tiesneses D.Koroševskas 17.02.2017. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu 

nodalījums Nr.153 3). 

Saskaņā ar SIA „VCG ekspertu grupa” 2017.gada 7.marta slēdzienu par nekustamā 

īpašuma – dzīvokļa, Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu novads - tirgus vērtība ir EUR 

2700,00 (divi tūkstoši septiņi simti eiro un 00 centi). 

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina 

Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs 

Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noteikt dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 

78179000865, kura platība ir 46,00 m
2
 un tas ir 4600/150441 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170040317001 un 4600/150441 domājamās daļas no 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040317, nosacīto cenu – EUR 2700,00 

(divi tūkstoši septiņi simti eiro un 00 centi); 

2. Piedāvāt J.M. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu; 

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

3.1. dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā  dzīvokli, tas ir 4600/150441 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170040317001, sākotnējā vērtība EUR 441.03, 

pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

3.2. domājamās daļas 4600/150441 apmērā no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170040317 par EUR 73.14 pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa 

ieguldījumi atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt J.M. Brīvības iela, Viļāni, Viļānu nov. 
 

2. Pamatojoties uz 2016.gada 22.decembra Viļānu novada domes sēdes Nr.16 dienas 

kārtības 8.jautājuma 3.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Nr.4, 

Brīvības ielā 27, Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000864 nosacītas cenas 

noteikšanu un pieaicinot SIA „VCG ekspertu grupa” ekspertus 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Dzīvokļa īpašuma, Brīvības ielā, Viļānu nov., platība ir 43,90 m
2
 un tas ir 439/2390 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040313001(dzīvojamā 

māja), 439/2390 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040313002 

(šķūnis) un 439/2390 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170040313.  

Nekustamai īpašuma ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

tiesneses E.Volika 06.02.2017. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums 

Nr.150 4). 
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Saskaņā ar SIA „VCG ekspertu grupa” 2017.gada 7.marta slēdzienu par nekustamā 

īpašuma – dzīvokļa, Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu novads - tirgus vērtība ir EUR 

2300,00 (divi tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi). 

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina 

Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs 

Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noteikt dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 

78179000864, kura platība ir 43,90 m
2
 un tas ir 439/2390 domājamās daļas no būves 

ar kadastra apzīmējumu 78170040313001(dzīvojamā māja), 439/2390 domājamās 

daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040313002 (šķūnis) un 439/2390 

domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040313, nosacīto 

cenu – EUR 2300,00 (divi tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi); 

2. Piedāvāt K. D. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu; 

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

3.1. dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā  dzīvokli, tas ir 439/2390 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170040313001, sākotnējā vērtība EUR 313.24, 

pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

3.2.dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā  dzīvokli, tas ir 439/2390 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170040313002, sākotnējā vērtība EUR 112.12, 

pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

3.3. domājamās daļas 439/2390 apmērā no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170040313 par EUR 336.63 pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa 

ieguldījumi atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt K. D. Viļāni, Viļānu nov. 

 

3. Pamatojoties uz 2016.gada 22.decembra Viļānu novada domes sēdes Nr.16 dienas 

kārtības 8.jautājuma 2.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Nr.2, 

Brīvības ielā 10, Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000583 nosacītas cenas 

noteikšanu un pieaicinot SIA „VCG ekspertu grupa” ekspertus 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Dzīvokļa īpašuma, Brīvības ielā , Viļānu nov., platība ir 59,0 m
2
 un tas ir 590/6317  

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170030282001(dzīvojamā 

māja), 590/6317 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170030282002 

(šķūnis), 590/6317 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 

78170030282003 (šķūnis)  un 590/6317 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78170030282.  

Nekustamai īpašuma ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 

G.Siliņa 13.03.2015. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr.81 2). 

Saskaņā ar SIA „VCG ekspertu grupa” 2017.gada 6.marta slēdzienu par nekustamā 

īpašuma – dzīvokļa Nr.2, Brīvības ielā 10, Viļānos, Viļānu novads - tirgus vērtība ir 

EUR 2300,00 (divi tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi). 

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina 

Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs 
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Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noteikt dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 

78179000583, kura platība ir 59,00 m
2
 un tas ir 590/6317  domājamās daļas no būves 

ar kadastra apzīmējumu 78170030282001 (dzīvojamā māja), 590/6317 domājamās 

daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170030282002 (šķūnis), 590/6317 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170030282003 (šķūnis)  un 

590/6317 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170030282, 

nosacīto cenu – EUR 2300,00 (divi tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi); 

2. Piedāvāt I. M. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu; 

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

3.1. dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā  dzīvokli, tas ir 590/6317 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170030282001, sākotnējā vērtība EUR 443.79, 

pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

3.2. dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā- dzīvokli, tas ir 590/6317 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170030282002, sākotnējā vērtība EUR 8.41, pārcelt 

uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

3.3. dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā - dzīvokli , tas ir 590/6317 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170030282003, sākotnējā vērtība EUR 8.41, pārcelt 

uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

3.4. domājamās daļas 590/6317 apmērā no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170030282 par EUR 268.76 pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa 

ieguldījumi atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt I. M. Viļāni, Viļānu nov. 

19§ 

Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1. Pamatojoties uz 2014.gada 25.septembra Viļānu domes sēdes Nr.19 dienas kārtības 

15.jautājuma 1.punkta lēmumu „Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot nekustamā īpašuma “Virši”, 

Dekšāres pag., Viļānu nov., kadastra numurs 78480010609 nosacītas cenas 

noteikšanu un pieaicinot SIA „VCG ekspertu grupa” ekspertus 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu “Virši” ir nostiprināts ar 

Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša G.Siliņa 07.02.2017. lēmumu 

(Dekšāres pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000564088). Nekustamais 

īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480010609 

0,9387 ha platībā. 

Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480010609 

kadastrālā vērtība ir EUR 864. Zemes vienības lietošanas mērķis - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz zemes vienības atrodas J. R. 

piederošā dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 78480010609001 un četras 

palīgceltnes. Īpašuma tiesības nostiprinātas ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

tiesneša G.Siliņa 28.01.2000. lēmumu, Dekšāres pagasta zemesgrāmatas nodalījums 

Nr.247. 
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Saskaņā ar SIA „VCG ekspertu grupa” 2017.gada 24.februāra slēdzienu par 

nekustamā īpašuma – “Virši”, Dekšāres pag., Viļānu novads - tirgus vērtība ir EUR 

900,00 (deviņi simti eiro un 00 centi). 

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina 

Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs 

Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noteikt nekustamā īpašuma “Virši”, Dekšāres pag., Viļānu nov. ar kadastra 

apzīmējumu 78480010609, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78480010609 un kopējo platību 0,9387 ha, nosacīto cenu – EUR 900,00 

(deviņi simti euro un 00 centi); 

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

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

3.1. zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78480010609 par EUR 330.11 pārcelt uz 

krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt J. R. Dekšāres pag., Viļānu nov. 
 

2. Pamatojoties uz 2015.gada 22.janvāra Viļānu domes sēdes Nr.1 dienas kārtības 

8.jautājuma 1.punkta lēmumu „Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot nekustamā īpašuma 

“Stūrmaņi”, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra numurs 78980010051 nosacītas cenas 

noteikšanu un pieaicinot SIA „VCG ekspertu grupa” ekspertus 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu “Stūrmaņi” ir nostiprināts 

ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša V.Pužules 06.02.2017. lēmumu 

(Viļānu pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000564108). Nekustamais īpašums 

sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 78980010286 0,435 ha 

platībā, 78980030163 – 4,44 ha platībā un 78980030349 – 0,58 ha platībā,  

Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980010286 

kadastrālā vērtība ir EUR 277. Zemes vienības lietošanas mērķis - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienību veido 0,435 ha 

zemes, kas atrodas zem ganībām. Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78980030163 kadastrālā vērtība ir EUR 2861. Zemes vienības lietošanas 

mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes 

vienību veido 3,69 ha zemes, kas atrodas zem ganībām, 0,55 ha zemes, kas atrodas 

zem krūmājiem un 0,20 ha zemes, kas atrodas zem ūdens. Uz 2017.gada 1.janvāri 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980030349 kadastrālā vērtība ir EUR 431. 

Zemes vienības lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. Zemes vienību veido 0,5661 ha zemes, kas atrodas zem ganībām un 

0,0139 zemes, kas atrodas zem ūdens. 

Saskaņā ar SIA „VCG ekspertu grupa” 2017.gada 6.marta slēdzienu par nekustamā 

īpašuma – “Stūrmaņi”, Viļānu pag., Viļānu novads - tirgus vērtība ir EUR 9500,00 

(deviņi tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi), kur zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78980010286 novērtēta par EUR 500,00, zemes vienības ar kadastra 
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apzīmējumu 78980030163 novērtēta par EUR 8300,00 un zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78980030349 novērtēta par EUR 700 . 

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 12(Jekaterina 

Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba, Arnolds Pudulis, Vasīlijs 

Arbidāns, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa , Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-1 (Inga Zunda –sakarā ar interešu 

konfliktu valsts amatpersonu darbībā), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noteikt nekustamā īpašuma “Stūrmaņi”, Viļānu pag., Viļānu nov. ar kadastra 

apzīmējumu 78980010051, kas sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem: 78980010286 un kopējo platību 0,435 ha, 78980030163 un kopējo 

platību 4,44 ha un 78980030349 un kopējo platību 0,58 ha nosacīto cenu – EUR 

9500,00 (deviņi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi); 

2. Piedāvāt A/S “Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” izmantot pirmpirkuma 

tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu; 

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

3.1. zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78980010286 par EUR 277.00 pārcelt uz 

krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

3.2. zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78980030163 par EUR 2861.00 pārcelt uz 

krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

3.3. zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78980030349 par EUR 431.00 pārcelt uz 

krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt A/S “Viļānu SIS”, Viļāni, Viļānu nov. 

 

20§ 

Par nomas attiecību  pagarināšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1.Izskatot Ļ. S. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., 2017.gada 21.februāra iesniegumu par 

nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 2012.gada 7.maijā Viļānu novada pašvaldība un Ļ. S. noslēdza zemes nomas 

līgumu Nr.89 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170030339 daļu 210 m
2
 

platībā, Viļānu pilsētā, Brīvības ielā. Zemes vienības ir pašvaldībai piekritīgā zeme 

(2008.gada 10.decembra Viļānu pilsētas domes lēmums un 2011.gada 22.septembra 

Viļānu novada domes lēmums). Nomas līguma darbības laiks līdz 2017.gada 

7.maijam. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030339 kadastrālā vērtība uz 

2017.gada 1.janvāri ir 74 EUR. 

2017.gada 21.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts Ļ. S. iesniegums 

ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170030339 daļu 210 m
2
 platībā. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma 

termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka vienošanās pamata. 

Uz 2017.gada 13. martu Ļ. S. Viļānu novada pašvaldībā nekustamā īpašuma 

nodokļa un nomas maksas parādu nav. 

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

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

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

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

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

„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas 
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ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta 

Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga 

Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noslēgt vienošanos par 07.05.2012. nomas līguma Nr.89 pagarināšanu ar Ļ.S. par 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030339 daļu 210 m
2
 platībā Viļānu 

pilsētā 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 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), 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 Ļ. S. Viļāni, Viļānu nov. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

2. Izskatot S.J. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., 2017.gada 3.marta iesniegumu par nomas 

līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 2012.gada 7.maijā Viļānu novada pašvaldība un S. J. noslēdza zemes nomas 

līgumu Nr.87 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170040012 653 m
2
 

platībā, Viļānu pilsētā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2012.gada 

15.novembra Viļānu novada domes lēmums). Nomas līguma darbības laiks līdz 

2017.gada 7.maijam. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040012 

kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 46 EUR. 

2017.gada 3.martā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts S. J. iesniegums ar 

lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 

78170040012 653 m
2
 platībā. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma 

termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka vienošanās pamata. 

Uz 2017.gada 13. martu S.J. Viļānu novada pašvaldībā nekustamā īpašuma 

nodokļa un nomas maksas parādu nav. 

 Izvērtējot S.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 ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta 

Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga 

Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noslēgt vienošanos par 07.05.2012. nomas līguma Nr.87 pagarināšanu ar S. J. par 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170040012 653 m
2
 platībā Viļānu pilsētā uz 

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

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību 

(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), 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.J. 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. 

 

3.Izskatot F.V.dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2017.gada 7.februāra iesniegumu par 

nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 2012.gada 6.janvārī Viļānu novada pašvaldība un F. V. noslēdza lauku 

apvidus zemes nomas līgumu Nr.377 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78980030174 9,20 ha platībā, Viļānu pagastā. Nomas līgumu darbības laiks līdz 

2017.gada 6.janvārim. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980030174 

kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 6983 EUR. Zemes vienība ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme (2011.gada 7.jūlija Viļānu novada domes lēmums).  

2017.gada 7.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts F. V. iesniegums 

ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 

78980030174. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš var tikt 

mainīts uz iznomātāja un nomnieka vienošanās pamata. 

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

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

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

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

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

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

ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta 

Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga 

Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78980030174 9,20 ha platībā, Viļānu  pagastā 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 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), 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. V. Viļānu pagasts, Viļānu nov. 
 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 
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4.Izskatot M. K. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., 2017.gada 15.februāra iesniegumu par 

nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 2012.gada 1.jūnijā Viļānu novada pašvaldība un M. K. noslēdza zemes nomas 

līgumu Nr.91 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170030524 daļu 400 m
2
 

platībā, Viļānu pilsētā, Brīvības ielā . Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme 

(2008.gada 10.decembra Viļānu pilsētas domes lēmums). Nomas līguma darbības 

laiks līdz 2017.gada 1.jūnijam. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030524 

kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 6031 EUR. 

2017.gada 15.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts M. K. 

iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78170030524 daļu 400 m
2
 platībā. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 

punktu līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka vienošanās 

pamata. 

Uz 2017.gada 13. martu M. K. Viļānu novada pašvaldībā nekustamā īpašuma 

nodokļa un nomas maksas parādu nav. 

 Izvērtējot M.K. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

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

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

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

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

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

ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta 

Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga 

Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noslēgt vienošanos par 01.06.2012. nomas līguma Nr.91 pagarināšanu ar M. K. par 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030524 daļu 400 m
2
 platībā Viļānu 

pilsētā 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 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), 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.K.Viļāni, Viļānu nov. 
 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

5.Izskatot M. J. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2017.gada 3.marta iesniegumu par 

nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 2007.gada 3.oktobrī Viļānu pagasta padome un M. J. noslēdza lauku apvidus 

zemes nomas līgumu Nr.62 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

78980090159 daļu 0,25 ha platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme 

(2010.gada 27.maija Viļānu novada domes lēmums). 2012.gada 1.jūnijā Viļānu 

novada pašvaldība un M. J. noslēdza vienošanos par grozījumiem  lauku apvidus 

zemes nomas līgumu Nr.62, ar kuru noteica, ka nomas līgums ir spēkā līdz 2017.gada 
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1.jūnijam. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980090159 kadastrālā vērtība 

uz 2017.gada 1.janvāri ir 432 EUR. 

2017.gada 3.martā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts M. J. iesniegums ar 

lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78980090159 daļu 0,25 ha platībā. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma 

termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka vienošanās pamata. 

Uz 2017.gada 13. martu M. J. Viļānu novada pašvaldībā nekustamā īpašuma 

nodokļa un nomas maksas parādu nav. 

 Izvērtējot M.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 ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 12(Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds Naglis), pret- nav, atturas- 

1(Jekaterina Ivanova- sakarā ar interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noslēgt vienošanos par 03.10.2007. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.62 

pagarināšanu ar M.J. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7898090159 daļu 

0,25 ha platībā, Viļānu pagastā 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 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), 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.J. 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.  
21§ 

Par zemes iznomāšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1. Izskatot S. G. dzīv. Viļāni, Viļānu novads, 2017.gada 9.februāra iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040618 Ceriņu iela, Viļānos ir 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 10.decembra Viļānu pilsētas 

domes lēmums par zemes piekritību pašvaldībai). 

2017.gada 9.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts S. G. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040618 daļu 1740 

m
2
 platībā lauksaimniecības vajadzībām. Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar 

kadastra Nr.78170040618 kadastrālā vērtība ir EUR 147, zemes gabala lietošanas 

mērķis – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem, uz zemes gabala atrodas 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas aizaugusi ar krūmiem. 

Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saņemti. Atbilstoši 

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 
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publiskas personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas 

līgums. 

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

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

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

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

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

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

ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inna 

Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds Naglis), pret-1(Inta Brence), atturas-

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

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

78170040618 daļu 1740 m
2
 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 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7), 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.G. Viļāni, Viļānu novads. 

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 L. M. dzīv. Viļāni, Viļānu novads, 2017.gada 9.februāra iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040618  Ceriņu iela 22L, 

Viļānos ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 10.decembra Viļānu 

pilsētas domes lēmums par zemes piekritību pašvaldībai). 

2017.gada 9.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts L. M. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040618 daļu 450 m
2
 

platībā uz tās esošā dīķa un būves uzturēšanai. Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības 

ar kadastra Nr.78170040618 kadastrālā vērtība ir EUR 147, zemes gabala lietošanas 

mērķis – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem, uz zemes gabala atrodas 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas aizaugusi ar krūmiem. 

Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saņemti. Atbilstoši 

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

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

līgums. 

 Izvērtējot L.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 ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 11(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inna 

Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla 
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Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-2 (Inta 

Brence, Ilze Grolmusa), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

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

78170040618 daļu 450 m
2
 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 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7), kā arī 

paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt L. M. Viļāni, Viļānu novads. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

3. Izskatot A.M. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu novads, 2017.gada 24.februāra 

iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 2017.gada 24.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A.M. 

iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480030224 

daļu 0,49 ha platībā uz tās esošā mazdārziņa uzturēšanai. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480030224 Dekšāres pagastā ir Viļānu 

novada pašvaldībai piekritīgā zeme (2011.gada 25.augusta Viļānu novada domes 

lēmums par zemes piekritību pašvaldībai). Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar 

kadastra Nr.78480030224 kadastrālā vērtība ir EUR 800, zemes gabala lietošanas 

mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz zemes 

gabala daļas atrodas dārziņš. 

Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saņemti. Atbilstoši 

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

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

līgums. 

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

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

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

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

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

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

ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta 

Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga 

Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

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

78480030224 daļu 0,49 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 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7), kā arī 

paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 
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3. Lēmuma norakstu nosūtīt A.M. Dekšāres pag., Viļānu novads. 

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 SIA „LG HOLZ”, reģ. Nr.42403028627, jurid.adrese: Stacijas iela, Viļāni, 

Viļānu nov. valdes locekļa A.S. 2017.gada 14.februāra iesniegumu par nomas līguma 

noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 2017.gada 14.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts SIA “LG 

HOLZ” valdes locekļa A.S. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78980070025 daļu 0,40 ha platībā rūpnieciskajai ražošanai.  

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980070025 Viļānu pagastā ir Viļānu novada 

pašvaldības īpašumā esoša zeme. Īpašuma tiesības ir nostiprinātas ar Rēzeknes tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas tiesneses V.Pužules 21.12.2016.lēmumu, Viļānu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000562741. Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības 

ar kadastra Nr.78980070025 kadastrālā vērtība ir EUR 4818, zemes gabala lietošanas 

mērķis – komercdarbības objektu apbūve, uz zemes gabala atrodas ražošanas 

objektiem paredzētā apbūves zeme.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saņemti. Atbilstoši 

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

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

līgums. 

 Izvērtējot SIA “LG HOLZ” valdes locekļa A.S. iesniegumu, pamatojoties uz 

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

publiskas personas zemes nomu”, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa 

likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu 

un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un ņemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, 

Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga 

Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa , Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noslēgt nomas līgumu ar teritorijas apbūves tiesībām ar SIA “LG HOLZ” par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 78980070025 daļu 0,40 ha platībā uz piecpadsmit 

gadiem. 

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

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību 

(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7), kā arī 

paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.  

3. Paredzēt nomniekam iespēju pagarināt nomas līguma termiņu uz 15 gadiem, ja tas ir 

pildījis visas noslēgtā nomas līguma saistības. 

4. Atļaut ierakstīt noslēgto nomas līgumu Zemesgrāmatā (visas ar līguma ierakstīšanu 

saistītās izmaksas sedz nomnieks). 

5. Lēmuma norakstu nosūtīt SIA “LG HOLZ”, Viļāni. 
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

5. Izskatot LPKS „VAKS”, reģ. Nr.44103005731, jurid.adrese: Valmiera, pilnvarotās 

personas I. B. 2017.gada 20.februāra iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, 

Viļānu novada dome konstatē: 

 2017.gada 20.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts LPKS “VAKS” 

pilnvarotās personas I.B. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78980070025 daļu 0,97 ha platībā rūpnieciskajai ražošanai.  

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980070025 Viļānu pagastā ir Viļānu novada 

pašvaldības īpašumā esoša zeme. Īpašuma tiesības ir nostiprinātas ar Rēzeknes tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas tiesneses V.Pužules 21.12.2016. lēmumu, Viļānu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000562741. Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības 

ar kadastra Nr.78980070025 kadastrālā vērtība ir EUR 4818, zemes gabala lietošanas 

mērķis – komercdarbības objektu apbūve, uz zemes gabala atrodas ražošanas 

objektiem paredzētā apbūves zeme.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saņemti. Atbilstoši 

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

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

līgums. 

 Izvērtējot LPKS “VAKS” pilnvarotās personas I.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 ņemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, 

Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga 

Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa , Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noslēgt nomas līgumu ar teritorijas apbūves tiesībām ar LPKS “VAKS” par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 78980070025 daļu 0,97 ha platībā uz piecpadsmit 

gadiem. 

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

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību 

(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7), kā arī 

paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Paredzēt nomniekam iespēju pagarināt nomas līguma termiņu uz 15 gadiem, ja tas ir 

pildījis visas noslēgtā nomas līguma saistības. 

4. Atļaut ierakstīt noslēgto nomas līgumu Zemesgrāmatā (visas ar līguma ierakstīšanu 

saistītās izmaksas sedz nomnieks). 

5. Lēmuma norakstu nosūtīt LPKS “VAKS”, Valmiera. 

 

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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22§ 

 

Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1. Izskatot M. O. dzīv. Viļāni, iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170020710 2451 m
2
  platībā atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

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

likuma” 4.panta 4. daļas 3. punktu, ir persona, kura var ierosināt nekustamās mantas 

atsavināšanu, tā kā uz dotā zemes gabala atrodas M. O. īpašumā esošā dzīvojamā 

māja ar kadastra apzīmējumu 78170020710001 un palīgēkas (īpašuma tiesības 

nostiprinātas ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša G.Siliņa 07.01.2016. 

lēmumu, Viļānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000550885). 

Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina 

Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs 

Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Veikt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170020710 kadastrālo uzmērīšanu un 

ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170020710 zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda; 

2. Saskaņā ar LR Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 4 daļu 

lēmumu par zemesgabala nodošanu atsavināšanai pieņemt divu mēnešu laikā no 

dienas, kad apbūvētais zemesgabals tiks ierakstīts zemesgrāmatā. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

 

23§ 

Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1. Izskatot P. R. dzīv. Viļāni, iesniegumu ar dzīvokļa Celtnieku ielā, Viļānos, 

atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

P.R. saskaņā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas 

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

mantas atsavināšanu; 

P.R. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojis klāt visus iesnieguma izskatīšanai 

nepieciešamus dokumentus (26.05.2006. dzīvojamās telpas īres līgums Nr.652/76, 

SIA „Viļānu namsaimnieks” 23.02.2017. izziņa Nr.1.4.1/54 par parādu neesamību; 

SIA “Viļānu siltums” 23.02.2017. izziņa par parādu neesamību). 

Dzīvokļa īpašuma ar kadastra Nr.78179000625, Celtnieku ielā, Viļānos platība ir 

38,90 m
2
 un tas ir 3890/208180 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 

78170040303001 (dzīvojamā māja). Viļānu novada pašvaldības īpašuma tiesības uz 
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dzīvokļa īpašumu Celtnieku ielā ir nostiprinātas ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu 

nodaļas tiesneses V.Pužules 07.03.2017. lēmumu, zemesgrāmatas nodalījums 

Nr.100000191988 4 

Dzīvokļa īpašums Celtnieku ielā, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada 

pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta 

Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga 

Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot dzīvokļa īpašumu Celtnieku ielā, Viļānos, 38,90 m
2 

platībā, kas sastāv no 

3890/208180 domājamajām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 

78170040303001 (dzīvojamā māja), atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu; 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt P.R. Viļāni. 
 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 
 

2. Izskatot V.M. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu ar dzīvokļa Ornicāni, 

atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

V. M. saskaņā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas 

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

mantas atsavināšanu; 

V.M. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojis klāt visus iesnieguma izskatīšanai 

nepieciešamus dokumentus (01.10.2009. dzīvojamās telpas īres līgums Nr.2101, 

2016.gada 3.maija papildus vienošanās pie 2009.gada 1.oktobra noslēgtā līguma 

Nr.2101, SIA „Viļānu namsaimnieks” 02.03.2017. izziņa Nr.58 par parādu 

neesamību). 

Dzīvokļa īpašuma ar kadastra Nr.78989000110, Ornicāni platība ir 41,30 m
2
 un tas ir 

413/2240 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78980030407001 

(dzīvojamā māja) un 413/2240 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78980030407. Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un 

domājamo daļu apmērs var tikt precizēts.  

Dzīvokļa īpašums Ornicānos nav nepieciešams Viļānu novada pašvaldības iestādēm 

to funkciju nodrošināšanai un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  

atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē 

esošo dzīvokli - Ornicāni, Viļānu pagasta, 41,30 m
2 

platībā, kas sastāv no 413/2240 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78980030407001 (dzīvojamā 
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māja) un 413/2240 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78980030407. Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu 

apmērs var tikt precizēts. 

2. Nodot dzīvokļa īpašumu Ornicāni, Viļānu pag., 41,30 m
2 

platībā, kas sastāv no 

413/2240 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78980030407001 

(dzīvojamā māja) un 413/2240 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78980030407, (veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un 

domājamo daļu apmērs var tikt precizēts) atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu; 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt V.M. Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu novads. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

24§ 

Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1.Izskatot A. B. dzīv. Rīga, iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170030364 703 m
2
  platībā, lūgumu iegādāties doto nekustamo īpašumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030364 Centrālajā ielā 71A, Viļānos ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 10.decembra Viļānu pilsētas domes lēmums). 

Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības kadastrālā vērtība ir EUR 49, zemes gabala 

lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

uz zemes gabala atrodas mazdārziņš. 2016.gada 26.februārī Viļānu novada pašvaldība 

un A. B. noslēdz nomas līgumu Nr.4 par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 

78170030364. Nomas līguma darbības laiks līdz 2020.gada 31.decembrim. 

2017.gada 20.februārī Viļānu novada pašvaldībā saņemts A. B. iesniegums ar vēlmi 

atsavināt doto zemes gabalu, tā kā viņš to izmanto no 2016.gada 26.februāra, bet 

pirms tam to pamatojoties uz 2011.gada 17.decembra nomas līgumu Nr.69 apstrādāja 

viņa māte K. B. 

Dotais zemes gabals nav nepieciešams pašvaldības iestāžu funkciju īstenošanai. 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta 

Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga 

Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Veikt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170030364 kadastrālo uzmērīšanu un 

ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170030364 zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda; 

2. nodot zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78170030364 atsavināšanai, pārdodot 

to izsolē. 

 

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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2.Izskatot N.R. dzīv. Centrālā iela, Viļāni, iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78170040156 daļas 330 m
2
  platībā , lūgumu iegādāties doto nekustamo 

īpašumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040156 Pasta ielā, Viļānos ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 10.decembra Viļānu pilsētas domes lēmums). 

Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības kadastrālā vērtība ir EUR 1883, zemes gabala 

lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Zemes gabala kopējā platība 

2408 m
2
. Uz zemes gabala daļas, kas iznomāta citai personai, atrodas dzīvojamā māja, 

uz zemes gabala daļas, kas iznomāta N.R., atrodas mazdārziņš. 

2017.gada 16.februārī Viļānu novada pašvaldībā saņemts N. R.iesniegums ar vēlmi 

atsavināt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040156 daļu 330 m
2
 platībā, par 

kuru viņam ir noslēgts nomas līgums, tā kā viņš to izmanto no 2011.gada 13.jūnija. 

Dotā zemes gabala daļa nav nepieciešams pašvaldības iestāžu funkciju īstenošanai. 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta 

Brence, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla 

Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds Naglis), pret- 

nav, atturas- 1(Inna Ruba- sakarā ar interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Nodot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040156 daļu 330 m
2
 platībā 

atsavināšanai, pārdodot to izsolē. 

2. Veikt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170040156 sadali divās daļās, saskaņā 

ar grafisko pielikumu, kur: 

a. Vienu daļu veido zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040156 daļa 2078 m
2
 

platībā. Zemes vienības lietošanas mērķis – 0601 – individuālo dzīvojamo māju 

apbūve; 

b. Otru daļu (atdalīt atsevišķā īpašumā) veido zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78170040156 daļa 330 m
2
 platībā. Zemes vienības lietošanas mērķis – 0502 – pagaidu 

atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.  

3. Veikt atdalītās zemes vienības 330 m
2
 platībā kadastrālo uzmērīšanu un ierakstīt to 

zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda. 
 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas 

 

25§ 

 

Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

Pamatojoties uz 2017.gada 19.janvāra Viļānu domes sēdes Nr.1 dienas kārtības 

8.jautājuma lēmumu „Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Celtnieku ielā, Viļānos, 

pārdošanu izsolē” Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un 

zemes komisija 2017.gada 6.martā veica nekustamā īpašuma – trīs istabu dzīvokļa 

Celtnieku ielā, Viļānos, ar kadastra Nr.78179000744, 61,70 m
2
 platībā, izsoli  

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 
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Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Celtnieku ielā, Viļānos, sākuma cena bija noteikta 

EUR 3000,00, izsoles solis EUR – 300,00. Izsoles noteikumos paredzētajā kārtībā, 

līdz 2017.gada 6.marta pulksten 10.00 tika saņemts viena pretendenta pieteikums, 

dalībai izsolē. 

Izsoles gaitā tika piedāvāta cena 3300,00, kuru nosolīja N. S. 

2017.gada 6.martā tika saņemts N.S. iesniegums ar lūgumu atļaut norēķināties par 

izsolē nosolīto dzīvokli 24 mēnešu laikā. Apstiprinātie izsoles noteikumi paredz 

iespēju izsoles dalībniekam, norēķiniem par nekustamo īpašumu, noslēgt nomaksas 

līgumu, ja tam ir piekritusi Viļānu novada dome un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta 

Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga 

Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt 2017.gada 6.marta izsoles protokolu par nekustamo īpašumu – dzīvokli 

Celtnieku ielā, Viļānos ar kadastra Nr.78179000744. 

2. Atļaut N. S. norēķināties par nekustamo īpašumu – dzīvokli Celtnieku ielā, Viļānos ar 

kadastra Nr.78179000744, norēķināties 24 mēnešu laikā. 

26§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

Izskatot SIA “Regent”, reģ.Nr.42403030320, jurid.adrese: Viļāni, Viļānu novads, 

valdes locekļa Ē. A. iesniegumu par nekustamā īpašuma Rīgas ielā, Viļānos ar 

kadastra Nr.78170010255, sadalīšanu 3 zemes vienībās. 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

SIA “Regent” ir nekustamā īpašuma Rīgas ielā  ar kadastra Nr.78170010255 tiesiskais 

valdītājs (saskaņā ar 2017.gada 22.februārī noslēgto pirkuma līgumu saskaņā ar kuru 

I. M. pārdeva nekustamo īpašumu SIA “Regent”. Nekustamais  īpašums sastāv no 

vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170010255 2,9569 ha platībā. 

Zemes vienībai ir noteikts lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. 
Pamatojoties uz 03.10.2006.”Zemes ierīcības likuma” 8.panta (1)d., 3p. un 02.08.2016. MK 

“Zemes ierīcības projekta  izstrādes noteikumiem”, konstatēts, ka zemes īpašuma 

sadalei ir nepieciešama zemes ierīcības projekta izstrāde un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, 

Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , 

Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā, Viļānos, 

sadalei trīs īpašumos, saskaņā ar grafisko pielikumu: 

1. Sadalīt īpašumu trīs daļās, kur: 

 Vienu īpašumu veido no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170010255 

atdalītais zemes gabals 11690 m
2 

platībā (veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes 

platība var tikt  precizēta),. Jaunizveidotajam īpašumam  piešķirt adresi Pļavu iela, 

Viļāni. Noteikt atdalītajai daļai zemes lietošanas mērķi – 0601 – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve; 
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 Otru īpašumu veido no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170010255 

atdalītais zemes gabals 5000 m
2 

platībā (veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes 

platība var tikt  precizēta),. Jaunizveidotajam īpašumam  piešķirt adresi Rīgas iela, 

Viļāni. Noteikt atdalītajai daļai zemes lietošanas mērķi – 1001 – rūpnieciskās 

ražošanas uzņēmumu apbūve; 

 trešo īpašumu veido no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170010255 

atdalītais zemes gabals 12879 m
2 

platībā (veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes 

platība var tikt  precizēta),. Jaunizveidotajam īpašumam  piešķirt adresi Rīgas iela, 

Viļāni. Noteikt atdalītajai daļai zemes lietošanas mērķi – 1001 – rūpnieciskās 

ražošanas uzņēmumu apbūve; 

2. Sadali veikt uz nekustamā īpašuma Rīgas iela, Viļāni 07.08.2008. izgatavotā zemes 

robežu plāna pamat 1:1000. 

3. Zemes ierīcības projektā jāsaglabā nekustamajam īpašumam ar kadastra 

Nr.78170010255 iepriekš noteiktie apgrūtinājumi un jāprecizē jaunie apgrūtinājumi, 

ja tādi ir radušies; 

4. Zemes ierīcības plāna izstrādātājam jāpieprasa zemes ierīcības projekta nosacījumi no 

valsts institūcijām, ja to darbības sfēras skar zemes ierīcības projekta teritoriju, un 

inženierkomunikāciju turētājiem, ja zemes ierīcības projekta teritorijā atrodas to 

inženierkomunikācijas. 

27§   

Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.__________________ 

I.Brence J.Ivanova 

Izskatot V. J.dekl.  Celtnieku ielā, Viļānos, 23.02.2017. iesniegumu ar lūgumu 

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

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē : V. J.ir bezdarbnieks. Īres līgums par 

sociālo dzīvojamo platību beidzas 11.03.2017. V.J. SIA “Viļānu namsaimnieks”  un 

SIA “Viļānu siltums” parādu nav. Persona pēc sava statusa nav zaudējusi tiesības īrēt 

sociālo dzīvojamo platību. 

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

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

sociālās, izglītības un kultūra komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 

13(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, 

Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1.Pagarināt V. J.  īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī 

Celtnieku ielā uz vienu gadu,   

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

V.J., SIA “Viļānu namsaimnieks”un Viļānu novada pašvaldības Sociālo dienestu. 

 

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

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

dienas.             

 

28§ 

Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu._____________________________ 

I.Brence D.Strupiša J.Šlivka  J.Ivanova 
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Sakarā ar to, ka ar sociālā dzīvokļa īrniekiem nav panākta vienošanās par dzīvokļu 

maiņu  deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta 

Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga 

Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Izņemt novada domes sēdes 28. jautājumu no darba kārtības. 

 

29§ 

Par  palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā.______________________________________________ 

I.Brence J.Ivanova 

Izskatot V.O., deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Saskaņā ar 2016.gada 22.decembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.16,  

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

1.punktu, ievērojot personas  konkrētos dzīvokļa apstākļus, V. O. tika atzīts par 

tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēts palīdzības 

reģistrā dzīvojamās platības saņemšanai  vispārējā kārtībā. 

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

jautājumu risināšanā” 18. panta pirmo daļu, 2017.gada 1.martā  V. O. tika piedāvāts 

īrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Ziedu ielā, Viļānos, Viļānu nov. 

Dzīvojamās telpas kopējā platība - 24,07 m
2
, istabu skaits - 1, otrais stāvs, 

labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze. (2017.gada 

2.martā Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas paziņojums 

Nr.1.3.8/294).  

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta nosacījumiem, dzīvesvietas 

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

dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1.punktu,  „Par dzīvojamo telpu īri” 

5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

4.pantu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūra komitejas ieteikumu deputāti  

atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Sniegt V. O. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu Ziedu ielā, Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā 

platība - 24,07 m
2
, istabu skaits - 1, otrais stāvs, labiekārtojuma līmenis – 

centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze;
 
 

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

īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa 

pagarināšanu;   
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3. Līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīža;  

4. Lēmuma 2. punkta un 3.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes 

loceklei Ā. Moisejevai; 

5. Uzlikt par pienākumu V. O. sakarā ar dzīvesvietas maiņu deklarēt savu dzīvesvietu 

pēc adreses Ziedu ielā, Viļāni, Viļānu nov. viena mēneša laikā no īres līguma 

noslēgšanas. 

 

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

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

dienas. 

30§ 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās 

telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.__________________________ 

I.Brence J.Ivanova 
1. Izskatot L. B. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov. iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu 

dzīvojamo telpu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

L. B. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – apmainīt īrēto pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu –  vienistabas dzīvokli Ornicānos, Viļānu pag., pret pašvaldībai 

piederošo divu istabu dzīvokli.  

Saskaņā ar  SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”  2013.gada 11.junija noslēgto  dzīvojamās 

telpas īres līgumu Nr.2232 L. B. lietošanā nodots dzīvoklis Ornicānos, Viļānu pag., Viļānu 

nov. 

Īres līgumā ir ierakstīti: īrniece L. B. un brālis R. B.  

Dzīvojamās telpas kopējā platība - 23,50 m
2
 , viena istaba, labiekārtojuma līmenis – krāsns 

apkure, bez  ērtībām. 

R. B. piekrīt īrētās dzīvojamās telpas –Ornicāni, Viļānu pag., apmaiņai pret citu īrējamu 

dzīvojamo telpu.  

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās daļas 4. 

punktu pašvaldība sniedz palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu 

dzīvojamo telpu.  

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

daļas 4.punktu, 24.pantu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūra komitejas 

ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta 

Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga 

Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Atzīt L. B.  par tiesīgu saņemt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas, kas atrodas mājā, 

Ornicānos, Viļānu pag.,Viļānu nov.,  apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu un 

reģistrēt L. B. Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās 

platības apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu; 

2. Sniegt L. B.  palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas , 

Ornicāni, Viļānu pag. ,Viļānu nov., apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu – , 

Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 44,50 m
2
 , 

divas istabas, labiekārtojuma līmenis – krāsns apkure , bez  ērtībām. 

3. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu. Ietvert īres 

līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa 

pagarināšanu;  
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4. Līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīža;  

5. Lēmuma 3. un 4.  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 S. G. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov. iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu 

īrējamu dzīvojamo telpu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Saskaņā ar 2017.gada 23.februāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.4  26§, 

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

4.punktu, ievērojot ģimenes konkrētos dzīvokļa apstākļus, S. G. tika atzīta par tiesīgu 

saņemt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu 

nov.,  apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu un reģistrēta Viļānu novada 

pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās platības apmaiņā pret citu īrējamu 

dzīvojamo telpu. 

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

jautājumu risināšanā” 18. panta  pirmo daļu, S. G. tika piedāvāts apmainīt īrēto 2-

istabu dzīvokli Celtnieku ielā,Viļānos pret citu īrējamu dzīvojamo telpu – Raiņa 

ielā,Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 55,7 m
2
,
 
istabu skaits- 3, 

ceturtais stāvs, labiekārtojuma līmenis- centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze. 

(2017.gada 16. februāra Sociālās un dzīvokļu komisijas paziņojums Nr.1.3.8/182). 

2017. gada 21.februārī  tika saņemta S. G. atbilde - piekrišana apmainīt īrēto  dzīvokli 

Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov. pret citu īrējamu dzīvokli – Raiņa ielā, Viļānos, 

Viļānu nov. 

Pamatojoties uz likumu  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 15.panta 

9.punktu ,„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 4.punktu,  „Par 

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

sociālās, izglītības un kultūra komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 

13(Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, 

Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Sniegt S. G. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas 

Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu - 

Raiņa ielā, Viļānos;  

2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu. Ietvert īres 

līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa 

pagarināšanu;  

3. Līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīža;  

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

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

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

dienas. 

 

31§ 

Par izslēgšanu no Palīdzības reģistra dzīvokļu jautājuma risināšanā.__________ 

I.Brence J.Ivanova 

1. Izskatot Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas 

J. Šlivkas informāciju par I. P. izslēgšanu no Palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu 

risināšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:                                                                                                                                              

Saskaņā ar 2015.gada 22.oktobra Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.13, 

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

pirmās daļas 1.punktu, Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.70 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.4. punktu,  

I.P.  tika atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un 

reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas 

izīrēšanai vispārējā kārtībā.                                                                                              

Viļānu novada pašvaldības Sociālā un dzīvokļu komisija, veicot palīdzības reģistra 

dzīvokļu jautājumu risināšanā ietvertās informācijas aktualizēšanu, konstatēja, ka I. P. 

ir iegādājusies nekustamo īpašumu –dzīvokļa īpašumu. 

Līdz ar to ir zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu I.P. reģistrēšanai palīdzības 

saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās 

daļas 2.punktu persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja zuduši apstākļi, kuri 

bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai.  

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta  

pirmās daļas 2. punktu,  otro un  trešo daļu, I. P. ir paziņots, ka viņa tiks izslēgta no 

pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. pantu  

pirmās daļas 2.punktu, otro un trešo daļu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūra 

komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,  Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Daiga Ceipiniece, 

Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , Leopolds Naglis), 

pret- nav, atturas- 1(Arnolds Pudulis- sakarā ar interešu  konfliktu valsts amatpersonu 

darbībā), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Izslēgt I. P. no Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu 

risināšanā dzīvojamo telpu izīrēšana vispārējā kārtībā. 

 

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

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

 

2. Izskatot Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas 

J. Šlivkas informāciju par A. R. izslēgšanu no Palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu 

risināšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:                                                                                                                                                

Saskaņā ar 2014.gada 20.novembra Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.22, 

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

pirmās daļas 1.punktu, Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.70 „Par 
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dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.4. punktu, A. R.  tika atzīts par tiesīgu saņemt 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēts palīdzības reģistrā dzīvokļu 

jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā.                                                                                             

Viļānu novada pašvaldības Sociālā un dzīvokļu komisija, veicot palīdzības reģistra 

dzīvokļu jautājumu risināšanā ietvertās informācijas aktualizēšanu, konstatēja, ka A. 

R. ir iegādājies nekustamo īpašumu –dzīvokļa īpašumu. 

Līdz ar to ir zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu A. R. reģistrēšanai palīdzības 

saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās 

daļas 2.punktu persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja zuduši apstākļi, kuri 

bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai.  

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta  

pirmās daļas 2. punktu,  otro un  trešo daļu, A. R.ir paziņots, ka viņš tiks izslēgts no 

pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. pantu  

pirmās daļas 2.punktu, otro un trešo daļu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūra 

komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, 

Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , 

Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Izslēgt A. R. no Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu 

risināšanā dzīvojamo telpu izīrēšana vispārējā kārtībā. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

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

 

 

3. Izskatot J.K.deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par izslēgšanu 

no palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē :                                                                  
J. K. lūdz izslēgt viņu no Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu 

jautājumu risināšanā sakarā ar nekustamā īpašuma - dzīvokļa iegādi. 

Saskaņā ar 2016.gada 28.janvāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.1 30§, 

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

1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 5.4. punktu, ievērojot personas  konkrētos dzīvokļa apstākļus, J. K. 

tika atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta 

palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas izīrēšanai 

vispārējā kārtībā. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta 

pirmās daļas 4.punktu persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja atsakās no 

palīdzības, iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu. 

Saskaņā ar  likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās 

daļas 4. punktu, otro un trešo daļu, J. K. ir paziņots, ka viņa tiks izslēgta no Viļānu 

novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.pantu  

pirmās daļas 4.punktu, otro un trešo daļu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūra 
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komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Jevdokija 

Šlivka, Inta Brence, Inna Ruba,   Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, 

Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa , 

Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Izslēgt J. K. no Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu 

risināšanā dzīvojamo telpu izīrēšana vispārējā kārtībā. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams 

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

dienas. 

32§ 

Informācija.__________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2017. gada  27.aprīlī  plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2017.gada 20.aprīlī   plkst .15.00. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks  2017.gada  20.aprīlī  

plkst.16.00. 

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

 

Parakstīja 2017.gada  30.martā 

                                                                            

 

                                                                      

 

 


