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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.7                          2017.gada  14.septembrī 

 

Darba kārtībā: 

1. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Viļānu invalīdu biedrību. 

2. Par aprēķināto procentu norakstīšanu. 

3. Par vēlēšanu komisijas ievēlēšanu. 

4. Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmu cenrāža 

apstiprināšanu. 

5. Par nomas attiecību izbeigšanu. 

6. Par nomas attiecību  pagarināšanu. 

7. Par zemes iznomāšanu. 

8. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam. 

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.  

10. Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un 

nodošanu atsavināšanai. 

11. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

12. Par nekustamā īpašuma izsoli. 

13. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Celtnieku ielā 8-17, Viļānos 

pārdošanu otrajā izsolē. 

14. Par grozījumiem Viļānu novada domes 18.02.2015. lēmumā „Par zemes 

gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai”. 

15. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim. 

16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi. 

17. Par materiālo pabalstu uzsākot mācību gadu 1.klases skolēniem, kas 

mācās Viļānu novada izglītības iestādēs, kuru deklarētā dzīves vieta ir 

citās pašvaldībās. 

18. Par LR IZM Rēzeknes tehnikuma direktores iesnieguma izskatīšanu. 

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

20. Par Viļānu novada pašvaldības administratīvo aktu apstrīdēšanas 

komisijas izveidošanu. 

21. Par  Viļānu vidusskolas skolotājas Elzas Samuilovas iesnieguma 

izskatīšanu. 

22. Par būvdarbu izpildes gaitu un 2017.gada 29.maija Līguma par Projekta 

„Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas 
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izglītības iestādē ”Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšanu 

(SAM 4.2.2.) izpildes termiņa pagarināšanu. 

23. Par  ēdināšanas  izdevumiem  Viļānu  novada  vispārējās  un pirmsskolas 

izglītības  iestādēs  2017/2018. mācību gadam. 

24. Par sociālās dzīvojamās īres līguma pagarināšanu. 

25.  Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

Nr.76. 

26.  Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

Nr.62. 

27. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

Nr.84. 

28. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

29. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu. 

30. Par izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

31. Par ierakstīšanu dzīvojamās telpas īres līgumā. 

32. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā– pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā . 

33. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – īrētās 

dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu. 

34. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

Papildus darba kārtībā. 

35. Par Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.95     

            „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu novadā”. 

      36.Par papildus finansējuma piešķiršanu Viļānu vidusskolas stadiona    

           pārbūvei. 

      37. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. 

      38. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2017. gada specbudžetā. 

      39.Informācija. 

 Sēde sākas plkst.15.00. 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja  Jekaterina Ivanova. 

Ieradušies deputāti : Rūdolfs Beitāns, Daiga Ceipiniece, Guna Popova, Felicija 

Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiņš, Lūcija Veselova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Inta Brence , Artūrs 

Ornicāns, Alla Stiuka. 

 Deputāte Inta Brence –nokavē. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki : juriste Marija Šļomina ,  nekustamā īpašuma 

speciāliste Lidija Kuzņecova, finanšu analītiķe Guna Visocka, galvenā grāmatvede  Irēna 

Stafecka,   sabiedrisko attiecību speciāliste Margarita Isajeva ,Sokolku pagasta pārvaldes 

vadītāja Zoja Žugunova, sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, attīstības, plānošanas 

un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča. 

 

Deputāti  atklāti balso par darba kārtību par- 14(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  

Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, 

Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, 
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Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka (piekrīt darba kārtībai ,izņemot punktu “Par 

skolēnu ēdināšanu”), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Apstiprināt  darba  kārtību  . 

Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja J.Ivanova informē deputātus par papildus 

novada domes sēdes darba kārtībā iesniegtiem jautājumiem. 

Deputāti  atklāti balso par darba kārtību par- 14(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  

Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, 

Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, 

Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Iekļaut  darba  kārtībā papildus iesniegtos jautājumus. 

Protokolē: 

kancelejas pārzine  Anna Strode. 

1§ 

Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Viļānu invalīdu biedrību.___________ 

J.Šlivka J.Ivanova 

Viļānu novada pašvaldībā saņemts Viļānu invalīdu biedrības, reģ. nr. 40008062901, 

valdes locekļa J.Visocka iesniegums (2017. gada 07. augusta Nr.1.3.8/902), kurā tiek 

lūgts piešķirt Mežniecības pirti biedrības vajadzībām. Saskaņā ar zemesgrāmatas 

datiem, pirts ar kadastra numuru 78980070001007 ir palīgēka 55,70 m
2
 platībā, 

adrese: “Mežniecība”, Viļānu pagasts, Viļānu novads, LV-4650.  

Viļānu invalīdu biedrības mērķis ir apvienot Viļānu novada invalīdus, kā arī veselos 

cilvēkus, kas nepastarpinātā veidā saistīti ar invalīdiem vai vēlas tiem palīdzēt; 

aizstāvēt bērnu un pieaugušo invalīdu sociālo un sadzīves kultūras vajadzību 

apmierināšanu atbilstoši LR likumdošanai; piedalīties likumu un citu normatīvo aktu 

izstrādes darbā; rūpēties par invalīdu veselības aizsardzību; organizēt invalīdu 

uzņēmējdarbību, atbalstīt invalīdu mājražotājus; popularizēt biedrības darbību ar 

mediju palīdzību, tādējādi pievēršot uzmanību invalīdu dzīves problēmām, kā arī 

atbalstīt cilvēkus, kam nepieciešama visāda veida palīdzība; izmantot valsts un 

pašvaldības, kā arī citu valsts institūciju radītās iespējas, piesaistot nepieciešamos 

speciālistus, sekmēt pašiniciatīvu; piesaistīt un izmantot vietējos un ārvalstu 

finansēšanas avotus; veicināt invalīdu integrāciju sabiedrībā, organizējot kultūras 

pasākumu apmeklēšanu, ekskursijas, saietus, apmācību kursus, pašdarbības 

ansambļus, ogot un zvejot izbraucienus; palīdzēt biedrības biedriem fiziskas, garīgas 

un tiesiskas nespējas gadījumos, sniedzot tiesisku un materiālu atbalstu, nodarbojoties 

ar labdarību. 

Ar Valsts ieņēmuma dienesta 2005. gada 16. jūnija lēmumu Nr.231 Viļānu invalīdu 

biedrībai tika piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. 

panta otrās daļas 4
1
) apakšpunkts nosaka, ka atvasināta publiska persona savu mantu 

var nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. 
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Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 4
1
) apakšpunktu un likuma “Par pašvaldībām” 

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

atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris 

Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, 

Guna Popova, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, pret- 

nav, atturas-nav, deputāte Jevdokija Šlivka balsošanā nepiedalās ,bet pieprasa ierakstīt 

protokolā ,ka novada domes priekšsēdētāja nepareizi vada sēdes neļaujot ziņotājiem 

ziņot un uzdot jautājumus. 

Priekšsēdētājas atbilde ir, ka finanšu komitejas sēdē visi jautājumi tika izskatīti un 

bija nedēļa laika ,kur deputāti var iesniegt priekšlikumus rakstiski. Finanšu komitejā 

piedalās 14 deputāti ,tikai deputāts R.Beitāns nepiedalījā sēdē, bet viņam jautājumu 

nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Nodot Viļānu invalīdu biedrībai bezatlīdzības lietošanā palīgēku 55,70 m
2
 platībā, 

adrese: “Mežniecība”, Viļānu pagasts, Viļānu novads, LV-4650. Palīgēkas 

bilances atlikusī vērtība uz 31.07.2017. sastāda 101,91 EUR. Telpas izmantošanas 

mērķis - Viļānu invalīdu biedrības vajadzībām. 

2. Starp Viļānu novada pašvaldību un Viļānu invalīdu biedrību noslēgt patapinājuma 

līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, ietverot tajā nosacījumu, ka pašvaldība jebkurā 

laikā ir tiesīga vienpusēji lauzt līgumu, ja norādītā palīgēka ir nepieciešama 

pašvaldības vajadzībām. 

 

2§ 

Par aprēķināto procentu norakstīšanu.__________________________________  

I.Stafecka J.Ivanova 

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

noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā pašvaldība kārto grāmatvedības uzskaiti” 113. 

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

14(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra 

Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs 

Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Norakstīt aprēķinātos procentus par summu EUR 33.00 ( trīsdesmit trīs euro 00 

centi) par laika periodu 10.08.2017-03.09.2018, jo I.V. par izpērkamo nekustamo 

īpašumu dzīvokli Nākotnes ielā , Viļāni, kadastra Nr.78179000854 samaksāja visu 

izpirkuma maksājumu (nekustamā īpašuma pirkuma līgums Nr.24  no 23.09.2016). 

3§ 

Par vēlēšanu komisijas ievēlēšanu._______________________________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

Tā kā 2017.gada 10.augusta sēdē tika nolemts izsludināt kandidātu pieteikšanos 

darbam Viļānu novada vēlēšanu komisijā  - tika saņemti  7 (septiņi)  pieteikumi: 

Valentīna Sarkane 

Genovefa Greivule    

Sarmīte Strode 
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Irina Klimanova 

Ināra Mūriņa 

Anna Laganovska     

Silvija Vecstaudža 

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

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 

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

14(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra 

Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs 

Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Ievēlēt Viļānu novada vēlēšanu komisijā septiņus locekļus : 

Valentīnu Sarkani 

Genovefu Greivuli    

Sarmīti Strodi 

Irinu Klimanovu 

Ināru Mūriņu 

Annu Laganovsku     

Silviju Vecstaudžu. 

 

Ierodas deputāte Inta Brence. 

4§ 

Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmu cenrāža 

apstiprināšanu._______________________________________________________ 

I.Brence J.Ivanova 

Saņemts Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores Intas Brences iesniegums, kurā 

tiek lūgts apstiprināt Viļānu Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmu cenrādi 

2017./2018. mācību gadam. Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas izglītības 

programmu cenrādi, uzklausot Viļānu Mūzikas un mākslas direktores teikto un 

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

ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 15(Jekaterina 

Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, 

Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs 

Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Viļānu Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmu cenrādi 

2017./2018. m. g.  

 

Pielikumā: Viļānu Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmu cenrādis 

2017./2018. m. g. uz 3 (trijām) lapām. 
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5§ 

Par nomas attiecību izbeigšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

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

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

kadastra apzīmējumu 78900030094 daļas  - 0,25 ha platībā, Sokolku pagastā 

izmantošanas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

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

15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra 

Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Inta 

Brence, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija 

Šlivka), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78900030094 daļu 0,25 ha platībā Sokolku pagastā; 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt A. T. Sokolku pag., Viļānu nov. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā 

persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, 

juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

6§ 

Par nomas attiecību  pagarināšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1.Izskatot S. Č. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 23.augusta iesniegumu 

par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 2008.gada 2.janvārī Sokolku pagasta padome un S. Č. noslēdza  zemes nomas 

līgumu Nr.58 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094 daļu  0,25 ha 

platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra 

Sokolku pagasta padomes lēmums). 2012.gada 20.decembrī tika noslēgta vienošanās 

par zemes nomas līguma Nr.58 pagarināšanu un nomas līguma darbības laiks noteikts 

līdz 2017.gada 31.decembrim. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094 

ar kopējo platību 11,10 ha kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 8435 EUR. 

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

lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas mazdārziņš. 

2017.gada 23.augustā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts S. Č. iesniegums 

ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78900030094 daļu 0,25 ha. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš 

var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo vienošanos. 

 Izvērtējot S. Č.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 piekto 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- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna 
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Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija 

Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78900030094 daļu 0,25 ha platībā, uz pieciem gadiem no 2018.gada 1.janvāra;  

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. Č. Sokolku pag., Viļānu nov. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā 

persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, 

juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

2.Izskatot V. P. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., 2017.gada 28.augusta iesniegumu par 

nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 2012.gada 24.septembrī Viļānu novada pašvaldība un V. P. noslēdza  zemes 

nomas līgumu Nr.110 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040191 daļu  

360 m
2
 platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 10.devembra 

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

31.decembrim. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040191 ar kopējo 

platību 3285 m
2
 kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 191 EUR. Zemes 

vienības lietošanas mērķis – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem. Uz 

iznomātās zemes vienības daļas atrodas mazdārziņš. 

2017.gada 28.augustā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts V. P. iesniegums 

ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170040191 daļu 360 m
2
. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš 

var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju vienošanos. 

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

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

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

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

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

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

ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna 

Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija 

Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Noslēgt vienošanos ar V. P. par 24.09.2012. zemes nomas līguma Nr.110, par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040191 daļu 360 m
2
 platībā, pagarināšanu 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 V. P. Viļāni, Viļānu nov. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā 

persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, 

juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

3.Izskatot J. Č. dzīv. Sokolku pag., Viļānu novads, 2017.gada 6.jūlija iesniegumu par 

nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 2007.gada 11.septembrī Sokolku pagasta padome un J.Č. noslēdza lauku 

apvidus zemes nomas līgumu Nr.81 par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

78900020234 – 1,60 ha platībā, 78900020241 – 0,60 ha platībā un 78900030252 – 

4,00 ha platībā. Nomas līguma darbības laiks līdz 2017.gada 11.septembrim. Zemes 

vienības ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra Sokolku pagasta 

padomes lēmums). Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900020234 kadastrālā 

vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 1216 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 78900020241 kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 456 

EUR. Zemes vienības  lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030252 

kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 2203 EUR. Zemes vienības lietošanas 

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

2017.gada 23.augustā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts J. Č. iesniegums 

ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 

78900020234, 78900020241 un 78900030252. Pamatojoties uz nomas līguma 2.3 

punktu līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma. 

 Izvērtējot J. Č. 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- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna 

Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija 

Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 



9 
 

1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar J.Č. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

78900020234 – 1,60 ha platībā, 78900020241 – 0,60 ha platībā un 78900030252 – 

4,00 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. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt J.Č.Strupļi, Sokolku pag., Viļānu novads. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā 

persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, 

juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

4.Izskatot I.Č. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 23.augusta iesniegumu par 

nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 2008.gada 2.janvārī Sokolku pagasta padome un I. Č. noslēdza  zemes nomas 

līgumu Nr.10 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094 daļu  0,10 ha 

platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra 

Sokolku pagasta padomes lēmums). 2012.gada 21.decembrī tika noslēgta vienošanās 

par zemes nomas līguma Nr.10 pagarināšanu un nomas līguma darbības laiks noteikts 

līdz 2017.gada 31.decembrim. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094 

ar kopējo platību 11,10 ha kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 8435 EUR. 

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

lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas mazdārziņš. 

2017.gada 23.augustā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts I. Č. iesniegums 

ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78900030094 daļu 0,10 ha. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš 

var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo vienošanos. 

 Izvērtējot I. Č. 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- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna 

Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija 

Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar I.Č. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78900030094 daļu 0,10 ha platībā, uz pieciem gadiem no 2018.gada 1.janvāra;  

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 
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paredzot, pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt I.Č. Strupļi, Sokolku pag., Viļānu nov. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā 

persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, 

juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

7§ 

Par zemes iznomāšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova  

1. Izskatot D. B. dzīv. Viļāni, Viļānu novads, 2017.gada 21.augusta iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030363 Viļānu pagastā ir Viļānu 

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

lēmums par zemes piekritību pašvaldībai). 

2017.gada 21.augustā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts D. B. 

iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170030363 -  

1604 m
2
 platībā, mazdārziņa uzturēšanai. Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 78170030363 kadastrālā vērtība ir EUR 112, zemes gabala 

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

uz zemes gabala atrodas mazdārziņš. 

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 D. 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- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna 

Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija 

Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78170030363 – 1604 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 D.B. Viļāni, Viļānu novads. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā 

persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, 
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juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

2. Izskatot I. S. dzīv. Viļāni, Viļānu novads, 2017.gada 31.augusta iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980040346 Viļānu pagastā ir Viļānu 

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

lēmums par zemes piekritību pašvaldībai). 

2017.gada 31.augustā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts I. S. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980040346 -  0,034 ha 

platībā, mazdārziņa uzturēšanai. Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78980040346  kadastrālā vērtība ir EUR 26, zemes gabala lietošanas 

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

gabala atrodas mazdārziņš. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams 

zemes nomas līgums. 

 Izvērtējot I. 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- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna 

Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija 

Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78980040346 – 0,034 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. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt I. S.- Viļāni, Viļānu novads. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā 

persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, 

juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

8§ 

Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1. Pamatojoties uz 2016.gada 21.aprīļa Viļānu novada domes sēdes Nr.5 dienas 

kārtības 7.jautājuma 1.punkta lēmumu „Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā 

uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot nekustamā īpašuma 
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“Kumelītes”, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra numurs 78980100015 nosacītas cenas 

noteikšanu un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra 

Nr.78980100015 “Kumelītes” ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu 

nodaļas tiesneses D.Koroševskas 08.08.2017. lēmumu (Viļānu pagasta zemesgrāmatu 

nodalījums Nr.100000569714). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 78980100084 - 1,69 ha platībā. 

Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980100084 

kadastrālā vērtība ir EUR 1041. Zemes vienības lietošanas mērķis - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienību veido 1,67 ha 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes un 0,02 ha zemes, kas atrodas zem ūdeņiem.  

Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2017.gada 23.augusta slēdzienu 

par nekustamā īpašuma – “Kumelītes”, Viļānu pag., Viļānu novads - tirgus vērtība ir 

EUR 2200,00 (divi tūkstoši divi simti eiro un 00 centi), pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu 

deputāti  atklāti balso par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   

Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija 

Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

Nr.78980100015, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78980100084 – 1,69 ha platībā - nosacīto cenu  EUR 2200,00 (divi tūkstoši divi simti 

euro un 00 centi); 

2. Piedāvāt H. Z. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu, 

paredzot iespēju norēķināties par nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta 3 daļu; 

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

3.1. zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78980100084 par EUR 1041.00 pārcelt uz 

krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt H. Z. Viļānu pag., Viļānu nov. 

 

2. Pamatojoties uz 2016.gada 16.jūnija Viļānu novada domes sēdes Nr.7 dienas 

kārtības 10.jautājuma 4.punkta lēmumu „Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā 

uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot nekustamā īpašuma 

“Centrālā iela ”, Radopole, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra numurs 78980090137 

nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra 

Nr.78980090137 “Centrālā iela ”, Radopole ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas tiesneses D.Koroševskas 08.08.2017. lēmumu (Viļānu pagasta 

zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000569745). Nekustamais īpašums sastāv no vienas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980090419 – 0,3106 ha platībā. 
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Uz zemes vienības atrodas S. E.īpašumā esošā dzīvojamā māja un palīgēkas 

(Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000556136). 

Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980090419 

kadastrālā vērtība ir EUR 1040. Zemes vienības lietošanas mērķis – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve. Zemes vienību veido 0,1415 ha lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes, 0,1381 ha zemes, kas atrodas zem ēkām un 0,031 ha cita veida 

zemju.  

Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2017.gada 28.augusta slēdzienu 

par nekustamā īpašuma – “Centrālā iela”, Radopole, Viļānu pag., Viļānu novads - 

tirgus vērtība ir EUR 2000,00 (divi tūkstoši eiro un 00 centi), pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna 

Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija 

Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noteikt nekustamā īpašuma “Centrālā iela ”, Radopole, Viļānu pag., Viļānu nov. ar 

kadastra Nr.78980090137, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78980090419 – 0,3106 ha platībā - nosacīto cenu  EUR 2000,00 (divi 

tūkstoši euro un 00 centi); 

2. Piedāvāt S.E. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu, 

paredzot iespēju norēķināties par nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta 3 daļu; 

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

3.1. zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78980090419 par EUR 418.05 pārcelt uz 

krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt S. E. Radopole, Viļānu pag., Viļānu nov. 

 

3. Pamatojoties uz 2016.gada 16.jūnija Viļānu novada domes sēdes Nr.7 dienas 

kārtības 10.jautājuma 1.punkta lēmumu „Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā 

uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot nekustamā īpašuma 

“Zinātnieki”, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra numurs 78980040246 nosacītas cenas 

noteikšanu un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra 

Nr.78980040246 “Zinātnieki” ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu 

nodaļas tiesneša G.Siliņa 04.07.2017. lēmumu (Viļānu pagasta zemesgrāmatu 

nodalījums Nr.100000568673). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 78980040246 – 2,62 ha platībā. 

Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980040246 

kadastrālā vērtība ir EUR 1964. Zemes vienības lietošanas mērķis - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienību veido 2,58 ha 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes un 0,04 ha zemes, kas atrodas zem ūdeņiem.  

Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2017.gada 23.augusta slēdzienu 

par nekustamā īpašuma – “Zinātnieki”, Viļānu pag., Viļānu novads - tirgus vērtība ir 

EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi), pamatojoties uz likuma „Par 



14 
 

pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu 

deputāti  atklāti balso par- 14(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   

Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija 

Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas- 1(Artūrs Ornicāns), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

Nr.78980040246, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78980040246 – 2,62 ha platībā - nosacīto cenu  EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti 

euro un 00 centi); 

2. Piedāvāt SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” izmantot pirmpirkuma 

tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu, paredzot iespēju norēķināties par 

nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 36.panta 3 daļu; 

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

3.1. zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78980040246 par EUR 1964.00 pārcelt uz 

krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs”, Kultūras 

laukums 1A, Viļāni, Viļānu nov. 

 

4. Pamatojoties uz 2016.gada 25.februāra Viļānu novada domes sēdes Nr.2 dienas 

kārtības 6.jautājuma 1.punkta lēmumu „Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā 

un nodošanu atsavināšanai” un veicot nekustamā īpašuma Kārklu ielā , Viļāni, Viļānu 

nov., kadastra numurs 78170030249 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot 

nekustamā īpašuma vērtētāju 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra 

Nr.78170030249 Kārklu ielā , Viļāni ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu 

nodaļas tiesneša G.Siliņa 22.06.2017. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu 

nodalījums Nr.100000568392). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 78170030249 – 1407 m
2
 platībā. 

Uz zemes vienības atrodas P. Z. īpašumā esošā dzīvojamā māja un palīgēka 

(Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000551829). 

Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030249 

kadastrālā vērtība ir EUR 1184. Zemes vienības lietošanas mērķis – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve. Zemes vienību veido 1407 m
2
 zemes, kas atrodas zem ēkām.  

Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2017.gada 18.augusta slēdzienu 

par nekustamā īpašuma – Kārklu iela , Viļāni, Viļānu novads - tirgus vērtība ir EUR 

1600,00 (viens tūkstotis seši simti eiro un 00 centi), pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu 

deputāti  atklāti balso par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   

Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija 

Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Noteikt nekustamā īpašuma Kārklu ielā , Viļāni, Viļānu nov. ar kadastra 

Nr.78170030249, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78170030249 – 1407 m
2
 platībā - nosacīto cenu  EUR 1600,00 (viens tūkstotis seši 

simti euro un 00 centi); 

2. Piedāvāt P. Z. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu, 

paredzot iespēju norēķināties par nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta 3 daļu; 

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

3.1. zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78170030249 par EUR 1184.00 pārcelt uz 

krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt P. Z.- Viļāni, Viļānu nov. 

 

5. Pamatojoties uz 2016.gada 21.aprīļa Viļānu novada domes sēdes Nr.5 dienas 

kārtības 7.jautājuma 3.punkta lēmumu „Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā 

uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot nekustamā īpašuma 

Ugunsdzēsēju iela 10, Viļāni, Viļānu nov., kadastra numurs 78170030243 nosacītas 

cenas noteikšanu un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra 

Nr.78170030243 Ugunsdzēsēju ielā , Viļāni ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas tiesneses V.Pužules 21.06.2017. lēmumu (Viļānu pilsētas 

zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000568314). Nekustamais īpašums sastāv no vienas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030243 – 1308 m
2
 platībā. 

Uz zemes vienības atrodas A. T. īpašumā esošā dzīvojamā māja un palīgēkas 

(Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000459717). 

Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030243 

kadastrālā vērtība ir EUR 1067. Zemes vienības lietošanas mērķis – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve. Zemes vienību veido 1308 m
2
 zemes, kas atrodas zem ēkām.  

Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2017.gada 18.augusta slēdzienu 

par nekustamā īpašuma – Ugunsdzēsēju ielā, Viļāni, Viļānu novads - tirgus vērtība ir 

EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti eiro un 00 centi), pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna 

Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija 

Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noteikt nekustamā īpašuma Ugunsdzēsēju ielā, Viļāni, Viļānu nov. ar kadastra 

Nr.78170030243, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78170030243 – 1308 m
2
 platībā - nosacīto cenu  EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci 

simti euro un 00 centi); 

2. Piedāvāt A.T. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu, 

paredzot iespēju norēķināties par nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta 3 daļu; 

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 
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3.1. zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78170030243 par EUR 1067.00 pārcelt uz 

krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt A. T. Viļāni, Viļānu nov. 

 

6. Pamatojoties uz 2017.gada 27.aprīļa Viļānu novada domes sēdes Nr.7 dienas 

kārtības 7.jautājuma lēmumu „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un 

nodošanu atsavināšanai” un veicot nekustamā īpašuma Jersikas ielā, Viļāni, Viļānu 

nov., kadastra numurs 78170020448 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot 

nekustamā īpašuma vērtētāju 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra 

Nr.78170020448 Jersikas ielā, Viļāni ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu 

nodaļas tiesneša G.Siliņa 23.05.2017. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu 

nodalījums Nr.100000567375). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 78170020448 – 473 m
2
 platībā un uz tās esošās dzīvojamās 

mājas ar kadastra apzīmējumu 78170020448001 ar kopējo platību 44,40 m
2
. 

Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170020448 

kadastrālā vērtība ir EUR 394. Zemes vienības lietošanas mērķis – vienstāvu un 

divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve. Zemes vienību veido 473 m
2
 zemes, kas 

atrodas zem ēkām. Uz 2017.gada 1.janvāri dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 

78170020448001 kadastrālā vērtība ir EUR 1642. 

Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2017.gada 28.augusta slēdzienu 

par nekustamā īpašuma – Jersikas ielā, Viļāni, Viļānu novads - tirgus vērtība ir EUR 

2800,00 (divi tūkstoši astoņi simti eiro un 00 centi), no kuras zemes vērtība sastāda 

EUR  540 un dzīvojamās mājas vērtība sastāda EUR 2260, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna 

Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija 

Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noteikt nekustamā īpašuma Jersikas ielā, Viļāni, Viļānu nov. ar kadastra 

Nr.78170020448, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78170020448 – 473 m
2
 platībā un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 

78170020448001 – 44,40 m
2
 platībā - nosacīto cenu  EUR 2800,00 (divi tūkstoši 

astoņi simti euro un 00 centi); 

2. Piedāvāt T. T. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu, 

paredzot iespēju norēķināties par nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta 3 daļu; 

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

3.1. zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78170020448 par EUR 399.83 pārcelt uz 

krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

3.2. dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu 78170020448001 par EUR 128,74 

pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt T. T. Viļāni, Viļānu nov. 
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9§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.  

      L.Kuzņecova J.Ivanova 

1. Izskatot SIA „Ametrs”, reģ. Nr.42403021417 2017.gada 14.augusta iesniegtu zemes 

ierīcības projektu G. K. īpašumam „Magoņkalns” ar kadastra Nr.78480050104, 

Viļānu novada dome konstatē  

Zemes ierīcības projekts, nekustamā īpašuma „Magoņkalns”, ar kadastra 

Nr.78480050104 sadalīšanai divos īpašumos, izstrādāts, pamatojoties uz nekustamā 

īpašuma īpašnieka G. K. ierosinājumu un pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības 

2017.gada 25.maija sēdes Nr.8 dienas kārtības 10.jautājuma „Par zemes ierīcības 

projekta izstrādi” lēmumu, kurā tika nolemts sadalīt nekustamo īpašumu 

„Magoņkalns”, ar kadastra Nr.78480050104, divos īpašumos (1.īpašums – no zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 78480050104 atdalīts zemes gabals 1,00 ha platībā 

(zemes lietošanas mērķis – 0201); 2.īpašums – zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78480050104 atlikusī daļa 1,70 ha platībā (zemes lietošanas mērķis – 0201) un zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 78980040067  - 0,70 ha platībā (zemes lietošanas 

mērķis – 0101) un uzdots izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.panta, zemes ierīcības projektu apstiprina 

vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.  

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

19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 25.,27. un 28.punktu, Administratīvā procesa likuma 

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

67.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 

15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra 

Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Inta 

Brence, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija 

Šlivka), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt SIA „Ametrs” izstrādāto zemes ierīcības projektu G. K. īpašumam 

„Magoņkalns” ar kadastra Nr.78480050104 ietilpstošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78480050104 sadalīšanai divās zemes vienībās. Zemes ierīcības projekta 

izstrādātāja Ruta Arnicāne. Projekta grafiskā daļa parakstīta 30.06.2017.  

3. Lēmumu nosūtīt SIA „Ametrs”. 

4. 10.darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas iesniegt VZD lēmumu par projekta 

apstiprināšanu. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā 

persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, 

juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

10§ 

Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 
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1. Pamatojoties uz Viļānu novada domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumu „Par zemes  

gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai”, 

kurā tika nolemts ierakstīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7817004017 

zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda un izskatot D.G.dzīv. Rēzeknes 

ielā, Viļāni, iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040170 

Rēzeknes iela , Viļāni 2266 m
2
 platībā atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

D. G. 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 D.G. īpašumā esošā dzīvojamā māja 

ar kadastra apzīmējumu 78170040170001 un piecas palīgēkas (īpašuma tiesības 

nostiprinātas ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses D.Koroševskas 

28.10.2008. lēmumu, Viļānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000442425). 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040170 Rēzeknes ielā, Viļāni ir Viļānu 

novada pašvaldības īpašums. Īpašuma tiesības nostiprinātas ar Rēzeknes tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas tiesneses E.Volikas 29.08.2017. lēmumu, Viļānu pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000570317 un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna 

Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija 

Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170040170 Rēzeknes ielā, 

Viļāni, 2266 m
2
  platībā, atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā 

persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, 

juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

2.Izskatot V. S. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu ar zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 78980050180 4,74 ha platībā atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

Ar 2007.gada 11.jūlija Viļānu pagasta padomes lēmumu V. S.ir izbeigtas zemes 

lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980050180, 

pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu. 2007.gada 15.oktobrī Viļānu pagasta 

padome un V. S. noslēdza lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.75 par doto zemes 

vienību. 2012.gada 1.jūnijā tika noslēgta vienošanās par  lauku apvidus zemes nomas 

līgumu Nr.75 nomas termiņa pagarinājumu līdz 2017.gada 1.jūnijam. 2017.gada 

10.jūlijā Viļānu novada pašvaldība un J. S. noslēdza jaunu lauku apvidus zemes 

nomas līgumu par doto zemes vienību – nomas līguma darbības laiks līdz 2022.gada 

10.jūlijam. 

 Uz 2017.gada 1.janvāri zemes gabala 78980050180 – 4,74 ha platībā  kadastrālā 

vērtība ir EUR 1071. Zemes vienība sastāv no 3,00 ha meža un 1,74 ha 

lauksaimniecībā izmantojamās zeme (veicot kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības 

platība un lietošanas veidi var tikt precizēti). Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 
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Saskaņā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas likuma” 

4.panta 4. daļas 8. punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas 

nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā 

noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir 

noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās 

lietošanā un par ko ir noslēgts nomas līgums, V. S. ir persona, kura var ierosināt 

nekustamās mantas atsavināšanu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  

atklāti balso par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs 

Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna 

Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs 

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

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78980050180 zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78980050180 atsavināšanai, pārdodot 

to par brīvu cenu; 

3.Veikt zemes vienības esošās mežaudzes taksāciju un novērtēšanu. 

 

11§ 

Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1.Izskatot V. K. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar dzīvokļa Celtnieku ielā, 

Viļānos atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

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

nepieciešamus dokumentus (23.04.1996. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.669/93, 

SIA „Viļānu namsaimnieks” 26.07.2017. izziņa Nr.191 par parādu neesamību, SIA 

„Viļānu siltums” 26.07.2017. izziņa par parādu neesamību). 

Dzīvokļa īpašuma ar kadastra Nr.78179000619 Celtnieku ielā, Viļānos, platība ir 

61,80 m
2
 un tas ir 6180/208180 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 

78170040303001 (dzīvojamā māja). Viļānu novada pašvaldības īpašuma tiesības uz 

dzīvokļa īpašumu nostiprinātas ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 

G.Siliņa 16.03.2015. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums 

Nr.100000191988 21) 

Dzīvokļa īpašums Celtnieku ielā, Viļānos, nav nepieciešams Viļānu novada 

pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna 

Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija 

Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Nodot dzīvokļa īpašumu Celtnieku ielā, Viļānos, 61,80 m
2 

platībā, kas sastāv no 

6180/208180 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040303001 

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

2. Lēmuma norakstu nosūtīt V.K.-Viļāni, LV – 4650 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā 

persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, 

juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

12§ 

Par nekustamā īpašuma izsoli. 

L.Kuzņecova J.Šlivka J.Ivanova 

1. Pamatojoties uz 2017.gada 6.jūlija Viļānu domes sēdes Nr.3 dienas kārtības 

14.jautājuma lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Priedaine” ar kadastra 

Nr.78980100361 atsavināšanu” Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisijai 

2017.gada 22.augustā bija jāveic nekustamā īpašuma „Priedaine” izsoli. 

Izsoles noteikumos noteiktajā laikā, izsolei nepieteicās neviens pretendents, līdz ar to 

izsole noslēdzās bez rezultāta. 

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

1.daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso 

par- 14(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš 

,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Inta 

Brence, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, 

atturas- 1(Jevdokija Šlivka), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atzīt nekustamā īpašuma „Priedaine” ar kadastra Nr.78980100361 izsoli par 

nenotikušu. 

 

2.Pamatojoties uz 2017.gada 6.jūlija Viļānu domes sēdes Nr.3 dienas kārtības 

15.jautājuma lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Tālumi” ar kadastra Nr.78980100407 

atsavināšanu” Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisijai 2017.gada 22.augustā 

bija jāveic nekustamā īpašuma „Tālumi” izsoli. 

Izsoles noteikumos noteiktajā laikā, izsolei nepieteicās neviens pretendents, līdz ar to 

izsole noslēdzās bez rezultāta. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

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

13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra 

Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Inta 

Brence, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, atturas- 

2(Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atzīt nekustamā īpašuma „Tālumi” ar kadastra Nr.78980100407 izsoli par 

nenotikušu. 
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3.Pamatojoties uz 2017.gada 6.jūlija Viļānu domes sēdes Nr.3 dienas kārtības 

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

pārdošanu izsolē” Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisijai 2017.gada 

22.augustā bija jāveic nekustamā īpašuma dzīvokļa – Celtnieku ielā, Viļānos izsoli. 

Izsoles noteikumos noteiktajā laikā, izsolei nepieteicās neviens pretendents, līdz ar to 

izsole noslēdzās bez rezultāta. 

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

1.daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso 

par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš 

,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Inta 

Brence, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija 

Šlivka), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atzīt nekustamā īpašuma dzīvokļa – Celtnieku ielā, Viļānos, izsoli par nenotikušu. 

2. Rīkot atkārtotu nekustamā īpašuma dzīvokļa - Celtnieku ielā, Viļānos ar kadastra 

Nr.78179000729 izsoli; 

3. Pamatojoties uz LR Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 32.pantu, 

pazemināt nekustamā īpašuma Celtnieku ielā, Viļānos ar kadastra Nr.78179000729 

izsoles sākumcenu par 20 procentiem. 

 

13§ 

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Celtnieku ielā, Viļānos pārdošanu otrajā 

izsolē. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

Pamatojoties uz Viļānu novada domes 2017.gada 14.septembra domes sēdes Nr.6 

dienas kārtības 13. jautājuma lēmumu un saskaņā ar LR Publisko personu mantas 

atsavināšanas likuma nosacījumiem, veicot nekustamā īpašuma – dzīvokļa Celtnieku 

ielā, Viļāni, Viļānu nov., kadastra Nr. 78179000729 nosacītas cenas noteikšanu un 

pieaicinot SIA „VCG Ekspertu grupa” vērtētājus Viļānu novada dome konstatēja: 

Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu – dzīvokli Celtnieku ielā, 

Viļānos ir nostiprinātas Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas Viļānu pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000233889 17. Nekustamais īpašums sastāv no 

vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību 28,80 m
2
, kurš sastāv no 2880/206940 

domājamajām daļām no ēkas ar kadastra apzīmējumu 78170040347001 (dzīvojamā 

māja). 

Dotais dzīvoklis nav nepieciešamas pašvaldības iestāžu funkciju nodrošināšanai. 

 Saskaņā ar SIA „VCG Ekspertu grupa” 2017.gada 27.marta slēdzienu par nekustamā 

īpašuma – dzīvokļa Celtnieku ielā, Viļānos, kadastra Nr. 78179000729, tirgus vērtība 

ir EUR 1100,00 (viens tūkstotis viens simts euro un 00 centi). 

Dzīvokļa inventarizācijas veikšanai Viļānu novada pašvaldība iztērēja – EUR 114,40, 

nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā - EUR 21,34, slēdziena sagatavošanai 

par nekustamā īpašuma tirgus vērtību  - EUR 102,85. 

Pirmajai nekustamā īpašuma izsolei nepieteicās neviens pretendents. Pamatojoties uz 

LR Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 32. Pantu un Viļānu novada 

domes 2017.gada 14.septembra domes sēdes Nr.6 dienas kārtības 13.jautājuma 

lēmumu, nolemts pazemināt nekustamā īpašuma - Celtnieku ielā, Viļānos ar kadastra 

Nr.78179000729 izsoles sākumcenu par 20 procentiem un ņemot vērā finanšu 
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komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs 

Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga 

Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Felicija 

Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Atsavināt nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu – Celtnieku ielā, Viļānos ar 

kadastra Nr.78179000729, kurš sastāv no vienas istabu dzīvokļa ar kopējo platību 

28,80 m
2
, kas ir 2880/206940 domājamajām daļām no ēkas ar kadastra apzīmējumu 

78170040347001 (dzīvojamā māja), pārdodot to otrajā izsolē. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašumu – Celtnieku ielā, Viļānos ar 

kadastra Nr.78179000729 nosacīto cenu EUR 1080,00 (viens tūkstotis astoņdesmit 

euro un 00 centi); 

3.Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78179000729 izsoles noteikumus. 

14§ 

Par grozījumiem Viļānu novada domes 18.02.2015. lēmumā „Par zemes gabala 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai”. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

Viļānu novada domes 2015.gada 18.februārī sēdē Nr.3 pieņēma lēmumu Nr.26.4, kurā 

nolēma atsavināt izsolē zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980090596, 

78980100361, 78980100407, 78980060303 un 78980100320, pārdodot tos izsolē. 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisija organizēja zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 78980090596, 78980100361 un 78980100407 izsoles 12.06.2017. un 

22.08.2017., taču izsoles noteikumos noteiktajā laikā izsolēm nepieteicās neviens 

pretendents. Pamatojoties uz LR Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 32. 

pantu otrās daļas 4.punktu pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē 

nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu 

atsavināšanai. 

2011.gada 7.jūlijā Viļānu novada domes sēdē Nr.10 tika pieņemts lēmums Nr.16 „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” saskaņā ar kuru tika izbeigtas zemes lietošanas 

tiesības AS „Lopkopības izmēģinājumu stacijai „Latgale” uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 78980060303, saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta, līdz ar to dotā 

zemes vienība ir jāatsavina saskaņā LR Publiskās personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu par brīvu cenu. 

2016.gada 16.novembrī Viļānu novada domes sēdē Nr.13 tika pieņemts lēmums Nr.12 

„Par starpgabala statusa piešķiršanu” saskaņā ar kuru zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 78980100320 tika piešķirts starpgabala statuss, tā ka dotajai zemes 

vienībai nav piebraucamā ceļa. Ņemot vērā, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

78980100320 robežojas ar diviem zemes gabaliem, kuru abu īpašnieks ir AS 

„Lopkopības izmēģinājumu stacijai „Latgale”, tad doto zemes gabalu ir iespējams 

atsavināt tikai šai personai., saskaņā ar LR Publiskās personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta 4.daļas 1.punktu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR Publiskās personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 1.punktu un 8.punktu, 32.pantu un likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu 
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deputāti  atklāti balso par- 14(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   

Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija 

Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- 1(Jevdokija Šlivka), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Grozīt Viļānu novada domes 2015.gada 18.februāra sēdes Nr.3 dienas kārtības 26.4. 

jautājuma 3.punktu, svītrojot no tā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

78980090596, 78980100361, 78980100407, 78980060303 un 78980100320 un izteikt 

sekojošā redakcijā: 

„Nodot zemesgabalus ar kadastra apzīmējumiem 78980100314, 78980060151, 

78980100389, 78980090518, 78980090237, 78980100207, 78980100521, 

78980100232 un 78980100231 atsavināšanai, pārdodot to atklātā izsolē.” 

2.Grozīt Viļānu novada domes 2015.gada 18.februāra sēdes Nr.3 dienas kārtības 26.4. 

jautājuma 2.punktu, papildinot to ar zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

78980060303 un 78980100320 un izteikt sekojošā redakcijā: 

„Nodot zemesgabalus ar kadastra apzīmējumiem 78980090666, 78980090107, 

78980060303 un 78980100320 atsavināšanai, pārdodot tos par brīvu cenu. 

15§ 

Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1. Pamatojoties uz 2017.gada 10.augusta Viļānu domes sēdes Nr.5 dienas kārtības 

17.jautājuma 1.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu 

atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma, Nākotnes ielā , Viļānos, Viļānu nov., 

kadastra numurs 78179000883 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot nekustamā 

īpašuma vērtētāju. 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Dzīvokļa īpašuma, Nākotnes ielā , Viļānu nov., platība ir 56,10 m
2
 un tas ir 

530/11661 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040529001 

(dzīvojamā māja) un 530/11661 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78170040529.  

Nekustamai īpašuma ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

tiesneses D.Koroševskas 25.08.2017. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu 

nodalījums Nr.191 14). 

Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdovu 2017.gada 31.augusta slēdzienu 

par nekustamā īpašuma – dzīvokļa, Nākotnes ielā , Viļānos, Viļānu novads - tirgus 

vērtība ir EUR 3100,00 (trīs tūkstoši viens simts eiro un 00 centi), pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 14(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs 

Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga 

Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Felicija 

Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- 1(Jevdokija Šlivka), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Noteikt dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā, Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 

78179000883, kura platība ir 56,10 m
2
 un tas ir 530/11661 domājamās daļas no būves 

ar kadastra apzīmējumu 78170040529001 (dzīvojamā māja) un 530/11661 

domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040529, nosacīto 

cenu – EUR 3100,00 (trīs tūkstoši viens simts eiro un 00 centi); 

2. Piedāvāt S. N. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu, 

paredzot iespēju norēķināties par nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta 3 daļu; 

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

3.1. dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā dzīvokli , tas ir 530/11661 domājamās daļas no būves 

ar kadastra apzīmējumu 78170040529001 (dzīvojamā māja), sākotnējā vērtība EUR 

252.55 pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

3.2. dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā dzīvoklis, tas ir 530/11661 domājamās daļas no 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040529, sākotnējā vērtība EUR 164.70, 

pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt S.N., Viļāni, Viļānu nov. 

 

2. Pamatojoties uz 2017.gada 6.jūlija Viļānu domes sēdes Nr.3 dienas kārtības 

5.jautājuma 2.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu 

atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra numurs 

78989000125 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju. 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Dzīvokļa īpašuma, Kristceļi, Viļānu pag., Viļānu nov., platība ir 39,80 m
2
 un tas ir 

398/2092 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78980010267001 

(dzīvojamā māja) un 398/2092 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78980010267.  

Nekustamai īpašuma ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

tiesneses D.Koroševskas 07.08.2017. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu 

nodalījums Nr.100000042305 2). 

Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdovu 2017.gada 31.augusta slēdzienu 

par nekustamā īpašuma – dzīvokļa, Kristceļi, Viļānu pag., Viļānu novads - tirgus 

vērtība ir EUR 650,00 (seši simti piecdesmit eiro un 00 centi), pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 14(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna 

Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija 

Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- 1(Jevdokija Šlivka), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noteikt dzīvokļa īpašuma ,  Kristceļi, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra numurs 

78989000125, kura platība ir 39,80 m
2
 un tas ir 398/2092 domājamās daļas no būves 

ar kadastra apzīmējumu 78980010267001 (dzīvojamā māja) un 398/2092 domājamās 

daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980010267, nosacīto cenu – EUR 

650,00 (seši simti piecdesmit eiro un 00 centi); 

2. Piedāvāt N.I. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu, 

paredzot iespēju norēķināties par nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta 3 daļu; 
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3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

3.3. dzīvokļa īpašuma , Kristceļi, Viļānu pag., tas ir 398/2092 domājamās daļas no būves 

ar kadastra apzīmējumu 78980010267001 (dzīvojamā māja), sākotnējā vērtība EUR 

268.07, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

3.4. dzīvokļa īpašuma , Kristceļi, Viļānu pag., tas ir 398/2092 domājamās daļas no zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 78980010267, sākotnējā vērtība EUR 236.00, pārcelt 

uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt N.I.- Kristceļi, Viļānu pag., Viļānu nov. 

 

3. Pamatojoties uz 2017.gada 6.jūlija Viļānu domes sēdes Nr.3 dienas kārtības 

5.jautājuma 3.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu 

atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma, Nākotnes ielā , Viļānos, Viļānu nov., 

kadastra numurs 78179000894 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot nekustamā 

īpašuma vērtētāju. 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Dzīvokļa īpašuma, Nākotnes ielā , Viļānu nov., platība ir 54,60 m
2
 un tas ir 

504/14255 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040528001 

(dzīvojamā māja) un 504/14255 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78170040528.  

Nekustamais īpašums ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar 

tiesneses V.Pužules 25.08.2017. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums 

Nr.190 8). 

Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdovu 2017.gada 31.augusta slēdzienu 

par nekustamā īpašuma – dzīvokļa , Nākotnes ielā , Viļānos, Viļānu novads - tirgus 

vērtība ir EUR 2700,00 (divi tūkstoši septiņi simti eiro un 00 centi), pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 14(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs 

Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga 

Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Felicija 

Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- 1(Jevdokija Šlivka), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78179000894, kura platība ir 54,60 m
2
 un tas ir 504/14255 domājamās daļas no būves 

ar kadastra apzīmējumu 78170040528001 (dzīvojamā māja) un 504/14255 

domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040528, nosacīto 

cenu – EUR 2700,00 (divi tūkstoši septiņi simti eiro un 00 centi); 

2. Piedāvāt P. C. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu, 

paredzot iespēju norēķināties par nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta 3 daļu; 

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

3.1dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā  dzīvokli , tas ir 504/14255 domājamās 

daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040528001 (dzīvojamā māja), 

sākotnējā vērtība EUR 374,37, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa 

ieguldījumi atsavināšanai. 

3.2dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā  dzīvokli, tas ir 504/14255 domājamās 

daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040528, sākotnējā 
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vērtība EUR 109.47 pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi 

atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt P. C.- Viļāni, Viļānu nov. 

16§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi. 

      L.Kuzņecova J.Ivanova 

1. Izskatot A. M.dzīv: Viļānu pag., Viļānu novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma 

„Ozolāji”, Viļānu pagastā, kadastra Nr.78980010017, sadalīšanu. 

Viļānu novada domes konstatēja:  

A. M. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ozolāji” ir nostiprinātas Viļānu 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.176 ar 14.05.2010. tiesneša G.Siliņa lēmumu. 

Nekustamais īpašums „Ozolāji” ar kadastra Nr.78980010017 sastāv no divām zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78980010017 -  24,90 ha platībā un  

78980010018 -  5,50 ha platībā. 

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- 14(Jekaterina Ivanova, 

Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga 

Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, 

Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- 1(Jevdokija 

Šlivka), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Ozolāji, Viļānu pagasts 

ar kadastra Nr.78980010017  ar kopējo platību 30,40 ha, sadalei divos īpašumos 

saskaņā ar grafisko pielikumu: 

 

1. Sadalīt īpašumu divās daļās, kur 

  pirmo īpašumu veido no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980010017 

atdalītais zemes gabals 8,20  ha platībā (veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes 

platība var mainīties). Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Ozolāji”. 

Noteikt atdalītajai daļai zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 

 otru īpašumu veido atlikusī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980010017 

daļa 16,70 ha platībā (veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes platība var mainīties) 

un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980010018 – 5,50 ha platībā. 

Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Ozolāji 1”. Noteikt, atlikušajai 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980010017 daļai 16,70 ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi -0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība.  

2.Sadali veikt uz nekustamā īpašuma Ozolāji, Viļānu pagasts 07.11.1997. izgatavotā 

zemes robežu plāna pamata M 1:10000; 
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3.Zemes ierīcības projektā jāsaglabā nekustamajam īpašumam Ozolāji, Viļānu 

pagasts, kadastra Nr.78980010017 iepriekš noteiktie apgrūtinājumi un jāprecizē 

jaunie apgrūtinājumi, ja tādi ir radušies; 

4. Zemes ierīcības plāna izstrādātājam jāpieprasa zemes ierīcības projekta 

nosacījumus no valsts institūcijām, ja to darbības sfēras skar zemes ierīcības projekta 

teritoriju, un inženierkomunikāciju turētājiem, ja zemes ierīcības projekta teritorijā 

atrodas to inženierkomunikācijas. 

 

1. Izskatot z/s „Zeimuļi”, Reģ.Nr.42401004249, jurid.adrese: Dekšāres pag., Viļānu 

novads, īpašnieces L. Z. iesniegumu par nekustamā īpašuma Dekšāres pagastā, 

kadastra Nr.78480050159, sadalīšanu. 

Viļānu novada domes konstatēja:  

z/s”Zeimuļi” īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Lazdas” ir nostiprinātas 

Dekšāres pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.285 ar 17.07.2017. tiesneša G.Siliņa 

lēmumu. Nekustamais īpašums „Lazdas” ar kadastra Nr.78480050159 sastāv no 

divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78480050159 -  5,90 ha platībā 

un  78480030091 -  1,10 ha platībā, dzīvojamās ēkas un piecām palīgceltnēm. 

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- 14(Jekaterina Ivanova, 

Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga 

Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, 

Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- 1(Jevdokija 

Šlivka), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Lazdas, Dekšāres 

pagasts ar kadastra Nr.78480050159  ar kopējo platību 7,00 ha, sadalei divos 

īpašumos saskaņā ar grafisko pielikumu: 

 

1. Sadalīt īpašumu divās daļās, kur 

  pirmo īpašumu veido no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78480050159 atdalītais zemes gabals 1,00  ha platībā (veicot 

instrumentālo uzmērīšanu zemes platība var mainīties). 

Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Lazdiņas”. ”. Noteikt 

atdalītajai daļai zemes lietošanas mērķi – 0601 – individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (0,10 ha platībā – zemes daļai, kas atrodas zem ēkām) un 0101 – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (atlikušajai 

zemes gabala daļai); 

 otru īpašumu veido atlikusī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78480050159  daļa 4,90 ha platībā (veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes platība 

var mainīties) un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480030091 – 1,10 ha 

platībā. Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Lazdas”. Noteikt, 
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atlikušajai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480050159 daļai 4,90 ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi -0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība.  

2. Sadali veikt uz nekustamā īpašuma Lazdas, Dekšāres pagasts 01.12.1999. 

izgatavotā zemes robežu plāna pamata M 1:10000; 

3.Zemes ierīcības projektā jāsaglabā nekustamajam īpašumam Lazdas, Dekšāres 

pagasts, kadastra Nr.78480050159 iepriekš noteiktie apgrūtinājumi un jāprecizē 

jaunie apgrūtinājumi, ja tādi ir radušies; 

4. Zemes ierīcības plāna izstrādātājam jāpieprasa zemes ierīcības projekta 

nosacījumus no valsts institūcijām, ja to darbības sfēras skar zemes ierīcības projekta 

teritoriju, un inženierkomunikāciju turētājiem, ja zemes ierīcības projekta teritorijā 

atrodas to inženierkomunikācijas. 

17§ 

Par materiālo pabalstu uzsākot mācību gadu 1.klases skolēniem, kas mācās 

Viļānu novada izglītības iestādēs, kuru deklarētā dzīves vieta ir citās 

pašvaldībās. 

J.Šlivka J.Ivanova 

Izskatot Viļānu novada pašvaldības Viļānu vidusskolas direktora  P.Tretjuka  

iesniegumu ar 1.klašu skolēnu sarakstu, kuru deklarētā dzīves vieta ir citās 

pašvaldībās. Pamatojoties un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

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

15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra 

Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Inta 

Brence, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs 

Ornicāns), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt materiālo pabalstu EUR 15,00 (piecpadsmit eiro 00 centi) apmērā (kancelejas 

preču iegādei) uzsākot mācību gadu 1.klases skolēniem, kas mācās Viļānu novada 

izglītības iestādes, kuru deklarētā dzīves vieta ir citās pašvaldībās. Pabalstus piešķirt 

no budžeta līdzekļiem – pārējie citur neklasificētie pabalsti sociāli atstumtām 

personām. 

 Pielikumā:  skolēnu saraksts. 

18§ 

Par LR IZM Rēzeknes tehnikuma direktores iesnieguma izskatīšanu.__________ 

D.Ceipiniece J.Šlivka J.Ivanova  

Tika saņemts LR IZM Rēzeknes tehnikuma direktores B.Virbules iesniegums 

Nr.1.11./785. ar lūgumu, atļaut LR IZM Rēzeknes tehnikuma mācību vietas Viļānos 

audzēkņiem saņemt ēdināšanas pakalpojuma – pusdienas Viļānu vidusskolas ēdnīcā. 

Apmaksu par pusdienām sedz izglītojamie. 

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

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

Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga 

Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka ), pret- 3 

(Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns, Rūdolfs Beitāns), atturas- 2(Inta Brence, Juris 

Galerijs Vidiņš), 
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut LR IZM Rēzeknes tehnikuma mācību vietas Viļānos audzēkņiem ēst pusdienas 

Viļānu vidusskolas ēdnīcā. 

2.  Samaksu par ēdināšanas pakalpojumiem noteikt EUR 1.50 apmērā par ēdienreizi, 

samaksājot par pakalpojumu 100% priekšapmaksu. 

 

19§ 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā._______ 

G.Visocka J.Šlivka  J.G.Vidiņš 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- 15(Jekaterina Ivanova, 

Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga 

Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, 

Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Veikt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā. 

 

Pielikumā: pamatbudžeta grozījumi uz 7 lapām. 

 

20§ 

Par Viļānu novada pašvaldības administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 

izveidošanu.__________________________________________________________ 

M.Šļomina J.Šlivka J.Ivanova 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (APL) 76. panta otro daļu administratīvo 

aktu var apstrīdēt padotības kārtībā augstākā iestādē (iestāde saskaņā ar APL 1. panta 

pirmo daļu ir tiesību subjekts, tā struktūrvienība vai amatpersona). Kārtība, kādā tiek 

pieņemts lēmums par apstrīdēto administratīvo aktu, nosakāma pašvaldības un 

iestādes nolikumā. Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija iesaka 

pašvaldībai izveidot Administratīvo aktu strīdus komisiju, kas nodrošinātu 

pašvaldības administrācijas autonomās kompetences jomā atbilstoši augstākstāvošiem 

normatīvajiem aktiem izdoto administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanu 

pašvaldības ietvaros. Komisijas lēmumu pieņemšanas kārtību un darba organizāciju 

nosaka pašvaldības domes apstiprināts komisijas nolikums.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punktu un Viļānu 

novada pašvaldības 2013. gada 10. oktobra saistošo noteikumu Nr.55 “VIĻĀNU 

NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 10.14.apakšpunktu un 125.punktu un 

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

Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Juris 

Galerijs Vidiņš, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka ), 

pret- 2(Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns), atturas- 3(Inta Brence, Inga Zunda, 

Rūdolfs Beitāns), 
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

  

 

1. Apstiprināt Viļānu novada pašvaldības administratīvo aktu apstrīdēšanas nolikumu 

(pielikumā).  

2. Izveidot Viļānu novada pašvaldības administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju 

šādā sastāvā: 

2.1. Jekaterina Ivanova – Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētaja;  

2.2. Viļānu novada pašvaldības domes izpilddirektors; 

2.3. Inga Zunda– Viļānu novada pašvaldības deputāte; 

2.4. Marija Šļomina – Viļānu novada pašvaldības domes juriste; 

2.5.Juris Galerijs Vidiņš – Viļānu novada pašvaldības deputāts. 

21§ 

Par  Viļānu vidusskolas skolotājas E. S. iesnieguma izskatīšanu.____ 

J.Ivanova 
Izskatot Viļānu vidusskolas skolotājas E. S. 2017. gada 05. septembra iesniegumu, 

kurā skolotāja lūdz turpināt sadarbību ar biedrību “Junior Achievement – Young 

Enterprise Latvija”, reģ. Nr. 50008014301, un apmaksāt biedrībai  dalības maksu par 

praktiskās biznesa izglītības īstenošanu Viļānu vidusskolā 2017./2018. mācību gadā, 

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

vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 15(Jekaterina Ivanova, 

Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga 

Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, 

Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut Viļānu vidusskolas skolotājai E. S. no 01.09.2017. līdz 2018. gada 31. 

maijam turpināt praktiskās biznesa izglītības īstenošanu Viļānu vidusskolā. 

2. Pārskaitīt biedrībai “Junior Achievement - Young Enterprise Latvija” pēc 

piestādītā rēķina dalības maksu par praktiskās biznesa izglītības īstenošanu 

2017./2018. mācību gadā no budžeta līdzekļiem - vispārējā izglītība - Viļānu 

vidusskola, 240,79 EUR apmērā. 
 

22§ 

Par būvdarbu izpildes gaitu un 2017.gada 29.maija Līguma par Projekta 

„Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādē ”Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšanu (SAM 

4.2.2.) izpildes termiņa pagarināšanu.____________________________________ 

I.Piziča  J.Ivanova 
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Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības 2017.gada 29.maijā noslēgto Līguma par 

Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādē ”Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšanu (SAM 4.2.2.) 

ar SIA „Latgalija” 2.1.punkta nosacījumiem darbu izpildes termiņš ir 3 (trīs) mēnešu 

laikā pēc atzīmes veikšanas Būvatļaujā par Darbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, jeb 

31.08.2017.  

Uz 31.08.2017. objektā veikti un nodoti pasūtītājam Darbi ēkas iekštelpās (pārbūvēta 

siltumapgādes sistēma, logu nomaiņa un attiecīgie apdares darbi). 

Saskaņā SIA „Latgalija” iesniegto 28.08.2017 vēstuli Nr. 01-64 un 29.08.2017. 

vēstuli Nr.01-70 „Par tehnoloģiskajiem pārtraukumiem 2017.gada 29.maija Līguma 

par Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādē ”Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšanu (SAM 4.2.2.) 

ietvaros” sakarā ar nelabvēlīgiem klimata apstākļiem (ilgnokrišņi) ārējie būvdarbi 

objektā netika veikti kopā 31 (trīsdesmit vienu) dienu. 

SIA „Latgalija” 29.08.2017 vēstulē Nr.01-71 „Par tehnoloģiskajiem pārtraukumiem 

2017.gada 29.maija Līguma par Projekta „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu 

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē ”Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības 

darbu veikšanu (SAM 4.2.2.) ietvaros” lūdz pagarināt Līguma izpildes termiņu līdz 

2017.gada 10.oktobrim. 

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

vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 15(Jekaterina Ivanova, 

Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga 

Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, 

Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Pagarināt 2017.gada 29.maija Līguma par Projekta „Sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestādē ”Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšanu (SAM 4.2.2.) 

izpildes termiņu līdz 2017.gada 10.oktobrim. 

23§ 

Par  ēdināšanas  izdevumiem  Viļānu  novada  vispārējās  un pirmsskolas 

izglītības  iestādēs  2017/2018. mācību gadam._____________________________ 

G.Visocka J.Šlivka  J.Ivanova 

Faktiskās izmaksas ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksas aprēķinam Viļānu 

vidusskolā un Dekšāres pamatskolā par laika periodu no 01.01.2017.-30.06.2017. 

Konkrēts laika periods izvēlēts, jo ir notikušas krasas izmaiņas izdevumos, salīdzinot 

ar iepriekšējo gadu. 

Viļānu vidusskola  Dekšāres pamatskola 

Izdevumi 

 

Izdevumi 

Pozīcijas nosaukums 

Summa 

EUR Pozīcijas nosaukums 

Summa 

EUR 

D/a virtuves personālam 19440,00 D/a virtuves personālam 7140,00 
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VSAOI virtuves personālam 4585,90 VSAOI virtuves personālam 1684,33 

Elektroenerģija 4116,49 Elektroenerģija 1258,08 

Ūdens un kanalizācija 705,00 Ūdens un kanalizācija 176,76 

Produktu izmaksas 29925,47 Produktu izmaksas 5405,27 

Saimnieciskie materiāli 794,75 Saimnieciskie materiāli 156,11 

Inventārs 198,01 Inventārs 2,60 

Pamatlīdzekļi 5289,84 Pamatlīdzekļi 232,92 

Apkure 1353,43 Apkure 891,36 

Kopā: 66408,89 Nomas maksa 2727,75 

Sagatavoto porciju skaits: 30730 Kopā: 19675,18 

Izdevumi uz vienu porciju 

 €         

2.16  

Sagatavoto porciju 

skaits: 8043 

Izdevumi uz vienu 

porciju 

             

 € 2.45  
 

 

Pašizmaksas aprēķins Viļānu pirmsskolas izglītības iestādē un Radopoles 

bērnudārzā “Bitīte” pēc faktiskajām izmaksām par 2016. gadu. 

 

Viļānu pirmsskolas izglītības 

iestāde  
Radopoles bērnudārzs “Bitīte” 

Izdevumi 

 

Izdevumi 

 

Pozīcijas nosaukums 

Summa 

EUR Pozīcijas nosaukums 

Summa 

EUR 

D/a virtuves personālam 17340,00 D/a virtuves personālam 17340,00 

VSAOI virtuves personālam 4090,51 VSAOI virtuves personālam 4090,51 

Elektroenerģija 1977,12 Elektroenerģija 1442,55 

Ūdens un kanalizācija 168,84 Ūdens un kanalizācija 168,84 

Produktu izmaksas 14822,38 Produktu izmaksas 12615,85 

Saimnieciskie materiāli 373,04 Saimnieciskie materiāli 457,86 

Inventārs 128,48 Inventārs 54,34 

Apkure 147,08 Apkure 142,85 

Kopā: 39047,45 Kopā: 36312,8 

      Sagatavoto porciju skaits: 17794 Sagatavoto porciju skaits: 14353 

      Izdevumi uz vienu porciju  €      2,19  Izdevumi uz vienu porciju  €     2,53  

Deputāti  atklāti balso par- 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   

Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, 

Inta Brence, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret-2(Jevdokija Šlivka, Rūdolfs 

Beitāns), atturas- 2(Artūrs Ornicāns, Daiga Ceipiniece), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Grozīt Viļānu novada pašvaldības domes 2016. gada 26. augusta sēdes lēmumu 

Nr.11§ 8 “Par ēdināšanas izdevumiem Viļānu novada vispārējās izglītības iestādēs 

2016/2017. mācību gadā” un izteikt sekojošā redakcijā: 
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“Noteikt maksu par pusdienām Viļānu vidusskolā: 

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

valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļiem ( 70% -EUR 0.99 produktu 

pašizmaksa un 30% -EUR 0.43 skolas ēdnīcas uzturēšanas izmaksas); 

1.2. Kompleksās pusdienas skolēniem, kuri apmeklē kopgaldu un izvēlas pirmo, 

otro un trešo ēdienu EUR 1.05 ( viens euro 05 centi) maksā skolēnu vecāki ( 

80% -EUR  0.84 produktu pašizmaksa un 20% -EUR 0.21 skolas ēdnīcas 

uzturēšanas izmaksas) ”. 

2. Grozīt Viļānu novada pašvaldības domes 2016. gada 26. augusta sēdes lēmumu 

Nr.11§ 8 “Par ēdināšanas izdevumiem Viļānu novada vispārējās izglītības iestādē 

2016/2017. mācību gadā”  un izteikt sekojošā redakcijā: 

“Noteikt maksu par pusdienām Dekšāres pamatskolā: 

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

valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļiem (70% -EUR 0.99 ( nulle euro 99 centi  

produktu pašizmaksa un 30% -EUR 0.43 skolas ēdnīcas uzturēšanas 

izmaksas); 

2.2. Kompleksās pusdienas skolēniem, kuri apmeklē kopgaldu un izvēlas pirmo, 

otro un trešo ēdienu EUR 1.00 ( viens euro 00 centi) maksā skolēnu vecāki ( 

80% - EUR  0.80  produktu pašizmaksa un 20% -EUR 0.20 skolas ēdnīcas 

uzturēšanas izmaksas)  

2.3. Dekšāres pamatskolas pirmsskolas vecuma grupām, maksu par ēdināšanu 

(pusdienas, launags) noteikt pēc izlietoto produktu daudzuma pašizmaksas.” 

3. Novada pirmsskolas izglītības iestādēs maksa par ēdināšanu bērniem tiek noteikta 

atkarībā no izlietoto produktu daudzumu pašizmaksas. 

4. Grozīt Viļānu novada pašvaldības domes 2017.gada 23.marta sēdes lēmumu Nr. 

5§ 10 “Par ēdināšanas izdevumiem pedagogiem, tehniskajam personālam Viļānu 

novada izglītības iestādēs” un izteikt šādā redakcijā: 

4.1. “Novada Vispārējo izglītības iestāžu pedagogiem un tehniskajam personālam 

noteikt maksu par kompleksajām pusdienām sekojoši pēc pilnās produktu 

pašizmaksas: Viļānu vidusskola - EUR 2.16 apmērā ( divi euro 16 centi), ko 

veido 39% jeb EUR 0.84 produktu pašizmaksa, 61% jeb EUR 1.32 skolas 

ēdnīcas uzturēšanas izmaksas; Dekšāres pamatskola – EUR 2.45 (divi euro 45 
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centi), ko veido 33% jeb EUR 0.80 produktu pašizmaksa, 67 % jeb EUR 1.65 

skolas ēdnīcas uzturēšanas izmaksas.  

4.2. Novada pirmsskolas izglītības iestādēs pedagogiem un tehniskajam 

personālam, noteikt maksu par pusdienām sekojoši pēc pilnās produktu 

pašizmaksas: Viļānu pirmsskolas izglītības iestādē: EUR 2.19 (divi euro 19 

centi), Radopoles bērnudārzā “Bitīte”: EUR 2.53 (divi euro 53 centi) 

5. Iepriekšminētie izcenojumi stājās spēkā ar 18.09.2017 

24§ 

Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.__________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

    1.   Ir saņemts iesniegums 03.08.2017. no V. V. dekl. Viļānos, ar lūgumu pagarināt 

īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā.  

 Izskatot lietas materiālus, konstatēts: V.V. 02.09.2017. beidzas  īres līgums par 

sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā. Persona ir pensionāre, 

apgādnieku nav. Personai  ir TPS. Var secināt, ka pēc statusa V.V. nav zaudējusi 

tiesības īrēt sociālo dzīvojamo platību. V.V. ir vienošanās ar SIA “Viļānu siltums” par 

parādu nomaksu,  citu dzīvokļa parādu nav. 

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

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

sociālās ,izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso 

par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš, 

Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Inta 

Brence, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs 

Ornicāns), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

Celtnieku ielā  uz 6 mēnešiem  ar noteikumu, ka tiek turpināta parādu samaksa par 

doto dzīvojamo platību, 

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

vienošanos par īres līguma pagarināšanu ar V.V., SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

un Viļānu novada pašvaldības Sociālo dienestu. 

 

Šo lēmumu viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās. 

 

2. Ir saņemts iesniegums 03.08.2017. no P. I. dekl.- Celtnieku ielā Viļānos, ar lūgumu 

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

 Izskatot lietas materiālus, konstatēts: P.I.02.09.2017. beidzas  īres līgums par 

sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā. Persona ir invalīds. 

Personai  ir TPS. Var secināt, ka pēc statusa P.I. nav zaudējis tiesības īrēt sociālo 
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dzīvojamo platību. P.I. ir vienošanās ar SIA “Viļānu siltums” par  parādu nomaksu,  

citu dzīvokļa parādu nav. 

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

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

sociālās ,izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso 

par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš 

,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Inta 

Brence, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs 

Ornicāns), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Pagarināt P. I.  īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī 

Celtnieku ielā  uz 6 mēnešiem  ar noteikumu, ka tiek turpināta parādu samaksa par 

doto dzīvojamo platību, 

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

par īres līguma pagarināšanu ar P.I. SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un Viļānu 

novada pašvaldības Sociālo dienestu. 

 

Šo lēmumu viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

25§ 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.76 

„Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”. 

D.Ceipiniece M.Šļomina J.Ivanova 

Viļānu novada pašvaldības Sociālais dienests ir izstrādājis grozījumus saistošajos 

noteikumos. Grozījumu nepieciešamības pamatojums ir norādīts saistošo noteikumu 

paskaidrojuma rakstā. 

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

vērā sociālās ,izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti 

balso par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs 

Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna 

Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Izdot saistošos noteikumus Nr.98 „Grozījumi 2015.gada 24.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.76 „Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu 

novadā””. 

2.Apstiprināt saistošo noteikumu paskaidrojumu rakstu; 

3.Nosūtīt saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai. 

 

Pielikumā: 

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
http://vilani.lv/uploads/files/saist.not.nr.76-19.11.2015._laboti_(1).pdf
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-  Saistošie noteikumi uz divām lapām; 

- Paskaidrojuma raksts uz vienas lapas.  

 

26§ 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.62 

„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama 

par maznodrošinātu vai trūcīgu”. 

D.Ceipiniece M.Šļomina J.Ivanova 

Viļānu novada pašvaldības Sociālais dienests ir izstrādājis grozījumus saistošajos 

noteikumos. Grozījumu nepieciešamības pamatojums ir norādīts saistošo noteikumu 

paskaidrojuma rakstā. 

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

vērā sociālās ,izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti 

balso par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs 

Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna 

Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Izdot saistošos noteikumus Nr.97 „Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 

05.decembra saistošajos noteikumos Nr.62 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi 

dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu””; 

2.Apstiprināt saistošo noteikumu paskaidrojumu rakstu; 

3.Nosūtīt saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai. 

Pielikumā: 

-  Saistošie noteikumi uz divām lapām; 

- Paskaidrojuma raksts uz vienas lapas.  

 

27§ 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.84 

„Sociālie pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”.____________ 

M.Šļomina J.Ivanova 

Viļānu novada pašvaldības Sociālais dienests ir izstrādājis grozījumus saistošajos 

noteikumos. Grozījumu nepieciešamības pamatojums ir norādīts saistošo noteikumu 

paskaidrojuma rakstā. 

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

vērā sociālās ,izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti 

balso par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs 

Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna 

Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1.Izdot saistošos noteikumus Nr.99 „Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2016.gada 

19.maija saistošajos noteikumos Nr.84 „Sociālie pakalpojumi un to piešķiršanas 

kārtība 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 divām lapām; 

- Paskaidrojuma raksts uz vienas lapas. 

28§ 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā.____________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

Izskatot A.C. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

A.C. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem A. C. 

tika uzaicināta uz 2017.gada 28.augusta Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi papildus 

viedokļa sniegšanai un uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidroja, ka  

viņa ar savu ģimeni: dēlu M., un bērna tēvu dzīvo kopā ar vecākiem Stacijas ielā, 

Viļānos. Māja pieder  vecmammai E. C. Dzīvojamā platība ir maza, vēlas ar savu 

ģimeni dzīvot atsevišķi. 

Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus, A. C.  lūgums par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā ir noraidāms,  jo  pamatojoties uz likuma 

„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ”13 panta. un 14.panta un Viļānu novada 

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

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

tiesīgas saņemt iepriekš minēto palīdzības veidu. Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga 

administratīva akta pieņemšanai. 

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

daļu,  13.pantu, 14.pantu,  Administratīvā procesa likuma  62. panta pirmo daļu,  65. 

pantu, 66.pantu un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 

„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.  punktu, 5.  punktu un ņemot vērā sociālās, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 

15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra 

Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Inta 

Brence, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs 

Ornicāns), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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Atteikt atzīt A.C. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās 

telpas izīrēšanā. 

 

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

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

29§ 

Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.___________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

1.Izskatot V.T. deklarētā dzīvesvieta Raiņa ielā, Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu 

par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības 

dome 

konstatē: 

V.T. lūdz pagarināt ar SIA „Viļānu namsaimnieks” 2016.gada 29. augustā noslēgto  

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

termiņa izbeigšanu. 

Saskaņā ar 2016.gada 10.augusta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.9, 

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

1.punktu,  V. T. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2016.gada 29. augustā starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un V.T.tika noslēgts 

dzīvojamās telpas – Raiņa iela  , Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr. 1361 uz noteiktu 

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

īres līguma termiņa pagarināšanu.  

Parādu par  īres maksu, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem  par 

dzīvokli Raiņa ielā  

, Viļānos, kā arī par siltumenerģijas piegādi  nav. 

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

prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.  

Pamatojoties uz likuma  „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo 

daļu un otro daļu un ņemot vērā sociālās ,izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna 

Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija 

Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija Šlivka, Felicija 

Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut  V.T. pagarināt 2016.gada 29. augustā ar SIA „VIĻĀNU 

NAMSAIMNIEKS” noslēgto  dzīvojamās telpas - Raiņa ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres 

līgumu Nr.1361 uz noteiktu laiku - vienu gadu;   

2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiņu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīža;  

3. 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, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

2. Izskatot S. R. deklarētā dzīvesvieta Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu novads, 

iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu, Viļānu novada 

pašvaldības dome 

konstatē: 

S. R. lūdz pagarināt ar SIA „Viļānu namsaimnieks” 2016.gada 24. oktobrī noslēgto  

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

līguma termiņa izbeigšanu. 

Saskaņā ar 2016.gada 13.oktobra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.12, 

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

1.punktu un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 4.4. punktu, S. R.tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā 

– pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2016.gada 24. oktobrī starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un S. R.tika noslēgts 

dzīvojamās telpas – Celtnieku ielā  , Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr. 1375 uz 

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

tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu.  

Parādu par  īres maksu, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem  par 

dzīvokli Celtnieku ielā  Viļānos, kā arī par siltumenerģijas piegādi  nav. 

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

prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.  

Pamatojoties uz likuma  „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo 

daļu un otro daļu un ņemot vērā sociālās ,izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna 

Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija 

Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija Šlivka, Felicija 

Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Atļaut  S.R. pagarināt 2016.gada 24. oktobra ar SIA „VIĻĀNU 

NAMSAIMNIEKS” noslēgto  dzīvojamās telpas - Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., 

īres līgumu Nr.1375 uz nenoteiktu laiku;   

2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiņu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīža;  

3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes loceklei 

Ā. Moisejevai. 

 

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

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas 

 

3. Izskatot S. L. deklarētā dzīvesvieta Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu 

par  dzīvojamās telpas - Alejas ielā, Viļāni, Viļānu nov.,  īres līguma termiņa 

pagarināšanu un dzīvojamās telpas  - Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līguma 

izbeigšanu, Viļānu novada pašvaldības dome 



40 
 

konstatē: 

S. L. lūdz pagarināt 2014.gada 24.novembrī  ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

noslēgto  dzīvojamās telpas, kas atrodas Alejas ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu 

Nr.1272  sakarā ar īres līguma termiņa izbeigšanu un izbeigt dzīvojamās telpas –Rīgas 

ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu, jo atsakās no šī dzīvokļa. 

Saskaņā ar 2014.gada 20. novembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.22, 23§, 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 13. panta  

pirmo daļu un ceturtās daļas 1.punktu, sakarā ar ugunsgrēku dzīvoklī Rīgas ielā, 

Viļānos, Viļānu nov., S. L. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – 

atļauts īrēt uz laiku pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Alejas ielā, Viļānos, jo 

ugunsgrēka likvidēšanas laikā tika bojāta  S. L. īrētā dzīvojamā  platība Rīgas ielā, 

Viļānos. 

2014.gada 24. novembrī starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un S. L. tika 

noslēgts dzīvojamās telpas  Alejas ielā , Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.1272 uz 

noteiktu laiku – sešiem mēnešiem,   

Pamatojoties uz  2015.gada 16. jūlija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.9 

dzīvojamās telpas –Alejas ielā , Viļāni, īres līguma Nr.1272 termiņš tika pagarināts uz 

noteiktu laiku –  sešiem mēnešiem, sakarā ar to, ka ugunsgrēka likvidēšanas 

remontdarbi dzīvojamajā mājā Rīgas ielā, Viļānos uz to brīdi  netika veikti. 

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

prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.  

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27. pants noteic, ka dzīvojamās telpas īrniekam ir 

tiesības atteikties no dzīvojamās telpas īres līguma jebkurā laikā. 

Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus, S. L. lūgums par   dzīvojamās 

telpas - Alejas ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līguma termiņa pagarināšanu un 

dzīvojamās telpas  - Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līguma izbeigšanu ir 

atbalstāms. 

Uz doto brīdi ugunsgrēka likvidēšanas remontdarbi dzīvojamajā ēkā  Rīgas ielā , 

Viļānos nav veikti. Ugunsgrēka rezultātā S. L. īrētā dzīvojamā platība Rīgas ielā , 

Viļānos  ir bojāta un nav derīga dzīvošanai. 

S. L. turpina dzīvot pašvaldības ierādītajā dzīvojamajā telpā Alejas ielā , Viļānos, 

parādu par īres maksu un komunālajiem pakalpojumiem nav. 

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

„Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, 27.pantu 

un ņemot vērā sociālās ,izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti  

atklāti balso par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs 

Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna 

Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut S. L. pagarināt 2014.gada 24.novembrī  ar SIA „VIĻĀNU 

NAMSAIMNIEKS” noslēgto dzīvojamās telpas – Alejas ielā , Viļāni, Viļānu nov., 

īres līgumu Nr.1272 uz noteiktu laiku – vienu gadu;   

2. izbeigt  2014.gada 17.aprīlī noslēgto starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un 

S.L. dzīvojamās telpas –Rīgas , Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu  Nr.1165; 
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3. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiņu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīža;  

4. lēmuma 3.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. 

 

4. Izskatot Ž.K. deklarētā dzīvesvieta Raiņa ielā, Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu 

par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības 

dome 

konstatē: 

Ž. K. lūdz pagarināt ar SIA „Viļānu namsaimnieks” 2016.gada 1. augustā noslēgto  

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

termiņa izbeigšanu. 

Saskaņā ar 2016.gada 14.jūlija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.8, pamatojoties 

uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. panta 1.punktu, 14.panta 

pirmās daļas 3.punktu, 14.panta ceturto daļu, Ž. K. tika sniegta palīdzība dzīvokļa 

jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2016.gada 1. augustā starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un Ž.K. tika noslēgts 

dzīvojamās telpas – Raiņa iela  , Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr. 1357 uz noteiktu 

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

īres līguma termiņa pagarināšanu.  

Parādu par  īres maksu, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem  par 

dzīvokli Raiņa ielā , Viļānos, kā arī par siltumenerģijas piegādi  nav. 

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

prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.  

Pamatojoties uz likuma  „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo 

daļu un otro daļu un ņemot vērā sociālās ,izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna 

Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija 

Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija Šlivka, Felicija 

Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut  Ž. K. pagarināt 2016.gada 1. augustā ar SIA „VIĻĀNU 

NAMSAIMNIEKS” noslēgto  dzīvojamās telpas - Raiņa ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres 

līgumu Nr.1357 uz noteiktu laiku – vienu gadu;   

2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiņu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīža;  

3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes loceklei 

Ā. Moisejevai. 

 

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

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas. 
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5. Izskatot L. B. deklarētā dzīvesvieta Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu novads, 

iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu, Viļānu novada 

pašvaldības dome 

konstatē: 

L. B. lūdz pagarināt ar SIA „Viļānu namsaimnieks” 2013.gada 27. decembra noslēgto  

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

līguma termiņa izbeigšanu. 

Saskaņā ar 2013.gada 20.decembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.17, 9§, 

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

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

telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, L. B. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu 

risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2013.gada 27. decembrī starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un L. B. tika noslēgts 

dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres līgums 

Nr.1257 uz noteiktu laiku – vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz 

īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu.  

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības lēmumiem dzīvojamās telpas – Celtnieku 

ielā, Viļānos, īres līgums Nr.1257 tika pagarināts: 

- 2015.gada 30.maija lēmums  Nr.7         - uz noteiktu laiku  - vienu gadu; 

- 2016.gada 24.marta lēmums  Nr.3         - uz noteiktu laiku  -  vienu gadu; 

- 2017.gada 23. februāra lēmums Nr.4    - uz noteiktu  laiku - sešiem mēnešiem. 

Parādu par  īres maksu, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem  par 

dzīvokli Celtnieku ielā, Viļānos, kā arī par siltumenerģijas piegādi  nav. 

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

prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.  

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

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

vērā sociālās ,izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti 

balso par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs 

Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna 

Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut L. B.pagarināt 2013.gada 27. decembrī ar SIA „VIĻĀNU 

NAMSAIMNIEKS” noslēgto dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā, Viļānos, 

Viļānu nov., īres līgumu Nr.1257 uz noteiktu laiku –vienu gadu;   

2. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiņu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīža;  

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

Moisejevai. 

 

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

Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 
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30§ 

Par izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā.__________   

D.Ceipiniece J.Ivanova 

1.Izskatot Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas lēmumu par 

V. K.izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā, Viļānu novada 

pašvaldības dome                                                                                           

konstatē                                                                   

Saskaņā ar 2013.gada 16.augusta  Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.7, 

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

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

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

apstākļus, V. K. tika atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

un reģistrēts palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas 

izīrēšanai vispārējā kārtībā.   

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 17. panta  pirmo 

daļu un 18.panta pirmo daļu, ņemot vērā reģistrācijas secību, V.K.tika sniegta 

palīdzība dzīvojamās telpas izīrēšanā - piedāvāts īrēt pašvaldībai piederošo brīvo 

dzīvojamo telpu pēc adreses:  

- 2014.gada 10. septembrī - Alejas ielā , Viļāni, Viļānu nov. 2014.gada 1.oktobrī uz šo 

dzīvojamās telpas īres piedāvājumu V. K. iesniedza rakstisku atteikumu sakarā ar to, 

ka piedāvātajā dzīvoklī nav ūdensvada un kanalizācijas.  

- 2014.gada 7. oktobrī – Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov. 2014.gada 23.oktobrī V. 

K. iesniedza rakstisku atteikumu dzīvojamās telpas lielas ( 4 istabas) platības dēļ. 

- 2014.gada 4.novembrī – „Aļņi 1” - 4, Aļņi, Dekšāres pag., Viļānu nov. 2014.gada 

19. novembrī V. K. uz šo dzīvojamās telpas īres piedāvājumu iesniedza rakstisku 

atteikumu, jo dzīvoklis ir tālu no Viļānu pilsētas un piedāvātajā dzīvokli nav 

kanalizācijas. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18. panta trešo 

daļu, V. K. tika pārreģistrēts palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā 

vispārējā kārtībā ar pēdējo kārtas numuru (2014.gada 5. decembra Sociālās un 

dzīvokļu komisijas lēmums- protokols Nr.24). 

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 17. panta  pirmo 

daļu un 18.panta pirmo daļu, ņemot vērā reģistrācijas secību, V. K. tika sniegta 

palīdzība dzīvojamās telpas izīrēšanā - piedāvāts īrēt pašvaldībai piederošo brīvo 

dzīvojamo telpu pēc adreses:  

- 2016.gada 7.decembrī –  Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov. 2017.gada 17. janvārī 

V.K. iesniedza rakstisku atteikumu sakarā ar to, ka piedāvātais dzīvokli atrodas 5. 

stāvā un dzīvokļa remonta veikšanai nepieciešami lieli ieguldījumi. 

- 2017.gada 14.februārī – „2” - 4,  Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov. 2017.gada 

1.martā uz šo dzīvojamās telpas īres piedāvājumu V. K. iesniedza rakstisku 

atteikumu, nenorādot iemeslu.  

- 2017.gada 12.maijā –  Mehanizatoru ielā, Viļāni, Viļānu nov. 2017. gada 25. maijā 

V. K. arī  iesniedza rakstisku atteikumu finanšu līdzekļu dēļ. 

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. panta pirmās daļas 3. 

punkts noteic, ka persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja tā nepamatoti atsakās 
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no vismaz trim dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem vai nav 

sniegusi atbildi par tiem. 

Pamatojoties uz augstāk minētā likuma 10. panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, 

2017.gada 29. augustā V. K. tika paziņots, ka uz 2017.gada 14. septembrī paredzēto 

Viļānu novada pašvaldības domes sēdi tiks virzīts lēmumprojekts par viņa izslēgšanu 

no palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā (2017.gada 29.augusta  paziņojums reģ. Nr.1.3.8/1321). 

V. K. viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus 

netika noskaidrots, jo visas nepieciešamās ziņas jau izteiktas adresāta iesniegumā un 

cits viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieņemšanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.pantu  

pirmās daļas 3.punktu, otro un trešo daļu, Administratīvā procesa likuma 62.panta 

pirmo daļu un ņemot vērā sociālās ,izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna 

Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija 

Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija Šlivka, Felicija 

Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Izslēgt V. 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. 

 

2. Izskatot A.P., deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag.,Viļānu nov., iesniegumu par 

izslēgšanu no Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu 

risināšanā, Viļānu novada pašvaldības dome                                                                                           

 

konstatē :                                                                  

A.P. lūdz izslēgt viņu no Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu 

jautājumu risināšanā, jo atsakās no minētās palīdzības. 

 

Saskaņā ar 2016.gada 16.jūnija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.7 , 

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,  A. P. atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā 

dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā. 

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 17. panta  pirmo 

daļu un 18.panta pirmo daļu, ņemot vērā reģistrācijas secību, 2017.gada 24. augustā 

A. P. tika sniegta palīdzība dzīvojamās telpas izīrēšanā - piedāvāts īrēt pašvaldībai 

piederošo brīvo dzīvojamo telpu Nākotnes ielā, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov. 
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Dzīvojamās telpas kopējā platība – 51,2 m
2
, istabu skaits – 2, pirmais stāvs, 

labiekārtojuma līmenis – krāsns apkure, ūdensvads, kanalizācija.    

2017.gada 30.augustā uz šo dzīvojamās telpas īres piedāvājumu A. P. iesniedza 

rakstisku atteikumu. 

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. panta pirmās daļas 4. 

punkts noteic, ka persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja atsakās no palīdzības, 

iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu. 

Pamatojoties uz augstāk minētā likuma 10. panta pirmās daļas 4.punktu, otro un trešo 

daļu, A.P. ir paziņots, ka viņa tiks izslēgts 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 kultūras 

jautājumu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 14(Jekaterina Ivanova, 

Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga 

Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija 

Šlivka, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas-1 (Inta 

Brence), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Izslēgt A. 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, Rēzekne, LV 4601 ) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

3. Izskatot D. O. deklarētā dzīvesvieta Sakstagala pag., Rēzeknes nov., iesniegumu 

par izslēgšanu no Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu 

risināšanā, Viļānu novada pašvaldības dome                                                                                           

konstatē :                                                                  

D. O. lūdz izslēgt viņu no Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu 

jautājumu risināšanā, jo atsakās no minētās palīdzības. 

Saskaņā ar 2017.gada 19.janvāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.1 18§, 

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,  D. O.tika atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā un reģistrēts 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, D.O.ir paziņots, ka viņš tiks izslēgts no Viļānu 

novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.pantu  

pirmās daļas 4.punktu, otro un trešo daļu un ņemot vērā sociālās ,izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 15(Jekaterina Ivanova, 

Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga 

Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, 

Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Izslēgt D.O.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. 

 

31§ 

Par ierakstīšanu dzīvojamās telpas īres līgumā.____________________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

Izskatot M. C. deklarētā dzīvesvieta Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar 

lūgumu iemitināt  dzīvoklī un ierakstīt dzīvojamās telpas īres līgumā A.G. un  A. G. 

deklarētā dzīvesvieta  Andrupenes pag., Dagdas nov., iesniegumu ar lūgumu iemitināt 

viņu dzīvojamajā telpā Brīvības ielā ,Viļānos, kā arī ierakstīt dzīvojamās telpas īres 

līgumā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

M. C. lūdz atļaut iemitināt viņas īrētajā dzīvojamajā telpā Brīvības ielā, Viļānos, 

Viļānu nov. un ierakstīt dzīvojamās telpas īres līgumā faktisku vīru A. G.  deklarētā 

dzīvesvieta Andrupenes pag. Dagdas nov. 

A. G. lūdz atļaut iemitināt viņu dzīvoklī Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov. pie 

īrnieces M.C. un ierakstīt dzīvojamās telpas īres līgumā.  

Pamatojoties uz 2016.gada 19. septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 

1364 ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”  M. C. lietošanā nodots dzīvoklis 

Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov. 

Īres līgumā ir ierakstīti: īrniece M. C. dēls – D. A., meita D.A.  

Parādu par  īres maksu, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem  par 

dzīvokli Brīvības ielā, Viļānos  nav. 

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta piekto daļu īrniekam ir tiesības 

iemitināt viņa īrētajā dzīvojamā telpā citu personu, saņemot izīrētāja un visu tajā 

dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišanu.  

Izīrētājs SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” neiebilst tam, ka A.G.tiks iemitināts 

dzīvoklī Brīvības ielā , Viļānos un ierakstīts īres līgumā Nr.1364, kā cita persona.                                                                      

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

dzīvojamo telpu īri” 9.panta piekto daļu un ņemot vērā sociālās ,izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 15(Jekaterina Ivanova, 

Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga 

Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, 
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Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- 

nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atļaut M.C. iemitināt dzīvojamajā telpā, kas atrodas Brīvības  ielā, Viļānos, Viļānu 

nov., un ierakstīt dzīvojamās telpas  īres līgumā Nr.1364  A.G.kā citu personu. 

 

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

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas 

 

32§ 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā– pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā. _____________________________________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

Izskatot K. J. dzīvojošas Ugunsdzēsēju ielā , Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

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

dzīvojamo telpu ar krāsns  apkuri. 

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

J.tika uzaicināta uz 2017.gada 28.augusta Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi papildus 

viedokļa sniegšanai un uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidroja, ka  

viņa ir ilgstoši bez darba, piešķirts trūcīgās personas statuss. Pašreiz dzīvo pie faktiskā 

vīra Ugunsdzēsēju ielā . Viļānos, bet viņš bieži veic vardarbību pret viņu. 

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

sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā ir noraidāms,  jo  pamatojoties uz likuma 

„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ”13 panta. un 14.panta un Viļānu novada 

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

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

tiesīgas saņemt iepriekš minēto palīdzības veidu. Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga 

administratīva akta pieņemšanai. 

Ņemot vērā personas dzīves apstākļus, pašvaldības Sociālā un dzīvokļu komisija 

ieteica K. J. vērsties pašvaldības Sociālajā dienestā ar lūgumu sniegt  palīdzību 

dzīvokļa jautājuma risināšanā - pašvaldībai piederošo sociālo dzīvokļu (istabu) 

izīrēšanā. 

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

daļu,  13.pantu, 14.pantu,  Administratīvā procesa likuma  62. panta pirmo daļu,  65. 

pantu, 66.pantu un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 

„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.  punktu, 5.  punktu un ņemot vērā sociālās, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 

15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra 

Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Inta 

Brence, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs 

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

 

Atteikt atzīt K. J. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās 

telpas izīrēšanā. 

 

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 T.Š. deklarētā dzīvesvieta Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu 

par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

Saskaņā ar 2013.gada 5. decembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.16, 33§, 

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

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

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

apstākļus, T. Š. 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” 18. panta  

pirmo daļu, 2017.gada 24. augustā  T. Š. piedāvāts īrēt pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu    Mehanizatoru ielā , Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā 

platība - 61,4 m
2
, istabu skaits – 3, piektais stāvs, labiekārtojuma līmenis –  

centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija gāzesvads (2017.gada 25.augusta Viļānu 

novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas paziņojums Nr.1.3.8/1304).  

2017.gada 4.septembrī tika saņemta T. Š. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo 

dzīvojamo telpu. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta nosacījumiem, dzīvesvietas 

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

dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 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 kultūras jautājumu komitejas 

ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna 

Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija 

Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija Šlivka, Felicija 

Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Sniegt T. Š.palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu Mehanizatoru ielā , Viļānos, Viļānu nov.;  

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

īres līgumā T. Š. meitas:  A. Š., S. Š., M. Š.- kā ģimenes locekļus. 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  izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei Ā. 

Moisejevai; 

5. uzlikt par pienākumu  T. Š. sakarā ar dzīvesvietas maiņu, deklarēt savu un bērnus 

dzīvesvietu pēc adreses  - Mehanizatoru ielā, Viļāni, Viļānu nov., viena mēneša laikā 

no īres līguma noslēgšanas. 

 

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

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

dienas.             

 

3. Izskatot L. G. deklarētā dzīvesvieta Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu 

par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

Saskaņā ar 2017.gada 10.augusta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.5, 

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

1.punktu , 14.panta pirmās daļas 3.punktu,14.panta otro un ceturto daļu, L. G.  tika 

atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta 

palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saņemšanai  pirmām kārtām. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18. panta  

pirmo daļu, 2017.gada 24. augustā  L. G. piedāvāts īrēt pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu    Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā 

platība - 38,7 m
2
, istabu skaits – 1,5, trešais stāvs, labiekārtojuma līmenis –  

centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija gāzesvads (2017.gada 25.augusta Viļānu 

novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas paziņojums Nr.1.3.8/1305).  

2017.gada 29.augustā tika saņemta L. G. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo 

dzīvojamo telpu. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta nosacījumiem, dzīvesvietas 

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

dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 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 kultūras jautājumu komitejas 

ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna 

Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija 

Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija Šlivka, Felicija 

Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Sniegt L. G.palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov.;  
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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;   

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; 

5. uzlikt par pienākumu L. G., sakarā ar dzīvesvietas maiņu, deklarēt savu dzīvesvietu 

pēc adreses  - Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., viena mēneša laikā no īres līguma 

noslēgšanas. 

 

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

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

dienas.             

33§ 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – īrētās dzīvojamās 

telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu._________________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

1.Izskatot J. C. deklarētā dzīvesvieta Brīvības ielā,Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu 

par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – īrētās dzīvojamās telpas 

apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

Saskaņā ar 2014.gada 13.marta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.5, 

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

4.punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, J. C. tika atzīta 

par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības 

reģistrā īrētās pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu 

pašvaldībai piederošo neizīrētu dzīvojamo telpu. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18. panta pirmo 

daļu, 2017.gada 20.jūnijā, reģ. Nr.1.3.8/989, J. C. tika piedāvāts apmainīt īrēto 

vienistabas dzīvojamo telpu Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov., pret citu īrējamu 

dzīvojamo telpu – Mehanizatoru ielā,Viļānos, Viļānu nov. (dzīvojamās telpas kopējā 

platība - 38,1 m
2
,
 
istabu skaits – 1,5, trešais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālā 

apkure, ūdensvads, kanalizācija, gāzesvads). 

2017. gada 10.augustā  tika saņemta J. C. rakstiska atbilde - piekrišana apmainīt īrēto  

dzīvokli Brīvības ielā , Viļānos, Viļānu nov. pret citu īrējamu dzīvokli – 

Mehanizatoru ielā, Viļānos, Viļānu nov. 

J. C.paskaidroja, ka  uz dzīvojamās telpas piedāvājumu nokavēja noteikto līdz 

2017.gada 12.jūlijam atbildes sniegšanas termiņu sakarā ar to, ka nesaņēma pa pastu 

sūtīto šo paziņojumu. 

Dzīvoklis Mehanizatoru ielā, Viļānos, Viļānu nov. nav piedāvāts citām personām. 

Parādu par  īres maksu, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem  par 

dzīvokli Brīvības ielā, Viļānos, kā arī par siltumenerģijas piegādi  nav. 

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

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 4.punktu, likuma, „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 kultūras jautājumu 

komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs 

Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga 

Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija 

Šlivka, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Sniegt J. C. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrētās pašvaldībai piederošās 

dzīvojamās telpas Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov., apmaiņā pret citu īrējamu 

pašvaldībai piederošo neizīrētu dzīvojamo telpu – Mehanizatoru ielā, Viļānos, Viļānu 

nov.;  

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. 

5. uzlikt par pienākumu J. C. sakarā ar dzīvesvietas maiņu, deklarēt savu dzīvesvietu 

pēc adreses - Mehanizatoru 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. 

2. Izskatot N. M.deklarētā dzīvesvieta Rīgas ielā, Viļāni,  Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā 

pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, Viļānu novada pašvaldības dome 

 

konstatē: 

N. M. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā –  apmainīt īrēto 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – 2 –ist. dzīvokli Rīgas ielā , Viļānos, pret  citu 

īrējamu pašvaldībai piederošo neizīrētu dzīvojamo telpu – 1,5 ist. dzīvokli ar 

labierīcībām.    

Pamatojoties uz 2011.gada 7.decembra noslēgto ar SIA „VIĻĀNU 

NAMSAIMNIEKS” dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.811/961  N. M. lietošanā 

nodots dzīvoklis Rīgas  ielā , Viļānos, Viļānu nov. 

Īres līgumā ir ierakstīta īrniece N. M.  Dzīvoklī divas istabas, kopēja platība - 48,10 

m
2
, dzīvojamā platība - 39,50 m

2
, otrais stāvs, labiekārtojuma līmenis – krāsns 

apkure, ūdensvada un kanalizācijas nav. 

Saskaņā ar 2017.gada 24.augusta SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”  izziņu 

Nr.1.4.1/216 parāds par īres maksu, apsaimniekošanu un komunālajiem 

pakalpojumiem  par dzīvokli Rīgas ielā, Viļāni ir 67,39 EUR.  
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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. panta pirmās 

daļas 4.punktu, 24.pantu un ņemot vērā sociālās ,izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs 

Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga 

Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija 

Šlivka, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atzīt N.M. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrētās 

pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas Rīgas ielā, Viļānos, Viļānu nov., apmaiņā 

pret citu īrējamu pašvaldībai piederošo neizīrētu dzīvojamo telpu un reģistrēt N. 

M.Viļānu  novada pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās platības apmaiņā 

pret citu īrējamu dzīvojamo telpu. 

 

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

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

dienas.                      

 

3. Izskatot A. M. deklarētā dzīvesvieta Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov. iesniegumu 

par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas 

apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

A.M. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – apmainīt īrēto pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu – trīsistabu dzīvokli Celtnieku ielā , Viļānos, pret citu 

īrējamu dzīvojamo telpu – divistabu dzīvokli Celtnieku ielā , Viļānos.  

Pamatojoties uz 1995.gada 10.decembra noslēgto ar SIA „VIĻĀNU 

NAMSAIMNIEKS” dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1217/247  A. M. lietošanā 

nodots dzīvoklis Celtnieku ielā , Viļānos, Viļānu nov. 

Īres līgumā ir ierakstīti: īrniece A. M.un pilngadīgs dēls V. M.  Dzīvoklī trīs istabas, 

kopējā platība - 60,25 m
2
, dzīvojamā platība - 44,91m

2
, trešais stāvs, labiekārtojuma 

līmenis – centrālā apkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze. 

2017.gada 24. jūlijā tika saņemts SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”  paziņojums, 

reģ. Nr.1.4.1/190, ka no 2017.gada 24. jūlija ir brīvs dzīvoklis Celtnieku ielā, Viļānos 

( 3.stāvs, 1,5 istabas, kopējā platība 38,7 m
2
, labiekārtojuma līmenis: centrālā apkure, 

kanalizācija, gāzesvads, elektroapgaismojums). Īrniece A. B. mirusi 2017.gada 17. 

jūnijā. 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmajā daļā noteiktajam A.M. tika 

uzaicināta uz 2017.gada 28.augusta Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi papildus 

viedokļa sniegšanai saskaņā ar iespējami nelabvēlīga administratīvā akta pieņemšanu. 
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A. M.  uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidroja, ka viņa  ir 

pensionāre, dzīvo kopā ar dēlu, grūti veikt maksu par īri un komunālajiem 

pakalpojumiem. Parāds par  siltumenerģijas piegādi - 863,43 EUR. 

Pašvaldības Sociālā un dzīvokļu komisija izteica priekšlikumu sniegt A. M. palīdzību 

dzīvokļa jautājuma risināšanā –  īrētās dzīvojamās telpas – Celtnieku ielā, Viļāni,  

apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu. 

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās 

daļas 4. punktu pašvaldība sniedz palīdzību īrētās pašvaldībai piederošās vai tās 

nomātās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai  piederošu vai tās 

nomātu dzīvojamo telpu.  

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

daļas 4.punktu, 24.pantu un ņemot vērā sociālās ,izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs 

Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga 

Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija 

Šlivka, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Atzīt A.M. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrētās 

pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., 

apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošo neizīrētu dzīvojamo telpu un reģistrēt 

A. M. Viļānu  novada pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās platības 

apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams 

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

dienas. 

34§ 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.________________________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

1.Izskatot G. V. iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par V. V. deklarēto dzīvesvietas 

adresi – Nākotnes ielā,Viļāni, Viļānu nov. Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē:                                                          

G.V. lūdz anulēt ziņas par V. V. deklarēto dzīvesvietas adresi - Nākotnes ielā, Viļāni, 

Viļānu nov.  

G. V. iesniegumā norāda, ka pamatojoties uz 2017.gada 1.jūnija Rēzeknes tiesas 

spriedumu, lieta Nr. C26268216, V. V.ir izbeigtas  dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā, 

Viļānos, Viļānu novadā, lietošanas tiesības un viņš izlikts no dzīvokļa Nākotnes ielā , 

Viļānos bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu tika veikta 

deklarēto ziņu patiesuma pārbaude.  

Pārbaudes laikā tika noskaidrots, ka no 2005.gada 24.februāra V. V.  deklarētā  

dzīvesvieta ir  Nākotnes ielā, Viļāni, Viļānu nov. 

2015.gada 21.aprīlī šķirta G. V. un V. V. 2005.gada 20. martā reģistrēta laulība  

(2015.gada 30.marta Rēzeknes tiesas spriedums, lietas Nr.C26100914). 
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Pamatojoties uz 2017.gada 1.jūnija Rēzeknes tiesas spriedumu, lieta Nr. C26268216, 

V.V. ir izbeigtas  dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā, Viļānos, Viļānu novadā, lietošanas 

tiesības un viņš izlikts no dzīvokļa Nākotnes ielā, Viļānos bez citas dzīvojamās telpas 

ierādīšanas. 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu” 3.punkta nosacījumiem  V.V. netika lūgts iesniegt dokumentus, kas 

apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, kā arī viņas viedoklis 

Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus netika 

noskaidrots, jo visas nepieciešamās ziņas jau izteiktas adresāta iesniegumā un cits 

viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieņemšanu. 

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu ziņas par 

personas deklarēto dzīvesvietu anulē, ja tā sniegusi nepatiesas ziņas dzīvesvietas 

deklarēšanas iestādei (1.punkts)  vai tai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā (2.punkts). 

Izvērtējot un pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, pamatojoties uz 

2017.gada 1.jūnija Rēzeknes tiesas spriedumu par izbeigšanu V. V. dzīvokļa  īpašuma 

Nākotnes ielā, Viļānos, Viļānu nov., lietošanas tiesības  un viņa izlikšanu no augstāk 

minētās dzīvojamās telpas, tiek secināts, ka ziņas par V. V. deklarēto dzīvesvietu 

jāanulē, jo viņam ir zudis tiesiskais pamats deklarēt dzīvesvietu un dzīvot  deklarētajā 

dzīvesvietā Nākotnes  ielā, Viļānos, Viļānu nov.   

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu,12. panta 

pirmās daļas 2. punktu un trešo daļu, Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo 

daļu,  65.pantu, 66.pantu un 67.pantu, LR MK 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.72 

„Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 3.punktu, un 2017.gada 

1.jūnija Rēzeknes tiesas spriedumu, lieta Nr. C26268216 un ņemot vērā sociālās, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 

15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra 

Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Inta 

Brence, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs 

Ornicāns), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Anulēt ziņas par V. V. deklarēto dzīvesvietas adresi  Nākotnes ielā  , Viļāni, Viļānu 

nov.                                                                                 

 

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

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

dienas.                      

                                  

2.Izskatot P.N. deklarētā dzīvesvieta Kalnu ielā ,Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu  ar 

lūgumu  anulēt ziņas par viņa deklarēto dzīvesvietas adresi – Kalnu ielā, Viļāni, 

Viļānu nov.,Viļānu novada pašvaldības dome   

konstatē:                                                          

 

P. N. lūdz anulēt ziņas par viņa deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā Kalnu  

ielā , Viļāni, Viļānu nov. 
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P. N. savā iesniegumā norāda, ka tiesiskais valdītājs nekustamā īpašuma - Kalnu iela , 

Viļāni, lūdz viņu izdeklarēties, bet  deklarēt dzīvesvietu citā adresē viņam pašreiz nav 

iespējams. P. N. faktiski pēc minētās adreses nedzīvo. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu pašvaldībai ir 

tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt 

deklarēto ziņu patiesumu, tai skaita atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā 

arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses. 

Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 

P. N. deklarētā dzīvesvieta ir Kalnu iela , Viļāni, Viļānu nov. Dzīvesvietas 

deklarēšanas datums 19.01.2011. 

P. N. deklarējot savu dzīvesvietu augstāk minētajā īpašumā, noradīja dzīvesvietas 

deklarēšanas lietošanas tiesības, kuru iegūšanas pamats ir vienošanās ar tiesisku 

valdītāju A.J.  

Saskaņā ar Zemesgrāmatu nodaļas datiem nekustamā īpašuma Kalnu iela , Viļāni, 

Viļānu nov. īpašniece ir A. J. 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. pants pirmā daļa noteic, ka dzīvesvieta ir jebkura 

personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona 

labprātīgi apmetusies ar tieši, vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai 

ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās 

attiecībās ar valsti un pašvaldību. 

Augstāk minēta likuma 3. pants otrā daļa noteic, ka personai ir tiesisks pamats 

apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, 

attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā 

ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu ziņas par personas 

deklarēto dzīvesvietu anulē, ja tā sniegusi nepatiesas ziņas dzīvesvietas deklarēšanas 

iestādei (1.punkts)  vai tai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā 

(2.punkts). 

Izvērtējot un pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļos, tiek secināts, ka ziņas 

par P. N. deklarēto dzīvesvietu Kalnu ielā , Viļāni, Viļānu nov. ir  anulējamas, jo 

viņam  zudis tiesiskais pamats būt deklarētam un dzīvot iepriekš minētajā deklarētajā 

dzīvesvietā.   

Pamatojoties uz   Dzīvesvietas deklarēšanas likuma  3.panta pirmo un otro daļu, 

11.panta pirmo un ceturto daļu, 12. panta pirmās daļas 2. punktu un trešo daļu, 

Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 64.panta otro daļu, 65.pantu, 

66.pantu un 67.pantu, LR MK 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 3. punktu un ņemot vērā sociālās, , 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 

15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra 

Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Inta 

Brence, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs 

Ornicāns), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                                                                                                                                              

Anulēt ziņas par P.N. deklarēto dzīvesvietu Kalnu ielā  , Viļāni, Viļānu nov.                                                                                 
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Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgā Administratīvajā rajona tiesā pēc dzīvesvietas 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.                      

35§ 

Par Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.95  „Sociālo 

dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu novadā”.______________________________ 

M. Šļomina J.Ivanova 

 Viļānu novada pašvaldības dome 2017.gada 10.augustā ir pieņēmusi saistošos 

noteikumus Nr.95 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu novadā”. Norādītie 

saistošie noteikumi nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

izvērtēšanai. 

  No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemta vēstule „Par 

saistošajiem noteikumiem Nr.95”, kurā norādīts kā ministrija tos pieņem zināšanai, 

neizsakot iebildumus (pozitīvs atzinums), tomēr vienlaicīgi vēstulē ir lūgts precizēt 

sekojošas neprecizitātes: 

1) precizēt saistošo noteikumu I. nodaļas nosaukumu no „Vispārīgie noteikumi” uz 

„Vispārīgie jautājumi”; 

2) saistošo noteikumu 2.punktā vārdu „saukta” aizstāt ar vārdu „saukts”; 

3) saistošo noteikumu 29.punktā vārdu „jā” aizstāt ar vārdu „ja”; 

4) saistošo noteikumu 30.1.apakšpunktā vārdu „atvieglojumu” aizstāt ar vārdu 

„atvieglojumus”. 

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

ceturto daļu deputāti  atklāti balso par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna 

Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija 

Veselova, Guna Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija Šlivka, Felicija 

Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Precizēt Viļānu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.95 „Sociālo 

dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu novadā” atbilstoši Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas norādījumiem. 

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

3.Publicēt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu Viļānu novada domes 

informatīvajā izdevumā "Viļānu novada vēstnesis". 
Pielikumā:  

1) Precizētie Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.95 „Sociālo dzīvokļu 

izīrēšanas kārtība Viļānu novadā” uz četrām lapām. 

 

36§ 

Par papildus finansējuma piešķiršanu Viļānu vidusskolas stadiona 

pārbūvei._____________________________________________________________ 

I. Piziča J.Šlivka  J.Ivanova  

Viļānu novada pašvaldība saskaņā ar iepirkuma VNP 2017/6 rezultātiem 2017.gada 

31.maijā noslēdza līgumu „Būvprojekta “Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve” 

Rēzeknes ielā 1A, Viļānos 2.kārtas būvniecības darbu veikšana” ar 

komandītsabiedrību „Austrumu būvnieks Plus” par kopējo līgumcenu 236 824,42 
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EUR. Būvdarbi objektā tiek veikti saskaņā AS "Komunālprojekts" izstrādāto 

Būvprojektu “Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve”, kas izstrādāts iepirkuma VNP 

2016/2 rezultātā 2016.gada 8.februārī noslēgtā līguma par būvprojekta izstrādi ar 

kopējo līgumcenu 6450.00 EUR ietvaros. Būvuzraudzību objektā nodrošina IK 

„Vilhelms Pužulis” ar kopējo līguma summu 3750.00 EUR, Autoruzraudzību veic AS 

„Komunālprojekts” ar kopējo līguma summu 2816.88 EUR. 

Veicot būvniecības darbus Objektā būvdarbu veicējs - komandītsabiedrība „Austrumu 

būvnieks Plus” konstatēja būtiskus trūkumus būvdarbu apjomu tāmēs, sakarā ar 

trūkstošajiem apjomiem nav iespējams izbūvēt Viļānu vidusskolas stadionu atbilstoši 

būvprojekta risinājumiem. Būvprojekta autors AS „Komunālprojekts” sniedzis 

skaidrojumu par radušos situāciju un veicis korekcijas apjomu tabulā atbilstoši 

būvprojektā paredzētajiem risinājumiem.  

Komandītsabiedrība „Austrumu būvnieks Plus” 12.09.2017. atbilstoši Būvprojekta 

autora AS „Komunālprojekts” precizētajiem apjomiem iesniedza papilddarbu tāmes. 

Sakarā ar situāciju, kas radusies veicot būvniecības darbus, saskaņā ar būvprojektu 

“Viļānu gvidusskolas stadiona pārbūve” Rēzeknes ielā 1A, Viļānos 2.kārta, 

nepieciešams pieņemt lēmumu par papildus finansējuma piešķišanu papildus darbu 

apjomu apmaksai, lai nodrošinātu kvalitatīvu objekta funkcionalitāti un nodošanu 

ekspluatācijā.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 6.punktu, 15.panta 

1.daļas 4.un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par budžetu un 

finanšu vadību” 41.pantu deputāti  atklāti balso par- 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs 

Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga 

Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija Šlivka, Felicija 

Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, atturas- 2( Artūrs Ornicāns, Inta Brence), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Piešķirt papildus finansējumu objektam ““Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve” 

Rēzeknes ielā 1A, Viļānos 2.kārta” no Viļānu novada pašvaldības līdzekļiem 

neparedzētiem gadījumiem 48282.28 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti 

astoņdesmit divi tūkstoši un divdesmit astoņi centi) apmērā, kas saistīti ar papildus 

izdevumiem sakarā ar būvdarbu apjoma palielināšanos. 

 

37§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu._________________________ 

M. Šļomina J.Ivanova 

            Viļānu novada pašvaldībā saņemta vēstule no zvērināta tiesu izpildītāja, ar 

pieprasījumu sniegt ziņas vai nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7817 504 0409 

(Mehanizatoru iela 22, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650) ir nekustāmā īpašuma nodokļu 

parāds. Parāda esamības gadījumā tiek lūgts izsniegt pašvaldības lēmumu par tā 

piedziņu.   

 Pārbaudot tiesu izpildītāja pieprasīto informāciju, tiek konstatēts: Nekustamā 

īpašuma ar kadastra Nr.7817 504 0409 īpašnieks ir SIA „BAUMERS”; SIA 

„BAUMERS”, reģistrācijas Nr.42403013513, juridiska adrese: Kalēju iela 2,Viļāni, 
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LV-4650, līdz 2017.gada 11.septembrim nav veicis nekustāmā īpašuma nodokļa 

samaksu par norādīto īpašumu. Parāds uz 2017.gada 11.septembri sastāda EUR 

506.23 apmērā (tajā skaitā nokavējuma nauda -109.28 EUR apmērā).  

              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 adresāts ir brīdināts – izsniegts nekustāmā īpašuma nodokļa maksāšanas 

paziņojums 2017.gadam, 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 deputāti  atklāti 

balso par- 15(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Juris Galerijs 

Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna 

Popova, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA „BAUMERS”, reģistrācijas Nr. 42403013513,  

    juridiska adrese: Kalēju iela 2,Viļāni,LV-4650, līdz 2017.gada 11.septembrim  

    termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo  

    īpašumu ar kadastra Nr.7817 504 0409 EUR 506.23 apmērā (tajā skaitā  

    nokavējuma nauda -109.28 EUR apmērā).  

2. Piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo nekustāmo 

un kustamo īpašumu. 
3. Lēmuma izpildi nodot zvērinātam tiesu izpildītājam Anitai Briškai. 

4. Pamatojoties uz Civillikuma 34.panta sesto daļu, veikt valsts nodevas 

nomaksu EUR 2.85 (divi eiro un astoņdesmit pieci centi) Valsts kasei, Reģ. 

Nr. 90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300. 
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Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc 

deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc 

juridiskās adreses). 

38§ 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2017. gada specbudžetā._________ 

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 8.pantu , 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Veikt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2017. gada specbudžetā. 

 

Pielikumā: pamatbudžeta grozījumi uz 1 lapas. 

 

39§ 

Informācija.__________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2017. gada  19.oktobrī  plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2017.gada 12.oktobrī   plkst .15.00. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks  2017.gada  12.oktobrī  

plkst.14.00. 

  

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

Sēdi slēdza plkst.17.00 

Parakstīja 2017.gada  19.septembrī. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


