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LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

SĒDES PROTOKOLS
Viļānu novadā

Nr.1

2018.gada 25.janvārī

Darba kārtībā:
1.Par Viļānu novada pašvaldībā strādājošo amatu saraksta un mēnešalgu
apstiprināšanu.
2.Par saistošo noteikumu Nr.102 „Par Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta
un speciālā budžeta kopsavilkumu 2018.gadam“ izdošanu.
3. Par nomas attiecību izbeigšanu.
4. Par nomas attiecību pagarināšanu.
5. Par zemes iznomāšanu.
6. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
7. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
8. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
9. Par nekustamā īpašuma izsoli.
10. Par lēmuma atcelšanu.
11. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
12. Par nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Dekšāres pag., Viļānu nov. ar kadastra
Nr.78480060517 atsavināšanu .
13. Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas interešu un pieaugušo neformālās
izglītības programmu cenrāža apstiprināšanu 2017./2018.m.g.
14. Par sadarbību ar SIA „MG Latgolas Bolss”.
15.Par dalību Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvā
nodarbinātības pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.
16.Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un
nodošanu atsavināšanai.
17.Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
18.Par medību tiesību izmantošanu.
19.Par sociālo gultu diennakts izmaksām.
20.Par būvvaldes pakalpojumiem.
21.Par Viļānu novada pašvaldības mērķdotāciju sadali .
22. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
23.Par atbrīvošanu no ēdināšanas maksas Viļānu novada vispārējās izglītības
iestādēs 2017/2018. mācību gadā.
24. Par pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta
valsts autoceļa fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma programmas
2018.-2020. apstiprināšanu.
25.Par administratīvo aktu piespiedu izpildi un parāda piedziņu.
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26. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
27. Par pabalstu krīzes situācijā.
28. Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu.
29.Par V. R. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.
30. Par Sociālās un dzīvokļu komisijas nosaukuma maiņu un jauna komisijas
nolikuma apstiprināšanu.
31. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.
32. Par dzīvojamās telpas īres pagarināšanu.
33. Par izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā.
34. Par dzīvojamās telpas īres grozīšanu.
Papildus darba kārtībā.
35. Par transportlīdzekļu masas ierobežojuma zīmju uzstādīšanu.
36.Informācija.
Sēde sākas plkst.15.00.
Sēdi vada: pašvaldības domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova.
Ieradušies deputāti : Daiga Ceipiniece, Guna Popova, Felicija Leščinska, Indra Šarkovska,
Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiņš, Lūcija Veselova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Inta Brence , Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka.
Nav ieradušies deputāti Inga Zunda un Rūdolfs Beitāns nezināmu iemeslu dēļ.
Pašvaldības administrācijas darbinieki : juriste Marija Šļomina , nekustamā īpašuma speciāliste
Lidija Kuzņecova, finanšu analītiķe Guna Visocka, galvenā grāmatvede Irēna Stafecka,
izpilddirektors Andris Stafeckis, materiālu uzskaites grāmatvede Veneranda Arbidāne.
Korespondesnte Ilze Sondore.
Deputāti atklāti balso par darba kārtību par- 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,
Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova,
Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence), 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 iesniegtu jautājumu.
Deputāti atklāti balso par darba kārtībā iekļaujamo papildus jautājumu par11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Inta Brence), pret-2 (Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns), atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Iekļaut darba kārtībā papildus iesniegto jautājumu.
Protokolē:
kancelejas pārzine Anna Strode.
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1§
Par Viļānu novada pašvaldībā strādājošo amatu saraksta un mēnešalgu
apstiprināšanu._______________________________________________________
G.Visocka J.Šlivka A.Ornicāns J.G.Vidiņš J.Ivanova

Skatot jautājumu deputāte J. Šlivka lūdz vārdu un informē: „Sakarā ar to, ka darbs pie
budžeta veidošanas mani neapmierina -nav veikta darbinieku vērtēšana, uzskatu, ka
juristam alga pasakaini liela un vēl juridiskie pakalpojumi EUR 8000.- neviens
nekontrolē ceļus, nav izveidots Viļānu pagasta pārvaldnieka amats un apmeklētāju
centra „Dadzis“vadītājai nav korekts profesiju klasifikatora kods - tāpēc balsošu pret
lēmuma projektu un aicinu arī citus to darīt“.
Deputāts A. Ornicāns- vēlos izteikt savas domas par budžetu -nav Viļānu pagasta
pārvaldes un pieprasu, lai budžeta tāmes būtu sastādītas atsevišķi Viļānu pagastam .
Es gribētu redzēt naudas līdzekļu sadalījumu gan ceļiem ,gan citam .Budžeta tāmēs
parādās Viļānu pagasta nosaukums un Viļānu pilsētas nosaukums , kurās ir dažādas
struktūras, tas būtu jālabo.Viļānu pagastam vajadzētu izveidot divas amata vienības sociālais darbinieks, jo iedzīvotāju skaits ir 1800, Sokolku pagastam ir, Dekšāru
pagastam ir -kaut arī iedzīvotāju mazāk .Kapēc Viļānu pagasts ekonomiski izstumts
no aprites.
Deputāts J.G.Vidiņš- kapēc vajadzētu vēl izpūst štatus un ieviest Viļānu pagasta
pārvaldnieka amatu,jo visu kantrolē izpilddirektors.Tagad viss ir uz apvienošanu,
kāpēc gribat papildus birokrātiju.
Novada domes priekšsēdētāja J.Ivanova- no deputātiem rakstiski nav saņemts neviens
priekšlikums un mums nav izdalīti naudas līdzekļi ceļiem atsevišķi pa pagastiem arī
budžets ir kopējs .Sapulcēs pirms budžeta apstiprināšanas, kurās piedalījās tie
deputāti, kurus tas interesēja , tika sīki izskaidrots budžets .
Ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 4.pantā un 5.pantā noteikto, un, lai uzlabotu pašvaldības funkciju izpildi,
izvērtējot pašvaldības amata vienību optimizāciju un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts, pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7. panta pirmo daļu un ņemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 11(Jekaterina Ivanova,
Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,
Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Inta
Brence), pret-2 (Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns), atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Noteikt, ka domes deputātiem mēnešalgu nosaka proporcionāli nostrādātajam
laikam (stundās), ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas
paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba
samaksas apmēru, piemērojot koeficientu 1,2. Mēnešalga tiek noapaļota pilnos euro.
2. Noteikt, ka Sociālās, izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētājam mēnešalgu
nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam (stundās), ņemot vērā Centrālās statistikas
pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā
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gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, piemērojot koeficientu 2,55. Mēnešalga
tiek noapaļota pilnos euro.
3. Noteikt, ka Domes priekšsēdētāja mēnešalgu nosaka ar domes lēmumu, ņemot vērā
Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī
strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, piemērojot
koeficientu, kas nav lielāks par 3,64.
4. Likvidēt sekojošas amatu vienības:
Nr.
p.k.
1.

2.

3.

Amata nosaukums

Profesijas kods

Likme

Struktūrvienība

Zemes ierīcības
inženieris

2165 07

1

Novada
pašvaldības
speciālisti

Virtuves darbinieks

9412 02

Deju kolektīva
vadītājs

630,00

Viļānu
vidusskola

1

2653 12

Alga
EUR

430,00

Sokolku
pagasta
pārvalde

58,00

Atbildīgajai personai brīdināt darbinieku par amata vienības likvidāciju.
5. Ieviest sekojošas amata vienības:
Nr.p.k. Amata
nosaukums
1
Apmeklētāju
centra “Dadzis”
vadītājs

Profesijas Likme Struktūrvien. Amatalga
kods
EUR
1431 11
1
Novada
760.00
Pašvaldības
speciālisti

Izmaiņu
datums
Ieviest no
01.03.2018.

6.Samazināt darba slodzi sekojošām amata vienībām:
Nr.
p.k.

Amata
nosaukums

Profesija
s kods

Likme
pirms
samaz.

Likme
pēc
samaz.

Struktūrv.

Izmaiņu
datums

1.

Datorsistēmu
un datortīklu
administrators

3514 02

1

0.4

Viļānu
vidusskola

2.

Apkures
kurinātājs

8182 04

1

0.2

Viļānu
Mūzikas un
mākslas skola

3.

Profesionālās
ievirzes

2320 02

4.47

4.19

Viļānu
Mūzikas un

Ieviest no
01.01.2018.
Alga – 200,00
EUR
Ieviest no
01.01.2018.
Alga – 86,00
EUR
Ieviest no
01.01.2018.

Piezīmes
Amata
vienību
likvidēt no
01.03.2018.
Amata
vienību
likvidēt no
01.01.2018.
Amata
vienību
likvidēt no
01.01.2018.

5
mākslas skola

skolotājs
4.

Feldšeris

2240 01

0.75

0.5

Dekšāru
feldšerpunkts

5.

Feldšeris

2240 01

0.75

0.5

Atspukas
feldšerpunkts

Alga – 2899.20
EUR
Ieviest no
01.03.2018.
Alga – 297,50
Ieviest no
01.03.2018.
Alga-297,50

Atbildīgajai personai brīdināt darbiniekus par izmaiņām darba slodzē.
7. Palielināt slodzi sekojošām amata vienībām:
Nr.p.k. Amata
nosaukums

Profesija
s kods

Likme
pirms
paliel.

Likmē
pēc
paliel.

Struktūr-vienība

Alga
EUR

Izmaiņu
datums

1.

1345 09

0.75

1.0

Viļānu
Mūzikas
un
mākslas
skola

760.00

Ieviest no
01.01.2018.

Skolas
Direktora
vietnieks

8.Apstiprināt pašvaldības amatpersonu un darbinieku izmaiņas darba samaksā
pašvaldībā strādājošajiem no 2018.gada 01.janvāra un precizēto amatu sarakstu
(precizēts profesijas kods, amata nosaukums).
Pielikumā : Viļānu novada pašvaldībā strādājošo amatu un mēnešalgu saraksts uz 8
(astoņām) lapām.
9. Veikt attiecīgus grozījumus Viļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikumā.
2§
Par saistošo noteikumu Nr.102 „Par Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta
un speciālā budžeta kopsavilkumu 2018.gadam“ izdošanu.___________________
G.Visocka J.Šlivka I.Stafecka A.Ornicāns J.Ivanova
Izskatot budžeta tāmes un uzklausot finanšu analītiķi G.Visocku par papildus
veiktajiem grozījumiem sakarā ar Ornicānu tilta remontu un naudas līdzekļu EUR
3000.- iedalīšanu lielgabarīta atkritumu izvešanai, kā arī ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balso par - 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece,
Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Inta Brence), pret-2
(Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns), atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Izdot saistošos noteikumus Nr.102 “Par pamatbudžetu un speciālā
kopsavilkumu 2018.gadam“.

budžeta
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Pielikumā : saistošie noteikumi un tāmes .
3§
Par nomas attiecību izbeigšanu.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1. Izskatot A. T. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu ar atteikumu no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 78900020284 - 1,98 ha platībā, Sokolku pagastā,
izmantošanas un pamatojoties uz 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, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt nomas attiecības ar A.T. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78900020284 - 1,98 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.
2. Izskatot A. S.dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu ar atteikumu no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 78980100470 - 2,00 ha platībā, Viļānu pagastā,
izmantošanas un pamatojoties uz 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, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt nomas attiecības ar A. S. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980100470 - 2,00 ha platībā, Viļānu pagastā;
2. Lēmuma norakstu nosūtīt A.S.- Viļānu 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.
3. Izskatot A. S., dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu ar atteikumu no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 78980060299 - 1,90 ha platībā, Viļānu pagastā,
izmantošanas un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par -
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13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt nomas attiecības ar A.S. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980060299 - 1,90 ha platībā, Viļānu pagastā;
2. Lēmuma norakstu nosūtīt A. S.- Viļānu 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.
4§

Par nomas attiecību pagarināšanu.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1.Izskatot O. Č.dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 13.decembra iesniegumu
par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2008.gada 2.janvārī Sokolku pagasta padome un O. Č. noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.6 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.6 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 2018.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 13.decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts O. 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 O.Č. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš, Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar O. Č. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,10 ha platībā, uz pieciem gadiem;
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2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), kā arī
paredzot, pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt O.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 A. Š.dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 13.decembra iesniegumu
par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2013.gada 7.janvārī Viļānu novada pašvaldība un A. Š.noslēdza lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr.1 par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
78900050287 – 2,00 ha platībā un 78900050289 - 4,00 ha platībā. Zemes vienības ir
pašvaldībai piekritīgās zemes (2008.gada 24.septembra Sokolku pagasta padomes
lēmums). Nomas līguma darbības laiks noteikts līdz 2018.gada 7.janvārim. 2014.gada
1.aprīlī Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes
komisija pieņēma lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900050287
platības precizēšanu un noteica to 2,52 ha platībā. Zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78900050287 – 2,52 ha platībā - kadastrālā vērtība uz 2018.gada
1.janvāri ir 192 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības atrodas ar
krūmiem aizaugusi lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78900050289 – 4,00 ha platībā - kadastrālā vērtība uz 2017.gada
1.janvāri ir 2835 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības atrodas
lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
2017.gada 13.decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A. Š.
iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabaliem ar kadastra
apzīmējumiem 78900050287 – 2,52 ha platībā un 78900050289 - 4,00 ha platībā.
Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš var tikt grozīts,
pamatojoties uz līgumslēdzēju rakstisku vienošanos.
Izvērtējot A.Š. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar A. Š. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
78900050287 – 2,52 ha platībā un 78900050289 – 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 A. Š.- 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.
3.Izskatot S. Ļ.dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 13.decembra iesniegumu
par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2008.gada 2.janvārī Sokolku pagasta padome un S.Ļ. noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.25 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 20.decembrī tika noslēgta vienošanās
par zemes nomas līguma Nr.25 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 2018.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 13.decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts S. Ļ.
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 S.Ļ. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš, Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar S. Ļ. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,10 ha platībā, uz pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 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 S.Ļ.- 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.
4.Izskatot V. J. dzīv. Rēzekne, 2017.gada 29.decembra iesniegumu par nomas līguma
pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2008.gada 2.janvārī Sokolku pagasta padome un V. J. noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.16 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 21.decembrī tika noslēgta vienošanās
par zemes nomas līguma Nr.16 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 2018.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 29.decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts V. J.
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 V. J. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš, Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar V.J. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,25 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 V. J.- Rēzekne.
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.
5.Izskatot V. J. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 13.decembra iesniegumu
par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2008.gada 2.janvārī Sokolku pagasta padome un V.J. noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.17 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 19.decembrī tika noslēgta vienošanās
par zemes nomas līguma Nr.17 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 2018.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 13.decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts V. J.
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 V. J.iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar V.J. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,10 ha platībā, uz pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 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. J.- 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.Izskatot Ļ. K. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 13.decembra iesniegumu
par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2008.gada 2.janvārī Sokolku pagasta padome un Ļ.K. noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.72 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030095 daļu 0,10 ha
platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra
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Sokolku pagasta padomes lēmums). 2012.gada 21.decembrī tika noslēgta vienošanās
par zemes nomas līguma Nr.72 pagarināšanu un nomas līguma darbības laiks noteikts
līdz 2017.gada 31.decembrim. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030095
ar kopējo platību 2,00 ha kadastrālā vērtība uz 2018.gada 1.janvāri ir 1340 EUR.
Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas mazdārziņš.
2017.gada 13.decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts Ļ. K.
iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78900030095 daļu 0,10 ha. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu
līguma termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo
vienošanos.
Izvērtējot Ļ. K. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar Ļ.K. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030095 daļu 0,10 ha platībā, uz pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), kā arī
paredzot, pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt Ļ. K.- 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.Izskatot Z. Ļ. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 13.decembra iesniegumu
par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2008.gada 2.janvārī Sokolku pagasta padome un Z. Ļ. noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.55 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 19.decembrī tika noslēgta vienošanās
par zemes nomas līguma Nr.55 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 2018.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 13.decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts Z. Ļ.
iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra
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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 Z.Ļ. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar Z.Ļ. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,10 ha platībā, uz pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 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 Z. Ļ.- 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.
8.Izskatot N. Z. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 13.decembra iesniegumu
par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2008.gada 2.janvārī Sokolku pagasta padome un N. Z. noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.51 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.51 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 2018.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 13.decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts N. Z.
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 N. Z. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
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Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar N. Z. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,10 ha platībā, uz pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas
kārtību (apstiprināts 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 N. Z. - 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.
9.Izskatot I.S. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 13.decembra iesniegumu
par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2008.gada 2.janvārī Sokolku pagasta padome un I. S. noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.40 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094 daļu 0,20 ha
platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra
Sokolku pagasta padomes lēmums). 2012.gada 19.decembrī tika noslēgta vienošanās
par zemes nomas līguma Nr.40 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 2018.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 13.decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts I. S.
iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78900030094 daļu 0,20 ha. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu
līguma termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo
vienošanos.
Izvērtējot I. S. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar I.S. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,20 ha platībā, uz pieciem gadiem;
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2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), kā arī
paredzot, pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt I.S.- 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.
10.Izskatot V. B. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 15.decembra
iesniegumu par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
2012.gada 21.decembrī Viļānu novada pašvaldība un V. B. noslēdza lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr.14 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). Nomas līguma darbības
laiks noteikts līdz 2018.gada 1.janvārim. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030094 ar kopējo platību 11,10 ha kadastrālā vērtība uz 2018.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 5. decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts V. B.
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 V.B. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar V.B. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,10 ha platībā, uz pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 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. B.- Sokolku pag., Viļānu nov.
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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.
11.Izskatot N. K. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 28.decembra
iesniegumu par nomas līgumu pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
2008.gada 2.janvārī Sokolku pagasta padome un N. K. noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.18 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094 daļu 0,20 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.18 pagarināšanu un nomas līguma darbības laiks noteikts
līdz 2017.gada 31.decembrim. 2013.gada 7.maijā Viļānu novada pašvaldība un
Nadežda Kozlova noslēdza lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.5 par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094 daļu 0,10 ha platībā.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094 ar kopējo platību 11,10 ha
kadastrālā vērtība uz 2018.gada 1.janvāri ir 8435 EUR. Zemes vienības lietošanas
mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz
iznomātajām zemes vienības daļām atrodas mazdārziņš.
2017.gada 28.decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts N. K.
iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78900030094 daļu 0,30 ha platībā (02.01.2008. zemes nomas līgums
Nr.18 un 07.05.2013. lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.5). Pamatojoties uz
nomas līgumu 2.2 punktu līguma termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz
līgumslēdzēju pušu savstarpējo vienošanos.
Izvērtējot N. K. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar N.K. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,30 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. Noteikt, ka ar šī lēmuma pieņemšanu, spēku zaudē 07.05.2013. lauku apvidus zemes
nomas līgums Nr.5.
4. Lēmuma norakstu nosūtīt N. K. 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,
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juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
12.Izskatot A. Č. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 13.decembra
iesniegumu par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
2008.gada 5.novembrī Sokolku pagasta padome un A. Č. noslēdza lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr.96 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78900040103 - 2,84 ha platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme
(2014.gada 23.oktobra Viļānu novada domes lēmums). Nomas līguma darbības laiks
noteikts līdz 2017.gada 31.decembrim. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900040103 ar kopējo platību 2,84 ha kadastrālā vērtība uz 2018.gada 1.janvāri ir
1432 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības atrodas lauksaimniecībā
izmantojamā zeme un krūmāji.
2017.gada 13.decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A.
Č.iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 78900030094 - 2,84 ha. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu
līguma termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo
vienošanos.
Izvērtējot A.Č. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar A. Č. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900040103 – 2,84 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 A.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.
13.Izskatot I. P. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov., 2017.gada 18.decembra iesniegumu
par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2012.gada 11.septembrī Viļānu novada pašvaldība un I. P. noslēdza lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr.24 par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
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78480030478 – 1,90 ha platībā un 78480030528 – 1,30 ha platībā. Zemes vienības ir
pašvaldībai piekritīgās zemes (2014.gada 10.aprīļa Viļānu novada domes lēmums).
Nomas līguma darbības laiks noteikts līdz 2017.gada 30.decembrim. Zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 78480030478 ar kopējo platību 1,90 ha kadastrālā vērtība uz
2018.gada 1.janvāri ir 1394 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības
atrodas lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78480030528 ar kopējo platību 1,30 ha kadastrālā vērtība uz 2018.gada 1.janvāri ir
878 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības atrodas lauksaimniecībā
izmantojamā zeme.
2017.gada 18. decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts I. P.
iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabaliem ar kadastra
apzīmējumiem 78480030478 un 78480030528. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2
punktu līguma termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu
savstarpējo vienošanos.
Izvērtējot I.P. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar I. P. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
78480030478 – 1,90 ha platībā un 78480030528 – 1,30 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. P. Dekšāres 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.
14.Izskatot O. M. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., 2017.gada 28.decembra iesniegumu par
nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2013.gada 3.jūnijā Viļānu novada pašvaldība un O.M. noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.10 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170020849 – 1060 m2
platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2011.gada 22.septembra Viļānu
novada domes lēmums). Nomas līguma darbības laiks noteikts līdz 2017.gada
31.decembrim. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170020849 kadastrālā
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vērtība uz 2018.gada 1.janvāri ir 74 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – pagaidu
atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem. Uz iznomātās zemes vienības atrodas
mazdārziņš.
2017.gada 28. decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts O. M.
iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 78170020849. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš
var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo vienošanos.
Izvērtējot O. M. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar O.M. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78170020849 – 1060 m2 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 O.M.- 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.
15.Izskatot V. Č.dzīv. Viļāni, Viļānu nov., 2017.gada 28.decembra iesniegumu par
nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2013.gada 17.jūlijā Viļānu novada pašvaldība un V. Č. noslēdza zemes
nomas līgumu Nr.13 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170030375 – 773
m2 platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 10.decembra
Viļānu pilsētas domes lēmums). Nomas līguma darbības laiks noteikts līdz 2017.gada
31.decembrim. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030375 kadastrālā
vērtība uz 2018.gada 1.janvāri ir 54 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes
vienības atrodas mazdārziņš.
2017.gada 28. decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts V.Č.
iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 78170030375. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš
var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo vienošanos.
Izvērtējot V.Č. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
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daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar V.Č. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78170030375 – 773 m2 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 V. Č. 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.
16.Izskatot J. M.dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 29.decembra iesniegumu
par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2008.gada 2.janvārī Sokolku pagasta padome un J.M. noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.30 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.30 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 2018.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 29.decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts J.M.
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 J.M. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar J.M. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,10 ha platībā, uz pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 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. M. 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.
17.Izskatot V.S. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., 2017.gada 28.decembra iesniegumu par
nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2013.gada 10.aprīlī Viļānu novada pašvaldība un V. S. noslēdza lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr.11 par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
78480040073 – 3,10 ha platībā un 78480050235 – 18,20 ha platībā. Zemes vienības ir
pašvaldībai piekritīgās zemes (2011.gada 25.augusta Viļānu novada domes lēmums).
Nomas līguma darbības laiks noteikts līdz 2017.gada 31.decembrim. Zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 78480040073 ar kopējo platību 3,10 ha kadastrālā vērtība uz
2018.gada 1.janvāri ir 1916 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības
atrodas lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas daļēji aizaugusi ar krūmiem. Zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 78480050235 ar kopējo platību 18,20 ha kadastrālā
vērtība uz 2018.gada 1.janvāri ir 10465 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes
vienības atrodas lauksaimniecībā izmantojamā zeme un krūmāji. 2013.gada 10.aprīlī
Viļānu novada pašvaldība un V.S. noslēdza lauku apvidus zemes nomas līgumu
Nr.12 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480060716 – 0,20 ha platībā.
Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2011.gada 25.augusta Viļānu novada
domes lēmums). Nomas līguma darbības laiks noteikts līdz 2017.gada 31.decembrim.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480060716 ar kopējo platību 0,20 ha
kadastrālā vērtība uz 2018.gada 1.janvāri ir 16 EUR. Zemes vienības lietošanas
mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz
iznomātās zemes vienības atrodas meliorācijas grāvis.
2017.gada 28. decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts V. S.
iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabaliem ar kadastra
apzīmējumiem 78480040073, 78480050235 un 78480060716. Pamatojoties uz nomas
līgumu 2.2 punktu līguma termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu
savstarpējo vienošanos.
Uz 2018.gada 15.janvāri V.S.nav nomas maksas parādu par dotajām zemes
vienībām. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādiem V.S. ir noslēdzis vienošanos ar
Viļānu novada pašvaldību par parāda pakāpenisku nomaksu.
Izvērtējot V. S.iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
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 -
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13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar V. S. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
78480040073 -3,10 ha platībā, 78480050235 – 18,20 ha platībā un 78480060716 –
0,20 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 V.S.-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.
18.Izskatot V. N. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov., 2017.gada 12.decembra
iesniegumu par nomas līgumu pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
2013.gada 8.aprīlī Viļānu novada pašvaldība un V.N. noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.8 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480030412 - 0,30 ha
platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2013.gada 16.augusta Viļānu
novada domes lēmums). Nomas līguma darbības laiks noteikts līdz 2017.gada
31.decembrim. 2016.gada 13.oktobrī Viļānu novada pašvaldības dome pieņēma
lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480030412 platības
precizēšanu un noteica to 0,10 ha platībā. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78480030412 ar kopējo platību 0,10 ha kadastrālā vērtība uz 2018.gada 1.janvāri ir 69
EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības atrodas mazdārziņš.
2013.gada 8.aprīlī Viļānu novada pašvaldība un V.N. noslēdza zemes nomas līgumu
Nr.9 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480030159 daļu 0,20 ha platībā.
Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2011.gada 25.augusta Viļānu novada
domes lēmums). Nomas līguma darbības laiks noteikts līdz 2017.gada 31.decembrim.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480030159 ar kopējo platību 0,77 ha
kadastrālā vērtība uz 2018.gada 1.janvāri ir 742 EUR. Zemes vienības lietošanas
mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz
iznomātās zemes vienības daļas atrodas mazdārziņš.
2017.gada 12.decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts V. N.
iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78480030159 daļu 0,20 ha platībā un zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 78480030412. Pamatojoties uz nomas līgumu 2.2 punktu līguma termiņš
var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo vienošanos.
Izvērtējot V. N. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
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Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar V.N. par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 78480030412 - 0,10 ha platībā un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78480030159 daļu 0,20 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 V. N.- Dekšāres 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.
19.Izskatot A.I. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov., 2018.gada 15.janvāra iesniegumu
par nomas līgumu pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2013.gada 8.februārī Viļānu novada pašvaldība un A.I. noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.3 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480030339 daļu 4,50 ha
platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2013.gada 16.augusta Viļānu
novada domes lēmums). Nomas līguma darbības laiks noteikts līdz 2018.gada
1.februārim. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480030339 ar kopējo platību
7,20 ha kadastrālā vērtība uz 2018.gada 1.janvāri ir 6120 EUR. Zemes vienības
lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
2018.gada 15.janvārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A. I. iesniegums
ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78480030339 daļu 4,50 ha platībā. Pamatojoties uz nomas līgumu 2.2 punktu līguma
termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo vienošanos.
Izvērtējot A. I. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
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Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt vienošanos par 08.02.2013. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3, par
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480030339 daļu 4,50 ha platība,
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 A.I.- Dekšāres 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.
20.Izskatot z/s „Zeimuļi”, Reģ.Nr.42401004249, jurid. adrese: Dekšāres pag., Viļānu
nov., īpašnieces L. Z. 2018.gada 16.janvāra iesniegumu par nomas līgumu
pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2013.gada 8.februārī Viļānu novada pašvaldība un z/s „Zeimuļi” noslēdza
zemes nomas līgumu Nr.1 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480060714 0,80 ha platībā. Zemes vienība ir Viļānu novada pašvaldības īpašums (Dekšāres
pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000571606). Nomas līguma darbības laiks
noteikts līdz 2018.gada 1.februārim. Pamatojoties uz 23.03.2016 zemes robežu plānu,
zemes vienības platība ir noteikta 0,8888 apmērā. Zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78480060714 ar kopējo platību 0,8888 ha kadastrālā vērtība uz
2018.gada 1.janvāri ir 571 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības
atrodas lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
2018.gada 16.janvārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts z/s „Zeimuļi”
īpašnieces L. Z.iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu 78480060714 - 0,8888 ha platībā. Pamatojoties uz nomas
līgumu 2.2 punktu līguma termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu
savstarpējo vienošanos.
Izvērtējot L. Z. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
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Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt vienošanos par 08.02.2013. lauku apvidus zemes nomas līguma, par zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 78480060714 – 0,8888 ha platība, 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 z/s „Zeimuļi”, - Dekšāres 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.
21.Izskatot SIA „Lauce”, Reģ.Nr.40003693347, jurid. adrese: Varakļānu nov.,
pilnvarotās personas Ē. Z. 2018.gada 16.janvāra iesniegumu par nomas līgumu
pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2013.gada 21.janvārī Viļānu novada pašvaldība un SIA „Lauce” noslēdza
zemes nomas līgumu Nr.4 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980030177 1,70 ha platībā. Zemes vienība ir Viļānu novada pašvaldības piekritīgā zeme (Viļānu
novada pašvaldības domes 2010.gada 27.maija lēmums). Nomas līguma darbības
laiks noteikts līdz 2018.gada 21.janvārim. Pamatojoties uz 01.04.2014. Viļānu novada
pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisijas lēmumu zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7898003177 platība ir noteikta 2,69 ha apmērā.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980030177 ar kopējo platību 2,69 ha
kadastrālā vērtība uz 2018.gada 1.janvāri ir 2394 EUR. Zemes vienības lietošanas
mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz
iznomātās zemes vienības atrodas lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
2018.gada 16.janvārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts SIA „Lauce”
pilnvarotās personas Ē.Z. iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 78980030177 – 2,69 ha platībā. Pamatojoties uz
nomas līgumu 2.2 punktu līguma termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz
līgumslēdzēju pušu savstarpējo vienošanos.
Izvērtējot Ē.Z. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
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Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar SIA „Lauce” par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 78980030177 – 2,69 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 SIA „Lauce”, - Varakļānu 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.
5§
Par zemes iznomāšanu.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1. Izskatot L.O. dzīv. Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu novads, 2018.gada 2.janvāra
iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480060348, Dekšāres pagastā ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (2013.gada 16.augusta Viļānu novada
domes lēmums par zemes piekritību pašvaldībai).
2018.gada 2.janvārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts L.O. iesniegums
ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480060348 – 0,40 ha
platībā, mazdārziņa uzturēšanai. Uz 2018.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78480060348 kadastrālā vērtība ir EUR 215, 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 ir noslēdzams
zemes nomas līgums.
Izvērtējot L.O. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar L.O. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78480060348 – 0,40 ha platībā, uz pieciem gadiem.
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2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7), kā arī
paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt L. O.- Dekšāres, Dekšāres 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.
2. Izskatot J. K. dzīv. Sokolku pag., Viļānu novads, 2018.gada 4.janvāra iesniegumu
par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980030094, Sokolku pagastā ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra Viļānu novada
domes lēmums par zemes piekritību pašvaldībai).
2018.gada 4.janvārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts J. K.iesniegums ar
lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094 – 0,10 ha
platībā, mazdārziņa uzturēšanai. Uz 2018.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78900030094 kadastrālā vērtība ir EUR 8435, 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 ir noslēdzams
zemes nomas līgums.
Izvērtējot J.K. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar J. K. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,10 ha platībā, uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 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. K.- 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.
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6§
Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1.Izskatot I. S. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar dzīvokļa Ziedu ielā, Viļānos
atsavināšanas ierosinājumu,
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
I.S. 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.
I.S. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojusi klāt visus iesnieguma izskatīšanai
nepieciešamos dokumentus (09.01.2008. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1279, SIA
„VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 19.12.2017. izziņa Nr.306 par parādu neesamību, SIA
„VIĻĀNU SILTUMS” 19.12.2017. izziņa par parādu neesamību).
Dzīvokļa īpašuma Ziedu ielā Viļānos, platība ir 47,12 m2 un tas ir 4712/63493
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040136001 (dzīvojamā
māja) un 4712/63493 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170040136. Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu
apmērs var tikt precizēts.
Dzīvokļa īpašums Ziedu ielā, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada pašvaldības
funkciju nodrošināšanai un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti
balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs
Vidiņš,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības
bilancē esošo dzīvokli Ziedu ielā, Viļānos, 47,12 m2 platībā, kas ir 4712/63493
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040136001 (dzīvojamā
māja) un 4712/63493 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170040136. Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu
apmērs var tikt precizēts.
2.
Nodot dzīvokļa īpašumu Ziedu ielā, Viļānos, 47,12 m2 platībā, kas ir
4712/63493 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040136001
(dzīvojamā māja) un 4712/63493 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78170040136, (veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un
domājamo daļu apmērs var tikt precizēts) atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu;
3.
Lēmuma norakstu nosūtīt I. S.-Varakļāni.
1.

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 N. F. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar dzīvokļa Celtnieku ielā,
Viļānos atsavināšanas ierosinājumu,
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
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N.F. 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.
N. F. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojusi klāt visus iesnieguma izskatīšanai
nepieciešamos dokumentus (07.08.2001. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1266/169,
SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 11.01.2018. izziņa Nr.12 par parādu neesamību,
SIA „VIĻĀNU SILTUMS” 11.01.2018. izziņa par parādu neesamību).
Dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā, Viļānos, platība ir 62,10 m2 un tas ir 6210/275940
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040405001 (dzīvojamā
māja). Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu apmērs var
tikt precizēts.
Dzīvokļa īpašums Celtnieku ielā, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada
pašvaldības funkciju nodrošināšanai un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris
Galerijs Vidiņš,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova,
Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības
bilancē esošo dzīvokli Celtnieku ielā, Viļānos, 62,10 m2 platībā, kas ir 6210/275940
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040405001 (dzīvojamā
māja). Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu apmērs var
tikt precizēts.
2.
Nodot dzīvokļa īpašumu Celtnieku ielā, Viļānos, 62,10 m2 platībā, kas ir
6210/275940 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040405001
(dzīvojamā māja), (veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu
apmērs var tikt precizēts) atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu;
3.
Lēmuma norakstu nosūtīt N.F.- Viļāni.
1.

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 nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1. Pamatojoties uz 2014.gada 25.septembra Viļānu novada pašvaldības domes sēdēs
Nr.19 dienas kārtības 15.jautājuma lēmumu un 2017.gada 23.novembra Viļānu
novada pašvaldības domes sēdes Nr.10 dienas kārtības 12.jautājuma lēmumu, veicot
nekustamā īpašuma “Virši”, Dekšāres pag., Viļānu nov., kadastra numurs
78480010609 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra
Nr.78480010609 „Virši” ir nostiprinātas ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas
tiesneša G.Siliņa 07.02.2017. lēmumu (Dekšāres pagasta zemesgrāmatu nodalījums
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Nr.100000564088). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78480010609 – 0,9387 ha platībā.
Uz 2018.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480010609
kadastrālā vērtība ir EUR 864. Zemes vienības lietošanas mērķis - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienību veido 0,9387 ha
zemes, kas atrodas zem ēkām un pagalmiem.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2017.gada 22.decembra
slēdzienu par nekustamā īpašuma – “ Virši”, Dekšāres pag., Viļānu novads - tirgus
vērtība ir EUR 1100,00 (viens tūkstotis viens simts eiro un 00 centi), pamatojoties uz
likuma Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļu un 37.pantu 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, Lūcija
Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt nekustamā īpašuma “ Virši”, Dekšāres pag., Viļānu nov. ar kadastra
Nr.78480010609, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78480010609 – 0,9387 ha platībā - nosacīto cenu EUR 1100,00 (viens tūkstotis viens
simts eiro un 00 centi);
2. Piedāvāt J.R. 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. Lēmuma norakstu nosūtīt J. R.- Dekšāres 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. Pamatojoties uz 2015.gada 15.aprīļa Viļānu novada pašvaldības domes sēdēs Nr.5
dienas kārtības 5.jautājuma lēmumu un veicot nekustamā īpašuma “Duči”, Garanči,
Dekšāres pag., Viļānu nov., kadastra numurs 78480010121 nosacītas cenas
noteikšanu un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra
Nr.78480010121 „Duči” ir nostiprinātas ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas
tiesneša G.Siliņa 08.03.2017. lēmumu (Dekšāres pagasta zemesgrāmatu nodalījums
Nr.100000565193). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78480010121 – 4,53 ha platībā un uz tās esošās mežaudzes.
Uz 2018.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480010121
kadastrālā vērtība ir EUR 2450. Zemes vienības lietošanas mērķis - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienību veido 2,91 ha
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lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 1,08 ha meža zemes, 0,27 ha krūmāju un 0,27
ha zemes, kas atrodas zem ēkām un pagalmiem. Uz zemes vienības esošās mežaudzes
krāja sastāda 82,32 m3.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2017.gada 28.decembra
slēdzienu par nekustamā īpašuma – “ Duči”, Dekšāres pag., Viļānu novads - tirgus
vērtība ir EUR 5000,00 (pieci tūkstoši eiro un 00 centi) no kuriem mežaudzes vērtība
veido EUR 500,00, bet zemes vērtība veido EUR 4500,00, pamatojoties uz likuma
Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļu un 37.pantu 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, Lūcija Veselova,
Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt nekustamā īpašuma “ Duči”, Dekšāres pag., Viļānu nov. ar kadastra
Nr.78480010121, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78480010121 – 4,53 ha platībā un uz tās esošās mežaudzes - nosacīto cenu EUR
5000,00 (pieci tūkstoši eiro un 00 centi);
2. Piedāvāt J.M. 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 78480010121 par EUR 1814.16 pārcelt uz
krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
3.2. Izslēgt mežaudzi 1,08 ha platībā par EUR 65.00 pārcelt uz krājumiem – krājumi un
ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
4. Lēmuma norakstu nosūtīt J. M.- Ozolnieku 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. Pamatojoties uz 2017.gada 23.novembra Viļānu novada pašvaldības domes sēdēs
Nr.10 dienas kārtības 8.jautājuma 2.punkta lēmumu, veicot nekustamā īpašuma Rīgas
iela 10, Viļāni, Viļānu nov., kadastra numurs 78170020714 nosacītas cenas
noteikšanu un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra
Nr.78170020714, Rīgas iela 10, Viļāni ir nostiprinātas ar Rēzeknes tiesas
zemesgrāmatu nodaļas tiesneses D.Koroševskas 29.08.2017. lēmumu (Viļānu pilsētas
zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000570308). Nekustamais īpašums sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170020027 – 1044 m2 platībā.

32

Uz 2018.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170020027
kadastrālā vērtība ir EUR 887. Zemes vienības lietošanas mērķis – individuālo
dzīvojamo māju apbūve. Zemes vienību veido 1044 m2 zemes, kas atrodas zem ēkām
un pagalmiem.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2017.gada 22.decembra
slēdzienu par nekustamā īpašuma – Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu novads - tirgus vērtība
ir EUR 1300,00 (viens tūkstotis trīs simti eiro un 00 centi), pamatojoties uz likuma
Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļu un 37.pantu 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, Lūcija Veselova,
Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt nekustamā īpašuma Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu nov. ar kadastra
Nr.78170020714, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170020027 – 1044 m2 platībā - nosacīto cenu EUR 1300,00 (viens tūkstotis trīs
simti eiro un 00 centi);
2. Piedāvāt I. M. 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 78170020027 par EUR 891.78 pārcelt uz
krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
4. Lēmuma norakstu nosūtīt I. M.- 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.
8§
Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1. Pamatojoties uz 2017.gada 23.novembra Viļānu novada pašvaldības domes sēdes
Nr.10 dienas kārtības 7.jautājuma 6.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu
zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā,
Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000908 nosacītas cenas noteikšanu un
pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju.
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Dzīvokļa īpašuma, Brīvības ielā , Viļānu nov., platība ir 51,10 m2 un tas ir
4875/158822 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040343001
(dzīvojamā māja).
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Nekustamais īpašums ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas
tiesneses E.Volikas 04.12.2017. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums
Nr.174 21).
Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2017.gada 22.decembra
slēdzienu par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Brīvības ielā , Viļānos, Viļānu novads tirgus vērtība ir EUR 3000,00 (trīs tūkstoši eiro un 00 centi), pamatojoties uz 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, Lūcija Veselova,
Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā , Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs
78179000908, kura platība ir 51,10 m2 un tas ir 4875/158822 domājamās daļas no
būves ar kadastra apzīmējumu 78170040343001 (dzīvojamā māja), nosacīto cenu –
EUR 3000,00 (trīs tūkstoši eiro un 00 centi);
2. Piedāvāt E.K. 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 Brīvības ielā -dzīvokli - tas ir 4875/158822 domājamās
daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040343001 (dzīvojamā māja),
sākotnējā vērtība EUR 331.57, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa
ieguldījumi atsavināšanai.
4. Lēmuma norakstu nosūtīt E. K.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.
2. Pamatojoties uz 2017.gada 23.novembra Viļānu novada pašvaldības domes sēdes
Nr.10 dienas kārtības 7.jautājuma 2.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu
zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma, Mehanizatoru
ielā, Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000777 nosacītas cenas noteikšanu
un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju.
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Dzīvokļa īpašuma, Mehanizatoru ielā,Viļānu nov., platība ir 38,50 m2 un tas ir
3850/204980 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040447001
(dzīvojamā māja).
Nekustamais īpašums ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas
tiesneses D.Koroševskas 30.10.2017. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu
nodalījums Nr.100000422764 39).
Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2017.gada 22.decembra
slēdzienu par nekustamā īpašuma – dzīvokļa, Mehanizatoru ielā , Viļānos, Viļānu
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novads - tirgus vērtība ir EUR 2100,00 (divi tūkstoši viens simts eiro un 00 centi),
pamatojoties uz 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, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs
Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā, Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs
78179000777, kura platība ir 38,50 m2 un tas ir 3580/204980 domājamās daļas no
būves ar kadastra apzīmējumu 78170040447001 (dzīvojamā māja), nosacīto cenu –
EUR 2100,00 (divi tūkstoši viens simts eiro un 00 centi);
2. Piedāvāt S. P. 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 Mehanizatoru ielā dzīvokli - tas ir 3580/204980 domājamās
daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040447001 (dzīvojamā māja), sākotnējā
vērtība EUR 113.74, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi
atsavināšanai.
4. Lēmuma norakstu nosūtīt S. 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. Pamatojoties uz 2017.gada 23.novembra Viļānu novada pašvaldības domes sēdes
Nr.10 dienas kārtības 7.jautājuma 1.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu
zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma, Raiņa ielā ,
Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000705 nosacītas cenas noteikšanu un
pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju.
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Dzīvokļa īpašuma, Raiņa ielā , Viļānu nov., platība ir 47,20 m2 un tas ir 3997/99094
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040345001 (dzīvojamā
māja) un 3997/99094 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170040345.
Nekustamas īpašums ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša
G.Siliņa 14.11.2017. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr.148 24).
Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2017.gada 22.decembra
slēdzienu par nekustamā īpašuma – dzīvokļa, Raiņa ielā , Viļānos, Viļānu novads tirgus vērtība ir EUR 2200,00 (divi tūkstoši divi simti eiro un 00 centi), pamatojoties
uz 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, Lūcija
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Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā, Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs
78179000705, kura platība ir 47,20 m2 un tas ir 3997/99094 domājamās daļas no
būves ar kadastra apzīmējumu 78170040345001 (dzīvojamā māja) un 3997/99094
domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040345, nosacīto
cenu – EUR 2200,00 (divi tūkstoši divi simti eiro un 00 centi);
2. Piedāvāt P.R. 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. Lēmuma norakstu nosūtīt P.R.- 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.
9§

Par nekustamā īpašuma izsoli.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1. Pamatojoties uz 2017.gada 19.oktobra Viļānu novada pašvaldības domes sēdes
Nr.9 dienas kārtības 14.jautājuma lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Āboliņš” ar
kadastra Nr.78900010180 atsavināšanu” Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisija
2017.gada 5.decembrī bija jāveic nekustamā īpašuma „Āboliņš” 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
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, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atzīt nekustamā īpašuma „Āboliņš” ar kadastra Nr.78900010180 izsoli par
nenotikušu;
2. Atcelt Viļānu novada pašvaldības 2016.gada 25.februāra domes sēdes Nr.2 dienas
kārtības 11.jautājuma „Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda un nodošanu atsavināšanai’ lēmumu;
3. Atcelt Viļānu novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra domes sēdes Nr.9 dienas
kārtības 14.jautājuma lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Āboliņš” ar kadastra
Nr.78900010180 atsavināšanu”;
2. Pamatojoties uz 2017.gada 19.oktobra Viļānu novada pašvaldības domes sēdes
Nr.9 dienas kārtības 15.jautājuma lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Māriņas” ar
kadastra Nr.78900010012 atsavināšanu” Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisija
2017.gada 5.decembrī bija jāveic nekustamā īpašuma „Māriņas” izsoli.
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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
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, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atzīt nekustamā īpašuma „Māriņas” ar kadastra Nr.78900010012 izsoli par
nenotikušu;
2. Atcelt Viļānu novada pašvaldības 2015.gada 19.novembra domes sēdes Nr.14 dienas
kārtības 5.jautājuma 2.punkta „Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā un
nodošanu atsavināšanai’ lēmumu;
3. Atcelt Viļānu novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra domes sēdes Nr.9 dienas
kārtības 15.jautājuma lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Māriņas” ar kadastra
Nr.78900010012 atsavināšanu”.
10§

Par lēmuma atcelšanu.
L.Kuzņecova J.Ivanova
Izskatot V. S.dzīv. Viļāni, Viļānu nov., 2017.gada 28.decembra iesniegumu ar lūgumu
atcelt lēmumu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2017.gada 19.oktobra Viļānu novada pašvaldības domes sēdes Nr.9 izskatīts V. S.
iesniegums ar izteikto vēlmi atsavināt dzīvokli un tika pieņemts dienas kārtības
12.jautājuma 1.punkta lēmums „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu
atsavināšanai”, saskaņā ar kuru tika nolemts reģistrēt Viļānu novada pašvaldības
bilancē esošo dzīvokli Nākotnes ielā, Viļānos un nodot to atsavināšanai par brīvu
cenu.
2017.gada 28.decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts V.Strupišas
iesniegums ar lūgumu atcelt 2017.gada 19.oktobra Viļānu novada pašvaldības domes
sēdes Nr.9 dienas kārtības 12.jautājuma 1.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu
zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai”, sakarā ar to, ka V.S. vairāk nevēlas
iegādāties doto dzīvokli.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 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, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atcelt Viļānu novada pašvaldības domes sēdes Nr.9 dienas kārtības 12.jautājuma
1.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu
atsavināšanai” 2.punktu, par dzīvokļa Nākotnes ielā, Viļānos, nodošanu atsavināšanai,
pārdodot to ar brīvu cenu.
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11§
Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
L.Kuzņecova J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
pirmās daļas 9.punktu un 21. panta pirmās daļas 27.punkta un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija
Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Rīgas iela 55-1, Viļāni, 42,30 m2 platībā, kas sastāv no 423/2244
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170010123001 (dzīvojamā
māja),
423/2244 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu
78170010123002 (šķūnis) un 423/2244 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78170010123.
2. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Rīgas iela 55-2, Viļāni, 26,20 m2 platībā, kas sastāv no 262/2244
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170010123001 (dzīvojamā
māja),
262/2244 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu
78170010123002 (šķūnis) un 262/2244 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78170010123.
3. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Rīgas iela 55-3, Viļāni, 43,20 m2 platībā, kas sastāv no 432/2244
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170010123001 (dzīvojamā
māja),
432/2244 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu
78170010123002 (šķūnis) un 432/2244 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78170010123.
4. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Rīgas iela 55-4, Viļāni, 42,90 m2 platībā, kas sastāv no 429/2244
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170010123001 (dzīvojamā
māja),
429/2244 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu
78170010123002 (šķūnis) un 429/2244 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78170010123.
5. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Rīgas iela 55-5, Viļāni, 26,90 m2 platībā, kas sastāv no 269/2244
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170010123001 (dzīvojamā
māja),
269/2244 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu
78170010123002 (šķūnis) un 269/2244 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78170010123.
6. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Rīgas iela 55-6, Viļāni, 42,90 m2 platībā, kas sastāv no 429/2244
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170010123001 (dzīvojamā
māja),
429/2244 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu
78170010123002 (šķūnis) un 429/2244 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78170010123.
7. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Rīgas iela 57-3, Viļāni, 51,00 m2 platībā, kas sastāv no 510/1283
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domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170010124001 (dzīvojamā
māja),
510/1283 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu
78170010124002 (šķūnis) un 510/1283 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78170010124.
12§
Par nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Dekšāres pag., Viļānu nov. ar kadastra
Nr.78480060517 atsavināšanu .
L.Kuzņecova J.Ivanova
Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2015.gada 20.augusta sēdes Nr.11
dienas kārtības 24.lēmumu un saskaņā ar LR Publisko personu mantas atsavināšanas
likuma nosacījumiem, veicot nekustamā īpašuma – „Darbnīcas”, Dekšāres pag.,
Viļānu nov., kadastra Nr. 78480060517 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot
nekustamā īpašuma vērtētāju Viļānu novada dome konstatēja:
Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu – „Darbnīcas”, Dekšāres
pag., Viļānu nov., kadastra Nr. 78480060517 ir nostiprinātas Rēzeknes tiesas
zemesgrāmatu
nodaļas
Dekšāres
pagasta
zemesgrāmatas
nodalījumā
Nr.100000572639. Nekustamais īpašums sastāv no viena zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78480060430 – 1,1112 ha platībā un uz tās esošās nedzīvojamās ēkas ar
kadastra apzīmējumu 78480060430001 ar kopējo platību 507,3 m2. Saskaņā ar
31.07.2015. zemes robežu plānu, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78480060430 veido 1,0709 ha zemes, kas atrodas zem ēkām un pagalmiem, 0,0151 ha
zemes, kas atrodas zem ūdens un 0,0252 ha zemes, kas atrodas zem ceļiem.
Dotais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestāžu funkciju
nodrošināšanai.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja 2018.gada 10.janvāra nekustamā īpašuma
„Darbnīcas”, Dekšāres pag., Viļānu nov., kadastra Nr. 78480060517, tirgus vērtība ir
EUR 7000,00 (septiņi tūkstoši euro un 00 centi)- no kuriem zemes vērtība veido
1050,- EUR ,ēkas vērtība 5950,-EUR .
Zemes vienības instrumentālajai uzmērīšanai Viļānu novada pašvaldība iztērēja –
EUR 478,74, ēkas kadastrālajai uzmērīšanai – EUR 200,00, nekustamā īpašuma
ierakstīšanai zemesgrāmatā - EUR 28,48, slēdziena sagatavošanai par nekustamā
īpašuma tirgus vērtību - EUR 242,00.
Pamatojoties uz LR Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu un 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, Lūcija Veselova, Guna Popova,
Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Atsavināt nekustamo īpašumu – „Darbnīcas”, Dekšāres pag., Viļānu nov., ar
kadastra Nr. 78480060517, kurš sastāv no viena zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78480060430 ar kopējo platību 1,1112 ha un uz tās esošās nedzīvojamās
ēkas ar kadastra apzīmējumu 78480060430001 ar kopējo platību 507,3 m2, pārdodot
izsolē.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Dekšāres pag., Viļānu nov., kadastra
Nr. 78480060517 nosacīto cenu EUR 8000,00 (astoņi tūkstoši euro un 00 centi);
3.Apstiprināt nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Dekšāres pag., Viļānu nov., kadastra
Nr. 78480060517 izsoles noteikumus.
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4.Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva:
4.1.ēku ar kadastra apzīmējumu 78480060430001, sākotnējā vērtība EUR 480.93,
pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
4.2. zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78480060430, sākotnējā vērtība EUR
564.00, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
13§
Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas interešu un pieaugušo neformālās
izglītības programmu cenrāža apstiprināšanu 2017./2018.m.g.________________
I. Brence J.Ivanova
Saņemts Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores iesniegums, kurā tiek lūgts
apstiprināt Viļānu Mūzikas un mākslas skolas interešu un pieaugušo neformālās
izglītības programmu cenrādi 2017./2018.mācību gadam. Izskatot Viļānu Mūzikas un
mākslas skolas iesniegto interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu
cenrādi un tam pievienotās izmaksu aprēķinu tāmes, uzklausot Viļānu Mūzikas un
mākslas skolas direktores teikto un pamatojoties uz 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, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Viļānu Mūzikas un mākslas skolas interešu un pieaugušo neformālās
izglītības programmu cenrādi 2017./2018.m.g.
Pielikumā: Viļānu Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmu cenrādis uz
trijām lapām.
14§
Par sadarbību ar SIA „MG Latgolas Bolss”._______________________________
A.Stafeckis J.Ivanova
Izskatot SIA „MG Latgolas Bolss” sadarbības piedāvājumu Viļānu novada
pašvaldībai 2018. gadam: izgatavot un atskaņot Latgales Radio ēterā (103 FM; 95,2
FM; 95,8 FM; 99,5 FM) raidījumu „Viļānu novada aktualitātes” katru piektdienu
14:05, ar atkārtojumu 17:05 (raidījuma ilgums līdz 12 minūtēm, informatīvo
raidījumu sagatavošanas un atskaņošanas ēterā izmaksas ir EUR 100 mēnesī, ieskaitot
PVN,) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 4.punktu
un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina
Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija
Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence), pret-1(Juris Galerijs Vidiņš), atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pieņemt SIA „MG Latgolas Bolss” sadarbības piedāvājumu 2018. gadam ar
finansējumu EUR 100,00 (viens simts euro 00 centi) mēnesī ieskaitot PVN.
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2. Noslēgt sadarbības līgumu ar SIA „MG Latgolas Bolss” no 2018. gada 02.janvāra līdz
2018. gada 31. decembrim.
3. Grāmatvedības un ekonomikas nodaļai 2018. gadā ieplānot nepieciešamo finansējumu
1200,00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro 00 centi) pamatbudžeta sadaļā – pārējā
citur neklasificētā kultūra.
15§
Par dalību Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvā nodarbinātības
pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.____________________________
J.Ivanova
Izskatot Nodarbinātības valsts aģentūras „Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti
pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 2018.gadā”, uzklausot attīstības, plānošanas un
informācijas nodaļas vadītājas Ivetas Pizičas ziņojumu par esošo situāciju,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.un 10.punktu un
ņemot vērā Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā aktīvā nodarbinātības
pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” mērķi: bezdarbnieku darba iemaņu
iegūšana un uzturēšana pašvaldību izveidotajās darba vietās (bez nolūka gūt peļņu),
veicot algotus pagaidu sabiedriskos darbus (turpmāk – Pagaidu darbi), kas rada
sociālu labumu sabiedrībai un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti
balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs
Vidiņš,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvā nodarbinātības
pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”;
2. Slēgt līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāli par aktīvā
nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu;
3. Pasākuma ietvaros izveidot darbavietas atbilstoši Nodarbinātības valsts aģentūras
Rēzeknes filiāles apstiprināto rezultatīvo rādītāju sadalījumu pasākuma „Algotie
pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” īstenošanai.
16§
Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu
atsavināšanai._________________________________________________________
L.Kuzņecova J.Ivanova
1. Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmumu
„Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu
atsavināšanai”, kurā tika nolemts ierakstīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980030242 zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda un izskatot R. B.
dzīv. Malta, Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78980030242 - 0,1885 ha platībā atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
R. B. saskaņā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas
likuma” 4.panta 4. daļas 3. punktu, ir persona, kura var ierosināt nekustamās mantas
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atsavināšanu, tā kā uz dotā zemes gabala atrodas R. B. īpašumā esošā dzīvojamā māja
ar kadastra apzīmējumu 78980030242001 un palīgēka (īpašuma tiesības nostiprinātas
ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses V.Pužules 21.10.2016. lēmumu,
Viļānu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000560722).
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980030242 Malta, Viļānu pag., Viļānu
nov., ir Viļānu novada pašvaldības īpašums. Īpašuma tiesības nostiprinātas ar
Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses V.Pužules 15.01.2018. lēmumu,
Viļānu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000574668) un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija
Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78980030242 Malta, Viļānu pag.,
Viļānu nov., 0,1885 ha 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.
17§
Par pamatlīdzekļu norakstīšanu._________________________________________
V.Arbidāne J.Ivanova
Izskatot pamatlīdzekļu norakstīšanas komisijas iesniegumu un norakstīšanas aktus un
pamatojoties uz 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, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs
Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

1.
2.
3.
4.

1.Norakstīt sekojošus Viļānu novada pašvaldības pamatlīdzekļus- koka
izstrādājumus sadedzinot, metālu nodot metāllūžņos un elektriskās preces nodot
savākšanas punktā:
Krūmgriezis HQ-240 – sākotnējā vērtība EUR 615.82 nolietojums EUR 615.82–
iegādes gads 2005.-Dekšāru pagasta pārvalde ;
Metināšanas aparāts – sākotnējā vērtība EUR 549.07, nolietojums EUR 412.29
iegādes gads 2009.-Dekšāru pagasta pārvalde;
Ķēdes zāģis – sākotnējā vērtība EUR 83.24, nolietojums EUR 83.24 – iegādes gads
2003.- Dekšāru pagasta pārvalde;
Rotējošā pļaujmašīna – sākotnējā vērtība EUR 775.48, nolietojums EUR 775.48 –
iegādes gads 2004.- Dekšāru pagasta pārvalde;

5. Skeneris EPSO2 – sākotnējā vērtība EUR 92.49, nolietojums EUR 92.49 – iegādes
gads 2005.- Viļānu Mūzikas un mākslas skola;
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6. Stūra galds ar krēslu- sākotnējā vērtība EUR 216.28, nolietojums EUR 115.40 –
iegādes gads 2011.- Viļānu Mūzikas un mākslas skola;
7. Skapis - sākotnējā vērtība EUR 143.75, nolietojums EUR 134.40 iegādes gads 2007.Viļānu Mūzikas un mākslas skola;
8. Skapis - sākotnējā vērtība EUR 517.93 ,nolietojums EUR 276.24 – iegādes gads
2011.- Viļānu Mūzikas un mākslas skola;
9. Dators- sākotnējā vērtība EUR 791.52,nolietojums-EUR 791.52- iegādes gads 2006.Viļānu Mūzikas un mākslas skola.
18§
Par medību tiesību izmantošanu.________________________________________
M. Šļomina A.Ornicāns J.Šlivka J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldībā (turpmāk saukta pašvaldība) saņemti mednieku
biedrības „Kņava” (turpmāk saukta biedrība), Reģ. Nr. 50008091921, valdes locekļa
P. Š. iesniegumi (10.11.2017. iesniegums Reģ. Nr.1.3.10/1259 un 09.11.2017.
iesniegums Reģ.Nr.1.3.10/1254) ar lūgumu pagarināt līgumus par medību tiesību
nodošanu. Izskatot biedrības iesniegumus tika konstatēts: 1) starp pašvaldību un
biedrību 2012.gadā 07.septembrī tika noslēgts līgums par medību tiesību nodošanu
Sokolku pagasta zemes vienībās ar kopējo platību 1066,26 ha (līguma termiņš - pieci
gadi); 2) starp pašvaldību un biedrību 2012.gadā 01.novembrī tika noslēgts līgums par
medību tiesību nodošanu Viļānu pagasta zemes vienībās ar kopējo platību 185,53 ha
(līguma termiņš - pieci gadi).
Medību likuma 1.panta 9.punktā ir noteikts: „medību tiesības — tiesības
zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam savā zemes gabalā medīt šajā likumā un
medības reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Medību tiesības
zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var izmantot pats vai nodot citai personai”.
Medību likuma 29.panta otrā daļa paredz, ka, ja medību tiesību īpašnieks
medību tiesības nodod citam medību tiesību lietotājam, pušu pienākumus un tiesības
nosaka medību tiesību nodošanas līgumā.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sniegusi viedokli
(20.12.2017.vēstule Nr.1-13/9886), ka ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta noteikumus par aizliegumu nodot
publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā, pašvaldībai ir pienākums nododot
privātpersonai medību tiesību izmantošanu par maksu.
Sākas debates:deputāts A.Ornicāns- medības ir aktīvā brīvā laika pavadīšana, tāpat kā
deju kopām vai citām biedrībām -par ko nav jāmaksā.Kapēc tas pie mums ir maksas
pakalpojums.Medniekiem ir daudz par ko jāmaksā: ekipējums ,ieroči un dzīvnieku
piebarošanai- pārtika. Es uzskatu, ka neētiski bija ministrijai prasīt skaidrojumu par
medību tiesībām.
Deputāte J.Šlivka-kāpēc tiek deputāti maldināti ,jo nekur nav teikts, ka būtu
jāpieprasa maksa par medību tiesību nodošanu.
Juriste M.Šļomina- tas ir “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Medību likuma 1.panta
9.punktu un 29.panta otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.pantu, Ministru kabineta noteikumu
Nr.421 „Medību noteikumi” 13.-15.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
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pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti
balso par - 9(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,
Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka),
pret- 1(Artūrs Ornicāns), atturas- 3(Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Indra Šarkovska),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Noteikt maksu par medību tiesību izmantošanu: 0,14 EUR/ha par
mežaudzi gadā; 0,07 EUR/ha par lauksaimniecībā izmantojamo zemi gadā; 0,05
EUR/ha par krūmājiem gadā un 0,04 EUR/ha par purviem gadā.
2.
Piedāvāt medību tiesības nodot mednieku biedrībai „Kņava”, Reģ. Nr.
50008091921, medību tiesības lēmuma projektā pievienotajās zemes vienībās –
Sokolku pagastā par kopējo platību 1012.75 ha, no kuras lauksaimniecībā
izmantojamā zeme 754.95 ha platībā, mežaudze 86.87 ha platībā, krūmāji 49.82 ha
platībā un purvi 37,21 ha platībā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
78900020093) un Viļānu pagastā 185.6106 ha, no kuras lauksaimniecībā izmantojamā
zeme 131.0366 ha, mežaudze 30.5304 ha un krūmāji 7.3143 ha platībā.
3.
Medību tiesību nodošanas gadījumā, slēgt medību tiesību attiecīgu līgumu
ar mednieku biedrību „Kņava”, uz pieciem gadiem, kurā norādīt pušu pienākumus un
tiesības.
Deputāts Artūrs Ornicāns ierosina nobalsot par viņa ierosinājumu- atcelt maksas
pakalpojumu.
Deputāti atklāti balso par – 1(Artūrs Ornicāns), pret-10(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija
Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka),atturas -2( Jevdokija Šlivka,
Inta Brence),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.

Ierosinājums noraidīts.
Pielikumā :pielikums sēdes jautājumam “Par medību platību iznomāšanu “ uz 9(deviņām)
lapām.
19§
Par sociālo gultu diennakts izmaksām.___________________________________
J.G.Vidiņš J.Šlivka J.Ivanova
Deputāte J.Šlivka izsaka pārmetumus, kāpēc nav iesniegta ieņēmumu –izdevumu
tāme , lai varētu redzēt visu naudas līdzekļu apriti, jo no iesniegtā aprēķina neko nevar
saprast.
Deputāts J.G.Vidiņš informē, ka jau daudzus gadus nav bijusi pacelta maksa par
sociālajām gultām un tagad tiek pacelta tikai minimāli.Šīs būs slogs uz pašvaldībām ,
jo no pacienta netiek vairāk prasīts- kā bija noteikts. Finanses tiek kontrolētas no
zvērinātas revidentes puses un ir atzinums.
Izskatot SIA “Viļānu slimnīca” valdes locekļa J.G.Vidiņa iesniegumu un tam
pievienoto izmaksu aprēķinu, uzklausot viņa teikto un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par - 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
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Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova,
Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Inta Brence), pret- 1 (Jevdokija
Šlivka), atturas- 1(Artūrs Ornicāns),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Sociālās gultas diennakts izmaksu noteikt EUR 15.50 apmērā.
2.Veikt attiecīgus grozījumus sadarbības līgumā.
Pielikumā: izmaksu aprēķins .
20§
Par būvvaldes pakalpojumiem.__________________________________________
A.Stafeckis J.Ivanova
Izvērtējot iepriekšējo gadu sadarbību ar Rēzeknes novada būvvaldi, kuras
pakalpojumi sniegti noslēgtā līguma ar Rēzeknes novada pašvaldību - „Līgums par
Viļānu novada pašvaldībai sniegtajiem pakalpojumiem” ietvaros un pamatojoties uz
likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.puntu un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija
Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns,Inta
Brence), pret- nav, atturas- 1(Jevdokija Šlivka),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pārtraukt pirkt Rēzeknes novada būvvaldes pakalpojumu no Rēzeknes novada
pašvaldības, nosakot, ka Rēzeknes novada būvvaldes pakalpojums
2018.gadam tiek pirkts ne ilgāk kā 6 mēnešus.
2. Būvvaldes pakalpojumu pirkt no Rēzeknes pilsētas domes, slēdzot attiecīgu
līgumu.
21§
Par Viļānu novada pašvaldības mērķdotāciju sadali .________________________
J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK
2016.gada 01.septembra noteikumiem Nr.445”Pedagogu darba samaksas noteikumi”
un 2016.gada 5.jūlija MK noteikumiem nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju
pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītība iestādēs un augstskolu
vispārējās vidējās izglītības iestādēs” ( grozījumi 25.07.2017 MK.nr.437) un ņemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 11(Jekaterina Ivanova,
Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra Šarkovska, Lūcija
Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija
Šlivka), pret- nav, atturas- 2(Daiga Ceipiniece, Inta Brence),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai līdz 31.08.2018
sekojoši:
1.1.Interešu izglītība
Dekšāres pamatskola – EUR 407.39 (četri simti septiņi eiro 39 centi) mēnesī.
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Viļānu vidusskola –EUR 2020.55 (divi tūkstoši divdesmit eiro 55 centi) mēnesī.
Mūzikas un mākslas skola – EUR 405.48 (četri simti pieci eiro 48 centi) mēnesī.
Skolotājiem alga
N.p.k
Pedagoga amata nosaukums
Zemākā mēneša darba algas likme
1

Pedagogs
680.00
1.2. Izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma
Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde - EUR 2529.70 (divi tūkstoši pieci simti
divdesmit deviņi eiro 70 centi) mēnesī.
Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” – EUR 1666.85 (viens tūkstotis
seši simti sešdesmit seši eiro 85 centi) mēnesī.
Dekšāres pirmsskolas grupa- EUR 498.43 (četri simti deviņdesmit astoņi eiro 43
centi) mēnesī .
Skolotājiem alga
N.p.k
Pedagoga amata nosaukums
Zemākā mēneša darba algas likme
1

Pedagogs

680.00

1.3.Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm
Viļānu vidusskola –EUR 46477,30 (četrdesmit seši tūkstoši četri simti septiņdesmit
septiņi eiro 30 centi) mēnesī.
N.p.k
Pedagoga amata nosaukums Zemākā mēneša darba algas likme
1

Pedagogs

730.00

Dekšāres pamatskola –EUR 8181.41 (astoņi tūkstoši viens simts astoņdesmit viens
eiro 41 cents) mēnesī.
Skolotājiem alga
N.p.k
Pedagoga amata nosaukums
Zemākā mēneša darba algas likme
1
Pedagogs
680.00
1.4.
Administrācijai noteikt –
- Dekšāru pamatskola
Skolas direktore -EUR 950,00 (deviņi simti piecdesmit eiro 00 centi) mēnesī.
Direktora vietnieks –EUR 720,00 (septiņi simti divdesmit eiro 00 centi) mēnesī, bet
0,270 slodzes EUR 194.40 (viens simts deviņdesmit četri eiro 40 centi).
- Viļānu vidusskola
Skolas direktors –EUR 1270.00 (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit eiro 00 centi)
mēnesī.
Direktora vietnieks –EUR 1050,00 (viens tūkstotis divdesmit eiro 00 centi) mēnesī.
22§
Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 21.12.2017. sēdes Nr.12, 3.jautājuma „Par
zemes iznomāšanu” 5.punkta lēmumu, kurā tika nolemts veikt zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 78900030083 daļas 3,50 ha nomas tiesību izsoli, Viļānu novada
pašvaldības īpašuma komisija 2018.gada 17.janvārī veica zemes vienības ar kadastra
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apzīmējumu 78900030083 daļas 3,50 ha platībā, Sokolku pagastā nomas tiesību
izsoli.
Viļānu novada pašvaldība konstatē:
Uz 2018.gada 17.janvārī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030083 daļas
3,50 ha platībā zemes nomas tiesību izsoli ieradās 3 pretendenti. Augstāko nomas
maksu izsoles gaitā nosolīja un saskaņā ar izsoles notikumiem, nomas tiesības ieguva
A. B. piedāvājot nomas maksu 2,0% (divi procenti) gadā no zemes kadastrālās
vērtības un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Apstiprināt Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisijas 2018.gada 17.janvāra
nomas tiesību izsoles protokolu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030083 daļu, 3,50 ha platībā, nomas tiesībām.
2. Noslēgt nomas līgumu ar A.B.par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7890030083 daļu 3,50 ha platībā, uz pieciem gadiem.
2.Pamatojoties uz Viļānu novada domes 21.12.2017. sēdes Nr.12, 3.jautājuma „Par
zemes iznomāšanu” 4.punkta lēmumu, kurā tika nolemts veikt zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7890040318 daļas 0,75 ha nomas tiesību izsoli, Viļānu novada
pašvaldības īpašuma komisija 2018.gada 17.janvārī veica zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78900040318 daļas 0,75 ha platībā, Sokolku pagastā nomas tiesību
izsoli.
Viļānu novada pašvaldība konstatē:
Uz 2018.gada 17.janvārī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900040318 daļas
0,75 ha platībā zemes nomas tiesību izsoli ieradās 3 pretendenti. Augstāko nomas
maksu izsoles gaitā nosolīja un saskaņā ar izsoles notikumiem, nomas tiesības ieguva
A. B. piedāvājot nomas maksu 2,50% (divi ar pusi procenti) gadā no zemes
kadastrālās vērtības un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso
par - 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Apstiprināt Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisijas 2018.gada 17.janvāra
nomas tiesību izsoles protokolu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900040318 daļas 0,75 ha platībā, nomas tiesībām.
2. Noslēgt nomas līgumu ar A.B. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900040318 daļu 0,75 platībā, uz pieciem gadiem.
23§
Par atbrīvošanu no ēdināšanas maksas Viļānu novada vispārējās izglītības
iestādēs 2017/2018. mācību gadā._________________________________________
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J.Ivanova
Pamatojoties uz likumu “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, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs
Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apmaksāt pusdienas Viļānu vidusskolā un Dekšāres pamatskolā 7. klašu
skolēniem no 2018.gada 01.februāra , naudas līdzekļi no izglītības iestāžu
budžetiem.
24§
Par pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts
autoceļa fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma programmas 2018.-2020.
apstiprināšanu._______________________________________________________
I.Stafecka J.Ivanova
Pamatojoties uz likumu “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, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs
Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts
autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma programma 2018. – 020.gadam
Nr.p.k.

Izdevumu veids

1.

Autoceļu un ielu būvprojektēšana

2.

Autoceļu un ielu būvniecība

3.

Autoceļu un ielu rekonstrukcija

4.

Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana

5.

Autoceļu un
(renovācija)

6.

Pārējie izdevumi

ielu

periodiskā

2018.gads

2019.gads

2020.gads

Summa (EUR)

Summa
(EUR)

Summa
(EUR)

173 937

184 696

184 696

20

30

30

184 726

184 726

Piezīmes

10 769

-

-

uzturēšana

Kopā

184 726

25§
Par administratīvo aktu piespiedu izpildi un parāda piedziņu._______________
M. Šļomina J.Ivanova
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1.Viļānu novada pašvaldības dome 2014.gada 07.augustā pieņēma lēmumu Nr.15 23§
„Par samaksas pieprasīšanu par sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
audžuģimenē” (lēmuma 2.punkts) ar kuru noteica pieprasīt no D. L. deklarētā
dzīvesvieta Tukums, Tukuma novads, LV-3101) ikmēneša samaksu valstī noteikto
minimālo bērna uzturlīdzekļu apmērā par viņas bērnam E.L. sniegto ārpusģimenes
aprūpes pakalpojumu audžuģimenē. Lēmums nav pārsūdzēts, stājies spēkā un ir
neapstrīdams. Kopējais parāds uz 01.01.2018. sastāda EUR 1744.52 (viens tūkstotis
septiņi simti četrdesmit četri euro un piecdesmit divi centi).
Saskaņā ar Ministru Kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par
ārpusģimenes aprūpes samaksas kārtību” 11.punktu, ja bērna vecākam izveidojies
pakalpojuma samaksas parāds, tad, beidzoties kalendāra gadam vai iestājoties
apstākļiem, kas ir par pamatu pakalpojuma pārtraukšanai, valsts institūcija vai
pašvaldība bērna vecākam nosūta paziņojumu par pakalpojuma samaksas parādu par
periodu, kurā pakalpojums sniegts. Savukārt norādīto noteikumu 12. punkts paredz,
ka, ja pakalpojuma samaksas parāds netiek segts šo noteikumu 11. punktā minētajā
paziņojumā noteiktajā termiņā, valsts institūcija vai pašvaldība bērna vecākam nosūta
brīdinājumu par parādsaistību piespiedu izpildi. Ja brīdinājumā noteiktajā termiņā
pakalpojuma samaksas parāds netiek samaksāts, valsts institūcija vai pašvaldība izdod
izpildrīkojumu un iesniedz to izpildei tiesu izpildītājam. Parādniekam nosūtīts 2016.
gada 29.aprīļa paziņojums par maksāšanas pienākumu un parāda esamību. Ar
2016.gada 14.jūlija brīdinājumu brīdināts par parādsaistību piespiedu izpildi.
Brīdinājums stājās spēkā ar tā paziņošanas dienu parādniekam, saskaņā ar
Paziņošanas likuma 8.panta pirmo un otro daļu, 2016.gada 21.jūlijā. Brīdinājums nav
apstrīdēts.
Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142
„Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes samaksas kārtību” 12. punktu, Administratīvā
procesa likuma 70. panta otro daļu, 361., 363., 367.pantu un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija
Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izdod izpildrīkojumu, ar kuru veikt Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada
07.augusts lēmuma Nr.15 23§ „Par samaksas pieprasīšanu par sniegto ārpusģimenes
aprūpes pakalpojumu audžuģimenē” piespiedu izpildi.
1.1.
piedzīt bezstrīdus kārtībā no D. L. deklarētā dzīvesvieta: Tukums, Tukuma
novads, LV-3101) parādu EUR 1744.52 apmērā par viņas bērnam E. L. sniegto
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē, piedziņu vēršot uz Parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2. Izpildrīkojumu nosūtīt parādniekam un zvērinātām tiesu izpildītājam izpildei.
3. Šo izpildrīkojumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā septiņu dienu laikā no
dienas, kad adresātam tas paziņots.
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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.
2.Viļānu novada pašvaldības dome 2014.gada 07.augustā pieņēma lēmumu Nr.15 23§
„Par samaksas pieprasīšanu par sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
audžuģimenē” (lēmuma 3.punkts) ar kuru noteica pieprasīt no A. V. deklarētā
dzīvesvieta: Cesvaines nov., LV-4880) ikmēneša samaksu valstī noteikto minimālo
bērna uzturlīdzekļu apmērā par viņas bērnam E.V. sniegto ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu audžuģimenē. Lēmums nav pārsūdzēts, stājies spēkā un ir neapstrīdams.
Kopējais parāds uz 01.01.2018. sastāda EUR 4313.42 (četri tūkstoši trīs simti
trīspadsmit euro un četrdesmit divi centi).
Saskaņā ar Ministru Kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par
ārpusģimenes aprūpes samaksas kārtību” 11.punktu, ja bērna vecākam izveidojies
pakalpojuma samaksas parāds, tad, beidzoties kalendāra gadam vai iestājoties
apstākļiem, kas ir par pamatu pakalpojuma pārtraukšanai, valsts institūcija vai
pašvaldība bērna vecākam nosūta paziņojumu par pakalpojuma samaksas parādu par
periodu, kurā pakalpojums sniegts. Savukārt norādīto noteikumu 12. punkts paredz,
ka, ja pakalpojuma samaksas parāds netiek segts šo noteikumu 11. punktā minētajā
paziņojumā noteiktajā termiņā, valsts institūcija vai pašvaldība bērna vecākam nosūta
brīdinājumu par parādsaistību piespiedu izpildi. Ja brīdinājumā noteiktajā termiņā
pakalpojuma samaksas parāds netiek samaksāts, valsts institūcija vai pašvaldība izdod
izpildrīkojumu un iesniedz to izpildei tiesu izpildītājam. Parādniekam nosūtīts 2016.
gada 29.aprīļa paziņojums par maksāšanas pienākumu un parāda esamību. Ar
2016.gada 14.jūlija brīdinājumu brīdināts par parādsaistību piespiedu izpildi.
Brīdinājums stājās spēkā ar tā paziņošanas dienu parādniekam, saskaņā ar
Paziņošanas likuma 8.panta pirmo un otro daļu, 2016.gada 21.jūlijā. Brīdinājums nav
apstrīdēts.
Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142
„Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes samaksas kārtību” 12. punktu, Administratīvā
procesa likuma 70. panta otro daļu, 361., 363., 367.pantu ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija
Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izdod izpildrīkojumu, ar kuru veikt Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada
07.augusts lēmuma Nr.15 23§ „Par samaksas pieprasīšanu par sniegto ārpusģimenes
aprūpes pakalpojumu audžuģimenē” piespiedu izpildi.
1.1.piedzīt bezstrīdus kārtībā no A.V.deklarētā dzīvesvieta: Cesvaines nov., LV4880) parādu EUR 4313.42 apmērā par viņas bērnam E.V. sniegto ārpusģimenes
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aprūpes pakalpojumu audžuģimenē, piedziņu vēršot uz Parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2. Izpildrīkojumu nosūtīt parādniekam un zvērinātām tiesu izpildītājam izpildei.
3. Šo izpildrīkojumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā septiņu dienu laikā no
dienas, kad adresātam tas paziņots.
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.
3.Viļānu novada pašvaldības dome 2014.gada 07.augustā pieņēma lēmumu Nr.15 23§
„Par samaksas pieprasīšanu par sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
audžuģimenē” (lēmuma 4., 8.punkts) ar kuru noteica pieprasīt no A. J. deklarētā
dzīvesvieta: Dekšāres pagasts, Viļānu novads, LV-4628) ikmēneša samaksu valstī
noteikto minimālo bērna uzturlīdzekļu apmērā par viņa bērniem H. L. un S. L. sniegto
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē. Lēmums nav pārsūdzēts, stājies
spēkā un ir neapstrīdams. Kopējais parāds uz 01.01.2018. sastāda EUR 7189.04
(septiņi tūkstoši viens simts astoņdesmit deviņi euro un četri centi).
Saskaņā ar Ministru Kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par
ārpusģimenes aprūpes samaksas kārtību” 11.punktu, ja bērna vecākam izveidojies
pakalpojuma samaksas parāds, tad, beidzoties kalendāra gadam vai iestājoties
apstākļiem, kas ir par pamatu pakalpojuma pārtraukšanai, valsts institūcija vai
pašvaldība bērna vecākam nosūta paziņojumu par pakalpojuma samaksas parādu par
periodu, kurā pakalpojums sniegts. Savukārt norādīto noteikumu 12. punkts paredz,
ka, ja pakalpojuma samaksas parāds netiek segts šo noteikumu 11. punktā minētajā
paziņojumā noteiktajā termiņā, valsts institūcija vai pašvaldība bērna vecākam nosūta
brīdinājumu par parādsaistību piespiedu izpildi. Ja brīdinājumā noteiktajā termiņā
pakalpojuma samaksas parāds netiek samaksāts, valsts institūcija vai pašvaldība izdod
izpildrīkojumu un iesniedz to izpildei tiesu izpildītājam. Parādniekam nosūtīts 2016.
gada 29.aprīļa paziņojums par maksāšanas pienākumu un parāda esamību. Ar
2016.gada 14.jūlija brīdinājumu brīdināts par parādsaistību piespiedu izpildi.
Brīdinājums stājās spēkā ar tā paziņošanas dienu parādniekam, saskaņā ar
Paziņošanas likuma 8.panta pirmo un otro daļu, 2016.gada 21.jūlijā. Brīdinājums nav
apstrīdēts.
Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142
„Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes samaksas kārtību” 12. punktu, Administratīvā
procesa likuma 70. panta otro daļu, 361., 363., 367.pantu ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija
Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Izdod izpildrīkojumu, ar kuru veikt Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada
07.augusts lēmuma Nr.15 23§ „Par samaksas pieprasīšanu par sniegto ārpusģimenes
aprūpes pakalpojumu audžuģimenē” piespiedu izpildi.
1.1.piedzīt bezstrīdus kārtībā no A.J. deklarētā dzīvesvieta: Dekšāres pagasts, Viļānu
novads, LV-4628) parādu EUR 7189.04 apmērā par viņa bērniem H. L. un S. L.
sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē, piedziņu vēršot uz
Parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2.Izpildrīkojumu nosūtīt parādniekam un zvērinātām tiesu izpildītājam izpildei.
3.Šo izpildrīkojumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā septiņu dienu laikā
no dienas, kad adresātam tas paziņots.
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.
4.Viļānu novada pašvaldības dome 2014.gada 07.augustā pieņēma lēmumu Nr.15 23§
„Par samaksas pieprasīšanu par sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
audžuģimenē” (lēmuma 5., 9.punkts) ar kuru noteica pieprasīt no K. L. (pašreiz
mainīts uzvārds deklarētā dzīvesvieta: Salas pag., Salas nov., LV-5214) ikmēneša
samaksu valstī noteikto minimālo bērna uzturlīdzekļu apmērā par viņas bērniem H. L.
un S. L. sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē. Lēmums nav
pārsūdzēts, stājies spēkā un ir neapstrīdams. Kopējais parāds uz 01.01.2018. sastāda
EUR 7189.04 (septiņi tūkstoši viens simts astoņdesmit deviņi euro un četri centi).
Saskaņā ar Ministru Kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par
ārpusģimenes aprūpes samaksas kārtību” 11.punktu, ja bērna vecākam izveidojies
pakalpojuma samaksas parāds, tad, beidzoties kalendāra gadam vai iestājoties
apstākļiem, kas ir par pamatu pakalpojuma pārtraukšanai, valsts institūcija vai
pašvaldība bērna vecākam nosūta paziņojumu par pakalpojuma samaksas parādu par
periodu, kurā pakalpojums sniegts. Savukārt norādīto noteikumu 12. Punkts paredz,
ka, ja pakalpojuma samaksas parāds netiek segts šo noteikumu 11. punktā minētajā
paziņojumā noteiktajā termiņā, valsts institūcija vai pašvaldība bērna vecākam nosūta
brīdinājumu par parādsaistību piespiedu izpildi. Ja brīdinājumā noteiktajā termiņā
pakalpojuma samaksas parāds netiek samaksāts, valsts institūcija vai pašvaldība izdod
izpildrīkojumu un iesniedz to izpildei tiesu izpildītājam. Parādniekam nosūtīts 2016.
gada 29.aprīļa paziņojums par maksāšanas pienākumu un parāda esamību. Ar
2016.gada 14.jūlija brīdinājumu brīdināts par parādsaistību piespiedu izpildi.
Brīdinājums stājās spēkā ar tā paziņošanas dienu parādniekam, saskaņā ar
Paziņošanas likuma 8.panta pirmo un otro daļu, 2016.gada 21.jūlijā. Brīdinājums nav
apstrīdēts.
Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142
„Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes samaksas kārtību” 12. punktu, Administratīvā
procesa likuma 70. panta otro daļu, 361., 363., 367.pantu ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija
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Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izdod izpildrīkojumu, ar kuru veikt Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada
07.augusts lēmuma Nr.15 23§ „Par samaksas pieprasīšanu par sniegto ārpusģimenes
aprūpes pakalpojumu audžuģimenē” piespiedu izpildi.
1.1.piedzīt bezstrīdus kārtībā no K.B. deklarētā dzīvesvieta: Salas pag., Salas nov.,
LV-5214) parādu EUR 7189.04 apmērā par viņas bērniem H.L. un S. L. sniegto
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē, piedziņu vēršot uz Parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2. Izpildrīkojumu nosūtīt parādniekam un zvērinātām tiesu izpildītājam izpildei.
3. Šo izpildrīkojumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā septiņu dienu laikā no
dienas, kad adresātam tas paziņots.
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.
5.Viļānu novada pašvaldības dome 2014.gada 07.augustā pieņēma lēmumu Nr.15 23§
„Par samaksas pieprasīšanu par sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
audžuģimenē” (lēmuma 10. punkts) ar kuru noteica pieprasīt no J.S. deklarētā
dzīvesvieta: Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838) ikmēneša samaksu valstī noteikto
minimālo bērna uzturlīdzekļu apmērā par viņa bērnam S.S sniegto ārpusģimenes
aprūpes pakalpojumu audžuģimenē. Lēmums nav pārsūdzēts, stājies spēkā un ir
neapstrīdams. Kopējais parāds uz 01.01.2018. sastāda EUR 384.52 (trīs simti
astoņdesmit četri euro un piecdesmit divi centi).
Saskaņā ar Ministru Kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par
ārpusģimenes aprūpes samaksas kārtību” 11.punktu, ja bērna vecākam izveidojies
pakalpojuma samaksas parāds, tad, beidzoties kalendāra gadam vai iestājoties
apstākļiem, kas ir par pamatu pakalpojuma pārtraukšanai, valsts institūcija vai
pašvaldība bērna vecākam nosūta paziņojumu par pakalpojuma samaksas parādu par
periodu, kurā pakalpojums sniegts. Savukārt norādīto noteikumu 12. punkts paredz,
ka, ja pakalpojuma samaksas parāds netiek segts šo noteikumu 11. punktā minētajā
paziņojumā noteiktajā termiņā, valsts institūcija vai pašvaldība bērna vecākam nosūta
brīdinājumu par parādsaistību piespiedu izpildi. Ja brīdinājumā noteiktajā termiņā
pakalpojuma samaksas parāds netiek samaksāts, valsts institūcija vai pašvaldība izdod
izpildrīkojumu un iesniedz to izpildei tiesu izpildītājam. Parādniekam nosūtīts 2016.
gada 29.aprīļa paziņojums par maksāšanas pienākumu un parāda esamību. Ar
2016.gada 14.jūlija brīdinājumu brīdināts par parādsaistību piespiedu izpildi.
Brīdinājums stājās spēkā ar tā paziņošanas dienu parādniekam, saskaņā ar
Paziņošanas likuma 8.panta pirmo un otro daļu, 2016.gada 21.jūlijā. Brīdinājums nav
apstrīdēts.
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Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142
„Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes samaksas kārtību” 12. punktu, Administratīvā
procesa likuma 70. panta otro daļu, 361., 363., 367.pantu ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija
Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izdod izpildrīkojumu, ar kuru veikt Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada
07.augusts lēmuma Nr.15 23§ „Par samaksas pieprasīšanu par sniegto ārpusģimenes
aprūpes pakalpojumu audžuģimenē” piespiedu izpildi.
1.1.piedzīt bezstrīdus kārtībā no J.S. deklarētā dzīvesvieta: Varakļāni, Varakļānu nov.,
LV-4838) parādu EUR 384.52 apmērā par viņa bērnam S. S. sniegto ārpusģimenes
aprūpes pakalpojumu audžuģimenē, piedziņu vēršot uz Parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2. Izpildrīkojumu nosūtīt parādniekam un zvērinātām tiesu izpildītājam izpildei.
3.Šo izpildrīkojumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā septiņu dienu laikā no
dienas, kad adresātam tas paziņots.
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.
26§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu._____________________________
D.Ceipiniece J.Ivanova
1. Ir saņemts iesniegums no V.B. deklarētā adrese Viļānos, ar lūgumu pagarināt īres
līgumu par sociālo dzīvokli Celtnieku ielā, Viļānos.
Izskatot lietas materiālus, konstatēts: V. B. ir bezdarbniece, trūcīga. Pēc sava
statusa ir tiesīga īrēt sociālo dzīvokli. V.B. īres līgums par sociālo dzīvojamo telpu
beidzas 19.01.2018. Īres līgums bija noslēgts uz 6 mēnešiem ar noteikumu, ka tiek
turpināta parādu samaksa par sociālo dzīvojamo telpu saskaņā ar noslēgto vienošanos
un sastādīto nomaksas grafiku. Uz 02.01.2018. parāds SIA “VIĻĀNU
NAMSAIMNIEK” ir samazinājies līdz 24,13 EUR. Īrniecei ir arī parāds par apkuri
101,83 EUR un elektrību 14,77 EUR.
Ņemot vērā konstatēto un to, ka persona nepilda īres līguma nosacījumus (parādi par
komunālajiem pakalpojumiem), un pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes
2017.gada 10.augustā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.95 „Sociālo
dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu novadā ” 5., 7., 28. punktu, kā arī ņemot vērā
sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nepagarināt V. B.īres līgumu par sociālo dzīvokli Celtnieku ielā, Viļānos;
2. Piešķirt pašvaldības dzīvoklim Alņi 7,Dekšāres pagasts, Viļānu novads Sociālā
dzīvokļa statusu;
3. Nodot lietošanā V.B. mazāk labiekārtotu sociālo dzīvojamo telpu - dzīvokli Nr.3,Alņi
7, Dekšāres pagasts,Viļānu novads, noslēdzot jaunu īres līgumu uz 6 mēnešiem;
4.
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju līgumu
par dzīvokļa Alņi 7, Dekšāres pagasts, Viļānu novads īri ar V.B. SIA “VIĻĀNU
NAMSAIMNIEKS” un Viļānu novada pašvaldības Sociālo dienestu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
2. Sociālajā dienestā ir saņemts iesniegums no I. Š. deklarētā dzīvesvieta Celtnieku
ielā, Viļānos, ar lūgumu pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvoklī Celtnieku ielā ,
Viļānos.
Izskatot lietas materiālus, konstatēts: I.Š. 19.01.2018. beidzas īres līgums par
sociālo dzīvokli Celtnieku ielā. Persona ir bezdarbniece, dotajā platībā vēl deklarēti 7
I.Š. ģimenes locekļi. Ģimenei ir trūcīgās ģimenes statuss. Var secināt, ka pēc statusa
I.Š. ģimene nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvojamo platību. I.Š. ir noslēgts
līgums par dzīvokļa komunālo maksājumu parādu nomaksu, īrnieces parāds šobrīd
sastāda 68,58 EUR. I.Š. ir arī vienošanās ar SIA “VIĻĀNU SILTUMS” par parāda
apmaksu, parāds ir 773,35 EUR, un ir parāds par elektrību – 71,07 EUR. Īrniece
vairākkārt tika brīdināta par esošajiem parādiem kā arī tika izsaukta uz Sociālās,
izglītības un kultūras komitejas sēdi uz pārrunām.
Ņemot vērā konstatēto un to, ka persona nepilda īres līguma nosacījumus
(parādi par komunālajiem pakalpojumiem un elektrību), un pamatojoties uz Viļānu
novada domes 2017.gada 10. augusta pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.95
„Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu novadā ” 7., 10., 28. punktu, kā arī ņemot
vērā sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nepagarināt I.Š. īres līgumu par sociālo dzīvokli Celtnieku ielā, Viļānos;
2. Piešķirt pašvaldības dzīvoklim Rīgas ielā, Viļānos, Sociālā dzīvokļa statusu;
3. Nodot lietošanā I.Š. mazāk labiekārtotu sociālo dzīvojamo telpu – sociālo dzīvokli
Rīgas ielā, Viļānos, noslēdzot jaunu īres līgumu uz 6 mēnešiem;
4.
Mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju līgumu
par dzīvokļa Rīgas ielā, Viļānos, īri ar I.Š. SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un
Viļānu novada pašvaldības Sociālo dienestu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
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3.Sociālajā dienestā 02.01.2018. ir saņemts iesniegums no I.D.dzīvo sociālajā
dzīvoklī Pavasara ielā, Viļānos, ar lūgumu pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvokli.
Izskatot lietas materiālus, konstatēts: I.D. beidzas īres līgums par sociālo
dzīvokli Pavasara ielā , Viļānos, šī gada 15.februārī. I. ir bezdarbniece, ģimenē ir
mazgadīga meita, ģimene ir trūcīga. Pēc sava statusa ģimenei ir tiesības īrēt sociālo
dzīvojamo platību. Īrniecei nav dzīvokļa parādu.
Ņemot vērā konstatēto, pamatojoties uz Viļānu novada domes 2017.gada 10. augusta
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.95 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība
Viļānu novadā ” 7., 10.,13.4. punktu, kā arī ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija
Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pagarināt I.D.dzīvo sociālajā dzīvoklī Pavasara ielā , Viļānos, īres līgumu uz 6
mēnešiem;
2. Mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju vienošanos pie īres
līguma ar I.D. SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un Viļānu novada pašvaldības
Sociālo dienestu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
4.Ir saņemts iesniegums 11.12.2017. no S. G. deklarētā dzīvesvieta Celtnieku ielā ,
Viļānos, ar lūgumu pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā
dzīvoklī Celtnieku ielā, Viļānos.
Izskatot lietas materiālus, konstatēts: S.G. ir bezdarbnieks, trūcīgs. Īres līgums
par sociālo dzīvojamo platību beidzas 23.01.2018. S.G.SIA “VIĻĀNU
NAMSAIMNIEKS” un SIA “VIĻĀNU SILTUMS” parādu nav. Persona pēc sava
statusa nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvojamo platību.
Ņemot vērā konstatēto, pamatojoties uz Viļānu novada domes 2017.gada 10. augusta
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.95 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība
Viļānu novadā ” 7., 10.,13.4. punktu, kā arī ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 13(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija
Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pagarināt S.G.īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku
ielā, Viļānos, uz sešiem mēnešiem;
2.
Mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju
vienošanos pie īres līguma ar S.Gusevu, SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un
Viļānu novada pašvaldības Sociālo dienestu.

56

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Zāli atstāj deputāte Inta Brence.
27§
Par pabalstu krīzes situācijā.____________________________________________
D.Ceipiniece J.Ivanova
Viļānu novada Sociālais dienests izskatīja I.K. deklarētā dzīvesvieta
Viļānos, Viļānu novadā, iesniegumu ar lūgumu piešķirt palīdzību sakarā ar
ugunsgrēku, jo 22.decembrī notika ugunsgrēks (iesniegts akts par ugunsgrēku), kura
rezultātā cieta dzīvojamā māja ar iedzīvi.
Izvērtējot esošo situāciju un izskatot iesniegtos dokumentus, apsekošanā
redzēto, konstatēts: ugunsgrēkā gāja bojā I.K. vīrs, cietusi dzīvojamā māja, sadzīves
tehnika, daļa no apģērba ,Sociālais dienests secina, ka I.K. adrese Brīvības ielā,
Viļānos, un viņas ģimenei, ir nepieciešams piešķirt vienreizējo palīdzību krīzes
situācijā sakarā ar ugunsgrēku.
Viļānu novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos
Nr.76 ”Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”, (grozīti
ar saistošajiem noteikumiem Nr.98, stājās spēkā 12.12.2017.) 4.3.1.punktā ir noteikts,
ka pabalsts ugunsgrēka, plūdu, vētru un citu dabas stihiju gadījumā piešķirams līdz
500 EUR apmērā, bet 4.5.paredz, ka ja personai( ģimenei) nepieciešams pabalsts, kura
apmērs pārsniedz 4.3. punktā noteikto pabalstu apmēru, par to tiek lemts pašvaldības
domes sēdē, ja tam piekrīt pabalsta pieprasītājs.
Ņemot vērā visus apstākļus, uzklausot sociālās darbinieces viedokli, pamatojoties uz
2003. gada 1.janvāra “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”
12.panta.1.d.3.p., 35.panta 2.d., Viļānu novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra
apstiprinātajiem saistošo noteikumu Nr.76 ”Sociālās palīdzības pabalsti un to
piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” 4.1., 4.2., 4.5 punktu, kā arī ņemot vērā sociālās,
izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina
Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs
Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Piešķirt I. K. deklarētā adrese Brīvības ielā, Viļānos, un viņas ģimenei, vienreizējo
palīdzību krīzes situācijā sakarā ar ugunsgrēku 1000,00 (viens tūkstotis) EUR apmērā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
28§
Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu._________________________________________
D.Ceipiniece J.Ivanovai
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Sociālajā dienestā ir saņemts T. S. deklarēta Sokolku pagastā, Viļānu
novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt sociālo dzīvokli.
Izskatot lietas materiālus, uzklausot sociālās darbinieces paskaidrojumus,
konstatēts: T.S. ir persona ar invaliditāti, kopā ar trīsgadīgo dēlu dzīvo māsas vīra
vecāku mājā, kur dzīvo faktiski vēl ģimene - māsas ģimene četru cilvēku sastāvā. T.S.
ģimene trūcīga (Sociālā dienesta 21.11.2017. izziņa Nr.2.2.7/73).
Saskaņā ar 12.06.1997. likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 5.panta pirmo daļu, Sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai
(ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta un otro
daļu, kurā noteikts, ka sociālo dzīvokli var īrēt persona (ģimene), kas ir sociāli
maznodrošināta(trūcīga), ja tā atzīta par tādu saskaņā ar likumu “Par sociālo
palīdzību”. Pēc statusa T.S. ir tiesīga pretendēt uz sociālo dzīvojamo platību. Pēc
brīvās sociālās istabas sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā apskatīšanas, T. piekrita
iespējai dzīvot šajā dzīvoklī.
Ņemot vērā konstatēto, pamatojoties uz Viļānu novada domes 2017.gada 10. augusta
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.95 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība
Viļānu novadā ” 7., 10.,13.3. punktu, kā arī ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija
Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija
Šlivka) pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt T. S. ģimenei sociālo istabu sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā, Viļānos;
2.
Viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju
īres līgumu ar T.S. SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un Viļānu novada pašvaldības
Sociālo dienestu uz pārbaudes laiku 6 mēnešiem.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
29§
Par V. R. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.______________________
D.Ceipiniece J.Ivanova
Pensionārs V. R.deklarēts Dekšāres pagastā, savā iesniegumā 02.01.2018. lūdz
viņu ievietot ilgstošas sociālās aprūpes iestādē uz pastāvīgu laiku.
Izvērtējot Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju par klientu un ar lietu saistītos
apstākļus, konstatēts: pensionārs V.R. vājredzīgs, pārvietojas ar lielām grūtībām,
nespēj sevi aprūpēt. Sieva mirusi 2017.gada 22.decembrī. Aprūpes mājās
pakalpojums nespēs nodrošināt R. nepieciešamo aprūpi. Klients mājās tagad palicis
viens, un tādēļ persona vēlas, lai viņu ievieto pansionātā. V.R. ienākumi ir viņa
pensija un ikmēneša pabalsts kā sporta veterānam no Latvijas Olimpiešu sociālā
fonda. Apgādnieki apņemas ik mēnesi veikt līdz maksājumu 80,00 EUR apmērā. A.
M. saskaņā ar noslēgto uztura līgumu apņemas ik mēnesi veikt līdzmaksājumu 40,00
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EUR apmērā. Atlikušo summu, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
jāpiemaksā pašvaldībai.
Sociālais dienests secinājis, ka pensionāram V.R., deklarēts Dekšāres pagastā,
Viļānu novadā, nepieciešams sociālās aprūpes pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes
iestādē.
Izvērtējot Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju par klientu, sastādīto personas
vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti un ar lietu saistītos
apstākļus, uzklausot sociālās darbinieces paskaidrojumus un viedokli, pamatojoties uz
konstatēto un saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 8.panta
pirmo daļu, sesto daļu, 9.panta pirmo un ceturto daļu, MK Noteikumiem Nr.288
“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” 5.punktu, kā arī
ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso
par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. V. R. deklarēts Dekšāres pagastā, Viļānu novadā, ievietot ilgstošas sociālās aprūpes
iestādē- Varakļānu novada pansionātā “Varavīksne”.
2. Pašvaldībai no sociālajiem pakalpojumiem atvēlētā budžeta līdzekļiem apmaksāt daļu
no maksas par aprūpes pakalpojumu, samaksājot atlikušo daļu pēc personas (90% no
pensijas) un no LOSF pabalsta veiktā maksājuma, apgādnieku un uztura devēja
līdzmaksājuma, kas sastāda 120,00 EUR apmērā, par katru mēnesi.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
30§
Par Sociālās un dzīvokļu komisijas nosaukuma maiņu un jauna komisijas
nolikuma apstiprināšanu.______________________________________________
D.Ceipiniece J.Ivanova
Ņemot vērā to, ka Sociālās un dzīvokļu komisijas uzdevumos neietilpst sociālo
jautājumu risināšana (sociālo dzīvojamo telpu izīrēšana u.c.), komisijas priekšsēdētāja
ierosina mainīt komisijas nosaukumu no „Sociālā un dzīvokļu komisija” uz „Dzīvokļu
jautājumu komisija” un apstiprināt jaunu komisijas nolikumu.
Uzklausot Sociālās un dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas ziņojumu un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu un 61.pantu, kā arī ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija
Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija
Šlivka), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Mainīt Sociālās un dzīvokļu komisijas nosaukumu uz „Dzīvokļu jautājumu komisija”,
nosakot, ka Dzīvokļu jautājumu komisija ir Sociālās un dzīvokļu komisijas tiesību un
saistību pārņēmēja.
2. Apstiprināt lēmuma pielikumā pievienoto Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikumu uz
četrām lapām.
31§
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.___________________
D.Ceipiniece J.Ivanova
1.Izskatot K. R. dzīvojoša pag., Skrundas nov., iesniegumu par palīdzības sniegšanu
dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā,
Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
K. R. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu.
K. R. savā iesniegumā norāda, ka pēc atgriešanās no ieslodzījuma viņam nav kur
dzīvot. Līdz šim viņš dzīvoja sociālajā dzīvoklī (vienā istabā) Celtnieku ielā , Viļānos,
taču 2010.gada 8.martā tika anulētas ziņas par pēdējo deklarēto dzīvesvietu Celtnieku
ielā, Viļāni, Viļānu nov.
Izskatot K. R. iesniegumu, tika konstatēts, ka pamatojoties uz 2017.gada 8.decembra
Olaines cietuma izziņu Nr.2932-0514, viņš atbrīvots pēc brīvības atņemšanas soda
izciešanu.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem ziņas par K. R. deklarēto
dzīvesvietu Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov. ir anulētas 2010.gada 8.martā (zudis
tiesiskais pamats).
K. R. ir piešķirts trūcīgās personas statuss (2018. gada 9.janvāra Viļānu novada
pašvaldības Sociālā dienesta izziņa Nr.1.4.3/14).
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 14.1 pantā noteiktajam K.R. tika lūgts sniegt
savu viedokli, kas tiks ņemts vērā, pieņemot lēmumu par palīdzības sniegšanu
dzīvokļa jautājuma risināšanā.
Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas Nolikuma
3.1.3. punkta noteikumiem, K. R. tika uzaicināts uz 2018.gada 3.janvāra Sociālās un
dzīvokļu komisijas sēdi papildus viedokļa sniegšanai un uzturēja iesniegumā izteikto
lūgumu, papildus paskaidroja, ka pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas vietas viņš
dzīvo patvērumā –Nikrāces pag., Skrundas nov., jo viņam nav kur dzīvot.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3.panta pirmās
daļas 1. punktu un 14. panta pirmās daļas 5. punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību,
var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas maznodrošinātajam personām, kuras pēc
soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja
attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā
noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šīs personas ar
dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta piektās daļas nosacījumiem no
dienas, kad ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, līdz dienai, kad attiecīgā
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persona deklarē savu dzīvesvietu citur vai ziņas par dzīvesvietu tajā pašā vai citā
pašvaldībā ir reģistrētas atbilstoši šā likuma 10.panta noteikumiem, par personas
dzīvesvietu uzskatāma tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā iepriekš bija
deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta.
Izvērtējot un pārbaudot lietas faktiskos apstākļus, tiek secināts, ka K.R. nav iespējas
iemitināties pirms ieslodzījuma aizņemtajā dzīvojamā telpā Celtnieku ielā , Viļānos,
Viļānu nov. Par K. R. dzīvesvietu uzkatāma Viļānu novada pašvaldība, kuras
administratīvajā teritorijā iepriekš bija deklarēta viņa dzīvesvieta.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 14. panta
pirmās daļas 5. punktu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta piekto daļu, kā arī
ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso
par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atzīt K. R. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības
saņemšanai pirmām kārtām.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
2.Izskatot D.S., deklarētā dzīvesvieta Galeni, Galenu pag., Riebiņu nov., iesniegumu
par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Saskaņā ar 2016.gada 15.septembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.11,
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. S. tika atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saņemšanai
vispārējā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18. panta
pirmo daļu, 2018.gada 5. janvārī D. S. piedāvāts īrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu Raiņa ielā, Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 72,8 m2,
istabu skaits – 4, trešais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālā apkure, ūdensvads,
kanalizācija gāzes vads. (2018.gada 5.janvāra Viļānu novada pašvaldības Sociālās un
dzīvokļu komisijas paziņojums Nr.1.3.8/40).
2018.gada 10.janvārī tika saņemta D.S. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo
dzīvojamo telpu.

61

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, Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 5.4. punktu, kā arī ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija
Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija
Šlivka), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Sniegt D.S. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Raiņa ielā, Viļānos, Viļānu nov.;
2. SIA „VIļĀNU NAMSAIMNIEKS” noslēgt īres līgumu uz noteiktu laiku - 1 gadu,
iekļaujot īres līgumā, kā ģimenes locekļus, meitu – B. A. un dēlu –E. B. 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 D. S. sakarā ar dzīvesvietas maiņu, deklarēt savu un bērnu
dzīvesvietu pēc adreses - Raiņa 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.
3. Izskatot M. Č. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā,Viļānu novada pašvadības dome
konstatē:
M. Č. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu Viļānu novadā, vēlams - Viļānos, ar malkas apkuri.
Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas Nolikuma
3.1.3. punkta noteikumiem, M. Č. tika uzaicināts uz 2018.gada 15.janvāra Sociālās
un dzīvokļu komisijas sēdi papildus viedokļa sniegšanai un uzturēja iesniegumā
izteikto lūgumu, kā arī paskaidroja, ka 2018. gada 7. janvārī starp viņu un brāli M.
Č. notika skandāls.Par to tika ierosināta administratīvā lieta. Māte aizstāvēja brāli un
izlika M. no dzīvokļa jau trešo reizi. Pašreiz viņš nakšņo pie kaimiņiem vai pie
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vecākās māsas. Kopmītnes Rēzeknes tehnikumā ir slēgtas. Pie māsas palikt nevar, jo
māsai ir sava ģimene un maza dzīvojamā platība. Pēc skolas beigšanas plāno uzsākt
darbu Viļānu pilsētā.
Pēc Viļānu novada Sociālā dienesta ziņojuma, kamēr tiek risināts jautājums par
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo
telpu, M. Č. dzīvos pašvaldības Sociālā atbalsta centrā „Cerība” krīzes istabā
(2018.gada 15. janvāra sociālās darbinieces A. Stiukas intervijas apraksts).
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās
daļas 1. punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var
izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.
Izvērtējot un pārbaudot lietas faktiskos apstākļos, ņemot vērā ģimenē izveidojušos
krīzes situāciju, kā rezultātā personai nav kur dzīvot, tiek secināts, ka M. Č. lūgums
par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā ir atbalstāms.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī ņemot
vērā sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atzīt M.Č. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības
saņemšanai vispārējā kārtībā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu
nams,Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanas dienas.
32§
Par dzīvojamās telpas īres pagarināšanu._________________________________
D.Ceipiniece J.Ivanova
Izskatot A. P. deklarētā dzīvesvieta Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu
par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības
dome
konstatē:
A.P. lūdz pagarināt ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 2013.gada 6.decembra
noslēgto dzīvojamās telpas - Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu, sakarā ar
īres līguma termiņa izbeigšanos.
Saskaņā ar 2013.gada 5.decembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.16, 33§,
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, A.P. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu
risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
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2013.gada 6. decembrī starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un A. P. tika
noslēgts dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres
līgums Nr.1143 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.1143 tika pagarināts:
2014.gada 18.decemba lēmums Nr.23 - uz noteiktu laiku - trīs mēnešiem;
2015.gada 15.aprīļa lēmums Nr.5 - uz noteiktu laiku - sešiem mēnešiem;
2015.gada 22.oktobra lēmums Nr.13- uz noteiktu laiku- vienu gadu;
2017.gada 23.februāra lēmums Nr.4 - uz noteiktu laiku- vienu gadu.
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, „Par
dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, kā arī ņemot
vērā sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut A. P. pagarināt dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā, Viļānos,
Viļānu nov., īres līgumu Nr.1143 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 (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.

33§
Par izslēģšanu no palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā.__________
D.Ceipiniece J.Ivanova
1.Izskatot Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas lēmumu par
J.S. izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā, Viļānu novada
pašvaldības dome
konstatē
Saskaņā ar 2014.gada 16.janvāra Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.1,
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, J. S. tika atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
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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, J. S. tika sniegta
palīdzība dzīvojamās telpas izīrēšanā - piedāvāts īrēt pašvaldībai piederošo brīvo
dzīvojamo telpu:
- 2015.gada 17. jūnijā – Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas
kopējā platība – 39,00 m2, istabu skaits – 1,5, trešais stāvs, labiekārtojuma līmenis –
centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze.
- 2016.gada 16. februārī – Brīvības ielā, Vļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas
kopējā platība – 48,54 m2, istabu skaits – 2, otrais stāvs, labiekārtojuma līmenis –
krāsns apkure, ūdensvads, kanalizācija; .
- 2016.gada 3. augustā – Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas
kopējā platība – 56,8 m2, istabu skaits – 3, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis –
krāsns apkure, ūdensvada un kanalizācijas nav.
J. S. uz šiem dzīvojamās telpas īres piedāvājumiem iesniedza rakstisku atteikumu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18. panta trešo
daļu, J. S. tika pārreģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā vispārējā
kārtībā ar pēdējo kārtas numuru (2016.gada 31.augusta Sociālās un dzīvokļu
komisijas lēmums- protokols Nr.20).
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 17. panta pirmo
daļu un 18.panta pirmo daļu, ņemot vērā reģistrācijas secību, J. S. tika sniegta
palīdzība dzīvojamās telpas izīrēšanā - piedāvāts īrēt pašvaldībai piederošo brīvo
dzīvojamo telpu pēc adreses:
- 2017.gada 28.augustā – Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas
kopējā platība – 25,68 m2, istabu skaits – 1, otrais stāvs, labiekārtojuma līmenis –
centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze.
2017.gada 13. septembrī J. S. uz šo dzīvojamās telpas īres piedāvājumu
iesniedza rakstisku atteikumu mazas dzīvojamās platības dēļ.
- 2017.gada 11. oktobrī – Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas
kopējā platība – 57,8 m2, istabu skaits – 3, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis –
krāsns apkure, ūdensvada un kanalizācijas nav. J. S. nav iesniegusi rakstisku atbildi uz
šo dzīvojamās telpas īres piedāvājumu.
- 2017.gada 9.novembrī – Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās
telpas kopējā platība – 26,8 m2, istabu skaits – 1, otrais stāvs, labiekārtojuma līmenis
– centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze. J. S. nav iesniegusi rakstisku atbildi uz
šo dzīvojamās telpas īres piedāvājumu.
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. panta pirmās daļas 3.
punkts noteic, ka persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja tā nepamatoti atsakās
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 11. decembrī J. S. tika paziņots, ka uz 2018.gada janvārī paredzēto Viļānu
novada pašvaldības domes sēdi tiks virzīts lēmumprojekts par viņas izslēgšanu no
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palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā (2017.gada 11.decembra paziņojums reģ. Nr.1.3.8/1908).
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, kā arī ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris
Galerijs Vidiņš,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova,
Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturasnav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Izslēgt J.S. 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 V.B.deklarētā dzīvesvieta Gulbenes nov., iesniegumu par izslēgšanu no
Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā, Viļānu
novada pašvaldības dome
konstatē :
V. B. 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, V. B. 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, V.B. ir paziņots, ka viņš 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, kā arī ņemot vērā sociālās, izglītības un
kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova,
Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs
Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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Izslēgt V. B. 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.
34§
Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu.______________________________
D.Ceipiniece J.Ivanova
1.Izskatot V. P. deklarētā dzīvesvieta Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., un M. P.
deklarētā dzīvesvieta Celtnieku ielā , Viļāni, Viļānu nov., iesniegumus par dzīvojamās
telpas īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē :
V. P. lūdz noslēgt ar viņu, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, dzīvojamās
telpas, kas atrodas Celtnieku ielā,Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu īrnieces, mātes M.
P. vietā, jo viņa pēdējā laikā nevar pildīt dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās
saistības. Māte bieži slimo, pensija nav liela, tāpēc nav spējīga samaksāt visus
maksājumus par dzīvokli. V. P. veic visus maksājumus par īri un komunālajiem
pakalpojumiem.
M. P. lūdz noslēgt, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, dzīvojamās telpas
- Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu ar dēlu V. P. Veselības un materiālā
stāvokļa dēļ viņa nevar veikt maksājumus par dzīvokli.
1998.gada 24.novembrī starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS ” un M. P. tika
noslēgts dzīvojamās telpas - Celtnieku ielā ,Viļāni, Viļānu nov., īres līgums
Nr.1410/3.
Dzīvojamās telpas īres līgumā ir ierakstīti: īrniece M. P. un pilngadīgs dēls (ģimenes
loceklis) V. P.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta piektās daļas noteikumi pieļauj
pilngadīgam ģimenes loceklim, kurš pilda dzīvojamās telpas īres līguma noteiktās
saistības, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, tiesības prasīt dzīvojamās
telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nepilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās
saistības.
Izvērtējot un pārbaudot lietas faktiskos apstākļus, tiek secināts, ka V. P. un M. P.
lūgumi par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu ir atbalstāmi.
Izskatot iesniegumus, tika konstatēts, ka pēdējos divus mēnešus V. P. ir veicis
maksājumus par īri un komunālajiem pakalpojumiem.
M. P. savā iesniegumā norāda, ka faktiski dēls pēdējā laikā maksā visus maksājumus
par dzīvokli, dodot viņai skaidru naudu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu un 14. panta piekto daļu, kā arī ņemot vērā
sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
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Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Grozīt 1998.gada 24. novembra dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā,
Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu Nr.1410/3, nemainot iepriekšējā īres līguma
nosacījumus, un atļaut V.P.noslēgt ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” dzīvojamās
telpas īres līgumu par īres tiesībām uz dzīvokli Celtnieku ielā , Viļānos, Viļānu nov.,
iepriekšējā īrnieka M. P. vietā;
2. Līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
3. Lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „VIļĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes loceklei
Ā. Moisejevai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
2. Izskatot J.K. deklarētā dzīvesvieta Rīgas ielā Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par
dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē :
J. K. lūdz noslēgt ar viņu pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas - Rīgas ielā,
Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu, sakarā ar īrnieka – mātes M. K. nāvi.
2017.gada 01. janvārī starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un M. K. tika
noslēgts dzīvojamās telpas - Rīgas ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres līgums Nr.971.
Īrniece M. K. mirusi 2017.gada 18. decembrī.
Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.971 ir ierakstīts mirušās īrnieces – M. K. pilngadīgs
dēls (ģimenes loceklis) J. K. Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu
nav.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturtās daļas noteikumi pieļauj īrnieka
nāves gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie
ģimenes locekļi, tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu,
nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturto daļu, kā arī ņemot
vērā sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Grozīt 2017.gada 01. janvāra dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.971, nemainot
iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut J. K. noslēgt dzīvojamās telpas īres
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līgumu ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” par īres tiesībām uz dzīvokli Rīgas ielā
Viļāni, Viļānu nov., sakarā ar iepriekšējā īrnieka, mātes M. K. nāvi;
2. Līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
3. Lēmuma 2. punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes
loceklei Ā. Moisejevai.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
35§
Par transportlīdzekļu masas ierobežojuma zīmju uzstādīšanu.________________
V. Arbidāns J.Ivanova
Ņemot vērā nepastāvīgos laika apstākļus, lai novērstu ceļa seguma klātnes bojāšanu,
tiek ierosināts uzstādīt transportlīdzekļu maksimālās masas ierobežojuma zīmes - ceļa
zīme Nr. 312 „Masas ierobežojums”, pašvaldības ceļiem Dekšāres pagastā, Sokolku
pagastā, Viļānu pagastā no 2018.gada 1. marta līdz ierobežojuma atsaukumam.
Pamatojoties uz 2016. gada 19. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.42 “Kārtība,
kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.1. punktu, 2.2.punktu, 3.2. punktu un
4.1. punktu, lai novērstu ceļu bojājumus, kas radušies vai varētu rasties klimatisko
apstākļu dēļ un lai novērstu satiksmes negadījuma risku ceļa bojājumu dēļ deputāti
atklāti balso par - 10(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs
Vidiņš,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, atturas-2(Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka ),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Noteikt no 2018.gada 01.marta līdz ierobežojuma atsaukumam transportlīdzekļu
masas ierobežojumus uz sekojošiem Viļānu novada pašvaldības ceļiem:
Dekšāres pagastā:
1. Dekšāres strauts - Trūpeņi
2. Stārķa ligzda –Atspuka –Nagļu ceļš
3. Garanči – Čeveri
4. Pa Solto līdz Repšai
5. Jaunsaimnieki –Lielā priede
6. Dekšāres –Obeliškas- Dzelzceļš
7. Obeliškas – Pastari- Mālnieki
8. Šoseja – Priedaine
9. Nagļu ceļš –Lejas Dzirnavas- Kuces kalns
10. Dzelzceļa pārbrauktuve- Rimšas
11. Gar kūdras purva mājām, no Viļānu pagrieziena
1.
2.
3.
4.
5.

Sokolku pagastā:
Ustroni pa centru
Strupļi gar Gaveiku
Skudnovka –Zavarujevka
Juģermaņi – Mortišķi
Mežkokti – Mukuļi
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6. Jakuški- Dilmaņi
7. Tumuški pie Fedina
8. Jaunmurāni- Repši- komplekss
9. Skudnovkas kapi
Viļānu pagastā:
1. Malta – Piziči – Lucāni
2. Mukuļi –Petrovi – Privši
3. Lauzinieki – Gritāne –Ornicāni
4. Ūgrenīki – Rimši
5. Ceļapītere – Notra
6. Salaskungi- Aleksandrapole
7. Notra – Markovka
8. Notra – Notras kapi- Baikovs
9. Notra – Notras ezers
10. Aleksandrapole- Rampāni – Brivci- Aleksandrapole
11. Aleksandrapole- Sondori-Blūzmi- Brivci
12. Kristceļi – Lielie Tuči
13. Juški- Lucāni- Lielie Tuči
14. Lielie Tuči-Ornicāni- Broki
15. Rimši – Spergas upe- Kūkoji
16. Masaļski- Kristceļi- Kristceļu kapi
17. Notra – Notras ferma
18. Ūgrenīki- Viļāni
19. Radapole- Garjanovs
20. Radapole – Ceļapītere
21. Privši – Rituma
22. Privši – Ladusāns – Mālmežnieki
23. Līdz Masaļsku kapiem
24. Masaļski- Malta –Poči
25. Kristceļi- mežs
26. Pie Juškeviča
27. LLZC lauki
1. Iegādāties nepieciešamās ceļa zīmes - Nr. 312 „Masas ierobežojums” 10
tonnas.
2. Naudas līdzekļi ceļa zīmju iegādei no ceļu fonda budžeta līdzekļiem.
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Informācija.__________________________________________________________
Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2018. gada 22.februārī plkst.15.00.
Finanšu komitejas sēde notiks 2018.gada 15.februārī plkst .15.00.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2018.gada 15.februārī
plkst.14.00.
Sēdi vadīja
Jekaterina Ivanova
Sēdi protokolēja
Sēdi slēdza plkst.17.00
Parakstīja 2018.gada 01.februārī.

Anna Strode
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