
1 
 

 
 
 

 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.10                          2018.gada  23.augustā 

 

Darba kārtībā : 

1. Par aprēķināto procentu norakstīšanu. 

2. Par nomas attiecību pagarināšanu. 

3. Par zemes iznomāšanu. 

4. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim. 

5. Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” kustamās mantas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

6. Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” kustamās mantas atsavināšanu 

otrajā izsolē. 

7. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

8. Par ēdināšanas izdevumiem Viļānu novada vispārējās un pirmsskolas 

izglītības iestādēs 2018/2019. mācību gadam. 

9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu. 

10. Par lēmumu atcelšanu. 

11. Par saistošo noteikumu atcelšanu. 

12. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 

1B, Viļānos, Viļānu novadā, grozot teritorijas plānojumu. 

13. Par SIA „Viļānu slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu. 

14. Par transporta piešķiršanu pieredzes apmaiņas braucienam. 

15. Par līdzfinansējumu un priekšfinasējumu Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

programmas projektam RISK FRE. 
16. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu. 

17. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu. 

18. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

19. Par izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

20. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

21. Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu. 

22. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Papildus darba kārtībā. 

23. Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas interešu un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu cenrāža apstiprināšanu 2018./2019.m.g. 

24. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
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25. Informācija. 

Sēde sākas plkst.15.00. 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja  Jekaterina Ivanova. 

Ieradušies deputāti : Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra 

Šarkovska, Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija 

Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns , Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns , Daiga Ceipiniece. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki : juriste Marija Šļomina ,finanšu analītiķe 

Guna Visocka,  izpilddirektors Andris Stafeckis, Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja 

Zoja Žugunova, sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša ,galvenā grāmatvede Irēna 

Stafecka, pašvaldības policijas inspektors Andris Strupītis ,Viļānu Sporta skolas 

metodiķe Lolita Malinovska. 

Deputāti  atklāti balso par darba kārtību par- 15 (Jekaterina Ivanova, Felicija 

Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns, Alla 

Stiuka, Inta Brence, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns , 

Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga Ceipiniece),  pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Apstiprināt  darba  kārtību  . 

Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja J.Ivanova informē deputātus par 

papildus novada domes sēdes darba kārtībā iesniegtiem diviem  jautājumiem . 

Par papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā tiek balsots. 

Deputāti  atklāti balso ,lai iekļautu darba kārtībā papildus iesniegtos jautājumus 

par- 13 (Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Alla 

Stiuka, Inta Brence, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Rūdolfs 

Beitāns , Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- 1(Artūrs 

Ornicāns), atturas- 1 (Jevdokija Šlivka), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Iekļaut  darba  kārtībā papildus iesniegtos jautājumus. 

Protokolē: 

kancelejas pārzine  Anna Strode. 

Pirms skatīt jautājumus Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Jekaterina 

Ivanova informē deputātus, ka pirms sēdes ir saņemts divu deputātu Jevdokijas 

Šlivkas un Artūra Ornicāna iesniegums par to ,ka pie katra sēdes jautājuma nav jurista 

rakstiska atzinuma un viņi nevarēšot piedalīties balsošanā, kā arī  aicina visus 

deputātus balsošanā nepiedalīties.  

Novada domes priekšsēdētāja dod vārdu juristei un tiek saņemts skaidrojums. 

Pirms sēdes visi jautājumi tiek nodoti juristei ,skaidrojuma sniegšanai attiecībā uz 

atzinuma sniegšanu. 
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Juriste paskaidro: pirms sēdes ,lai iekļautu kādu jautājumu darba kārtībā , to nodot 

juristei atzinuma sniegšanai. Atzinums par katru jautājumu tiek sniegts domes 

priekšsēdētājai ,jo domes priekšsēdētāja saskaņā ar pašvaldības nolikumu  nosaka 

domes sēdes darba kārtību. Ja nepieciešams jautājums tiek koriģēts un papildināts ar 

tiesisko pamatojumu. (Prettiesiski jautājumi uz sēdi netiek virzīti). Arī šīs sēdes darba 

kārtībā iekļautie jautājumi satur tiesisko pamatojumu un atbilst spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. Ja kādam  no deputātiem ir nepieciešams dzirdēt jurista 

atzinumu par kādu no sēdē iekļautajiem jautājumiem ( tā tiesiskumu), juriste to var 

sniegt un tas tiks ierakstīts sēdes protokolā. 

1§ 

Par aprēķināto procentu norakstīšanu.___________________________________  

I.Stafecka J.Ivanova 

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

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

pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

deputāti  atklāti balso par- 12 (Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, 

Indra Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Guna 

Popova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 

(Rūdolfs Beitāns),deputāti Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās-

sakarā ar to, ka nav rakstiska atzinuma. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Norakstīt aprēķinātos procentus par summu EUR 2.16 (divi euro 16 centi) par laika 

periodu 20.08.2018-20.11.2018, jo A. N. par izpērkamo nekustamo īpašumu dzīvokli 

Mehanizatoru ielā , Viļāni, kadastra Nr.78179000871 samaksāja visu izpirkuma 

maksājumu (nekustamā īpašuma pirkuma līgums Nr.23  no 07.06.2017). 

 

2§ 

Par nomas attiecību pagarināšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1.Izskatot S.R. dzīv. Mehanizatoru iela, Viļāni, Viļānu nov., 2018.gada 29.jūnija 

iesniegumu par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 
 2014.gada 3.julijā Viļānu novada pašvaldība un S. R. noslēdza  zemes nomas 

līgumu Nr.14 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170030263  daļu 800 m
2
 

platībā. Nomas līguma darbības laiks noteikts līdz 31.12.2018. Zemes vienība ir 

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

10.decembra lēmums par zemes piekritību pašvaldībai). Zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78170030263 ar kopējo platību 2128 m
2
 kadastrālā vērtība uz 2018.gada 

1.janvāri ir 149 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas 

mazdārziņš. 

2018.gada 29.jūnijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts S.R. iesniegums ar 

lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170030263 daļu 800 m
2
 platībā. Pamatojoties uz noslēgtā nomas līguma 2.2 punktu 

līguma termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo 

vienošanos. 
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 Izvērtējot S.R. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 

19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi”, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 

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

47.panta pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  

atklāti balso par- 12 (Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra 

Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, 

Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs 

Beitāns),deputāti Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās-sakarā ar 

to, ka nav rakstiska atzinuma. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noslēgt vienošanos par 03.07.2014. zemes nomas līgumu Nr.14 ar S. R. pagarināšanu 

par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030263 daļu 800 m
2
 platībā, (zemes 

vienības platība līgumā var tikt precizēta, ja tiek veikta zemes vienības instrumentālā 

uzmērīšanas vai tiek pieņemts lēmums par platības precizēšanu), uz pieciem gadiem;  

2. Noteikt nomas maksu gadā 1,50 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, 

pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas 

kārtību, kā arī paredzot, pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, 

ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas 

kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt S.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. 

 

2.Izskatot N.M. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2018.gada 25.jūlija iesniegumu par 

nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

 2013.gada 30.julijā Viļānu novada pašvaldība un N. M. noslēdza  lauku 

apvidus zemes nomas līgumu Nr.15 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78900050302  - 0,80 ha platībā. Nomas līguma darbības laiks noteikts līdz 

30.07.2018. Zemes vienība ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu 

novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta lēmums par zemes piekritību pašvaldībai). 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900050302 kadastrālā vērtība uz 

2018.gada 1.janvāri ir 61 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības 

atrodas meža zeme. 

2018.gada 25.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts N. M. iesniegums 

ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 

78900050302 – 0,80 ha platībā. Pamatojoties uz noslēgtā nomas līguma 2.2 punktu 

līguma termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu rakstisku 

vienošanos. 

 Izvērtējot N.M. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 

19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi”, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 
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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- 10 (Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra 

Šarkovska, Alla Stiuka, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Vasīlijs 

Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 3 (Rūdolfs Beitāns, Inta Brence, Inna 

Ruba), deputāti Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās-sakarā ar 

to, ka nav rakstiska atzinuma. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar N.M. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78900050302 - 0,80 ha platībā, (zemes vienības platība līgumā var tikt precizēta, ja 

tiek veikta zemes vienības instrumentālā uzmērīšanas vai tiek pieņemts lēmums par 

platības precizēšanu), uz pieciem gadiem;  

2. Noteikt nomas maksu gadā 1,50 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, 

pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas 

kārtību, 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.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. 

 

3.Izskatot R. G. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2018.gada 30.jūlija iesniegumu par 

nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

 2013.gada 30.julijā Viļānu novada pašvaldība un R. G. noslēdza  lauku 

apvidus zemes nomas līgumu Nr.16 par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

78980030477 – 0,2515 ha platībā, 78980030526 – 0,0096 ha platībā un 78980030527 

– 0,0126 ha platībā. Nomas līguma darbības laiks noteikts līdz 30.07.2018. Zemes 

vienības ir Viļānu novada pašvaldībai īpašums (Viļānu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000485457). Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78980030477 kadastrālā vērtība uz 2018.gada 1.janvāri ir 99 EUR. Zemes vienības 

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

Uz iznomātās zemes vienības atrodas mazdārziņš. Zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78980030526 kadastrālā vērtība uz 2018.gada 1.janvāri ir 5 EUR. Zemes 

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

lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības atrodas mazdārziņš. Zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 78980030477 kadastrālā vērtība uz 2018.gada 1.janvāri ir 6 

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

darbība ir lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības atrodas mazdārziņš. 

2018.gada 30.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts R.G. iesniegums ar 

lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 

78980030477 – 0,2515 ha platībā, 78980030526 – 0,0096 ha platībā un 78980030527 

– 0,0126 ha platībā. Pamatojoties uz noslēgtā nomas līguma 2.2 punktu līguma 

termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu rakstisku vienošanos. 
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 Izvērtējot R.G. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 

19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi”, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 

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

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

atklāti balso par- 12 (Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra 

Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, 

Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs 

Beitāns),deputāti Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar R.G. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

78980030477 – 0,2515 ha platībā, 78980030526 – 0,0096 ha platībā un 78980030527 

– 0,0126 ha platībā, uz pieciem gadiem;  

2. Noteikt nomas maksu gadā 1,50 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, 

pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas 

kārtību, 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 R.G. 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§ 

Par zemes iznomāšanu. 

L.Kuzņecova 

Izskatot G.P. dzīv. Viļānu pag., Viļānu novads, 2018.gada 2.jūlija un 6.jūlija 

iesniegumus par zemes vienību iznomāšanu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

2018.gada 2.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts G.P. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980040341 – 0,78 ha 

platībā, lauksaimniecības vajadzībām. 2018.gada 6.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā 

tika saņemts G. P. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 78980040329 – 0,90 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām.  

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980040341, Viļānu pagastā ir 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada pašvaldības domes 

2010.gada 25.maija lēmums par zemes piekritību pašvaldībai). Uz 2018.gada 

1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980040341 ar kopējo platību 0,78 

ha kadastrālā vērtība ir EUR 694, zemes gabala lietošanas mērķis - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz zemes gabala atrodas 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980040329, Viļānu pagastā ir Viļānu 

novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada pašvaldības domes 2010.gada 

25.maija lēmums par zemes piekritību pašvaldībai). Uz 2018.gada 1.janvāri zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 78980040341 ar kopējo platību 0,90 ha kadastrālā 

vērtība ir EUR 801, zemes gabala lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 
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saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz zemes gabala atrodas lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme. 

2018.gada 2.jūlijā Viļānu novada pašvaldības mājas lapā www.vilani.lv tika 

ievietots sludinājums par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 78980040341 un 

78980040329 iznomāšanu. Sludinājumā noteiktajā laikā līdz 02.08.2018. doto zemes 

vienību nomai citi pretendenti nav pieteikušies. Atbilstoši Ministru kabineta 

2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” par dotajiem zemes gabaliem var tikt noslēgts zemes 

nomas līgums. 

 Izvērtējot G.P.iesniegumus, pamatojoties uz 2018.gada 19.jūnija noteikumiem 

Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 

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

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

otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 12 

(Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Alla Stiuka, 

Inta Brence, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns),deputāti 

Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noslēgt nomas līgumu ar G. P. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

78980040341 – 0,78 ha platībā un 78980040329 – 0,90 ha platībā (zemes vienību 

platība līgumā var tikt precizēta, ja tiek veikta zemes vienību instrumentālā 

uzmērīšana vai tiek pieņemts lēmums par platības precizēšanu), uz pieciem gadiem. 

2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 

par EUR 28,00 gadā, 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 G.P. Viļānu 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 E.S. dzīv. Viļāni, Viļānu novads, 2018.gada 6.augusta iesniegumu par 

zemes vienības daļas iznomāšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

2018.gada 6.augustā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts E. S. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030023 daļu 525 m
2
 

platībā, mazdārziņa uzturēšanai.  

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030023, Viļānu pagastā ir 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada pašvaldības domes 

2011.gada 22.septembra lēmums par zemes piekritību pašvaldībai). Uz 2018.gada 

1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030023 ar kopējo platību 

92986 m
2
 platībā kadastrālā vērtība ir EUR 6509, zemes gabala lietošanas mērķis - 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz zemes gabala 

daļas atrodas mazdārziņš. 

Saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29. un 32.punktu, ja zemes vienība pilsētā tiek 

http://www.vilani.lv/
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iznomāta pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, izsole par doto zemes 

vienību nav jārīko. 

 Izvērtējot E.S. iesniegumu, pamatojoties uz 2018.gada 19.jūnija noteikumiem 

Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 

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

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

otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 12 

(Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Alla Stiuka, 

Inta Brence, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns),deputāti 

Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

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

78170030023 daļu 525 m
2
 ha platībā (zemes vienības daļas platība līgumā var tikt 

precizēta, ja tiek veikta zemes vienību instrumentālā uzmērīšana vai tiek pieņemts 

lēmums par platības precizēšanu), uz pieciem gadiem. 

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

pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti 

paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt E. S.Viļāni, Viļānu novads. 

 

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

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

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

dienas. 

 

3. Izskatot A.R. dzīv. Viļāni, Viļānu novads, 2018.gada 8.augusta iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170010419, Kultūras laukums 

15B/1, Viļānos, ir Viļānu novada pašvaldības īpašums (Viļānu pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000286609).  

2018.gada 8.augustā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A. R. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170010419 daļu 700 m
2
 

platībā, sakņu dārza ierīkošanai. Uz 2018.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78170010419  kadastrālā vērtība ir EUR 2067, zemes gabala lietošanas 

mērķis -  dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu 

teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijā norādītā lietošanas mērķa, uz zemes gabala daļas atrodas lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme un dīķis. 

Saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29. un 32.punktu, ja zemes vienība pilsētā tiek 

iznomāta pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, izsole par doto zemes 

vienību nav jārīko. 

 Izvērtējot A. R. iesniegumu, pamatojoties uz 2018.gada 19.jūnija noteikumiem 

Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 

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 
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otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 12 

(Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Alla Stiuka, 

Inta Brence, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns),deputāti 

Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noslēgt nomas līgumu ar A. R. ar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78170010419 daļu 700 m
2
 platībā (zemes vienības platība līgumā var tikt precizēta, ja 

tiek veikta zemes vienības kadastrālā uzmērīšanas vai tiek pieņemts lēmums par 

platības precizēšanu), uz pieciem gadiem. 

2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, 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.R. Viļāni, Viļānu novads. 

 

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

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

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

dienas. 

4§ 

 

Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1.Pamatojoties uz 2018.gada 28.jūnija Viļānu novada pašvaldības domes sēdes Nr.8 

dienas kārtības 8.jautājuma 5.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma, Celtnieku 

ielā,  Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000615 nosacītas cenas noteikšanu 

un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju. 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā, Viļānu nov., platība ir 31,60 m
2
 un tas ir 

3160/208180 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040303001 

(dzīvojamā māja).  

Nekustamais īpašums ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

tiesneša G.Siliņa 17.03.2015. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums 

Nr.100000191988 - 20). 

Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2018.gada 16.jūlija slēdzienu 

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

vērtība ir EUR 1400,00 (viens tūkstotis četri simti eiro un 00 centi), pamatojoties uz 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un likuma „Par pašvaldībām” 

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

atklāti balso par- 12 (Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra 

Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, 

Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs 

Beitāns),deputāti Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

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

78179000615, kura platība ir 31,60 m
2
 un tas ir 3160/208180 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170040303001 (dzīvojamā māja), nosacīto cenu – 

EUR 1400,00 (viens tūkstotis četri simti eiro un 00 centi); 

2. Piedāvāt A.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 trešo daļu; 

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

3.1.dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā  dzīvokli, tas ir 3160/208180 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170040303001 (dzīvojamā māja), sākotnējā vērtība 

EUR 119.93 pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt A.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 2018.gada 28.jūnija Viļānu novada pašvaldības domes sēdes Nr.8 

dienas kārtības 8.jautājuma 3.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma, Celtnieku 

ielā, Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000621 nosacītas cenas noteikšanu 

un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju. 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Dzīvokļa īpašuma, Celtnieku ielā, Viļānu nov., platība ir 62,10 m
2
 un tas ir 

6210/208180 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040303001 

(dzīvojamā māja).  

Nekustamais īpašums ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

tiesneses D.Koroševskas 16.03.2015. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu 

nodalījums Nr.100000191988 - 9). 

Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2018.gada 24.jūlija slēdzienu 

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

vērtība ir EUR 3300,00 (trīs tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi), pamatojoties uz 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un likuma „Par pašvaldībām” 

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

atklāti balso par- 12 (Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra 

Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, 

Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs 

Beitāns),deputāti Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

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

78179000621, kura platība ir 62,10 m
2
 un tas ir 6210/208180 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170040303001 (dzīvojamā māja), nosacīto cenu – 

EUR 3300,00 (trīs tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi); 
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2. Piedāvāt N. 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 trešo daļu; 

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

3.1.dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā dzīvokli, tas ir 6210/208180 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170040303001 (dzīvojamā māja), sākotnējā vērtība 

EUR 235.68, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt N. 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. 
 

3.Pamatojoties uz 2018.gada 28.jūnija Viļānu novada pašvaldības domes sēdes Nr.8 

dienas kārtības 8.jautājuma 2.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma, Raiņa ielā, 

Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000662 nosacītas cenas noteikšanu un 

pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju. 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Dzīvokļa īpašuma Raiņa iela , Viļānu nov., platība ir 72,80 m
2
 un tas ir 7078/200323 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040127001 (dzīvojamā 

māja) un 7078/200323 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78170040344.  

Nekustamais īpašums ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

tiesneses V.Pužules 05.03.2018. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums 

Nr.147 - 29). 

Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2018.gada 24.jūlija slēdzienu 

par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Raiņa iela , Viļānos, Viļānu novads - tirgus vērtība 

ir EUR 3000,00 (trīs tūkstoši eiro un 00 centi), pamatojoties uz Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 12 

(Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Alla Stiuka, 

Inta Brence, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns),deputāti 

Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

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

78179000662, kura platība ir 72,80 m
2
 un tas ir 7078/200323 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170040127001 (dzīvojamā māja) un 7078/200323 

domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040344, nosacīto 

cenu – EUR 3000,00 (trīs tūkstoši eiro un 00 centi); 

2. Piedāvāt D. S.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 trešo daļu; 

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 
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3.1.dzīvokļa īpašuma Raiņa iela dzīvokli, tas ir 7078/200323 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170040127001 (dzīvojamā māja), sākotnējā vērtība 

EUR 497.75, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

3.2. dzīvokļa īpašuma Raiņa iela dzīvokli, tas ir 7078/200323 domājamās daļas no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040344, sākotnējā vērtība EUR 118.85, 

pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt D. 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. 

 

4.Pamatojoties uz 2018.gada 24.maija Viļānu novada pašvaldības domes sēdes Nr.7 

dienas kārtības 14.jautājuma 2.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma, Brīvības ielā , 

Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000897 nosacītas cenas noteikšanu un 

pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju. 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Dzīvokļa īpašuma, Brīvības ielā, Viļānu nov., platība ir 46,40 m
2
 un tas ir 

4634/150441 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040317001 

(dzīvojamā māja) un 4634/150441 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78170040317.  

Nekustamais īpašums ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

tiesneses E.Volikas 01.06.2018. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums 

Nr.153 - 25). 

Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2018.gada 24.jūlija slēdzienu 

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

vērtība ir EUR 2400,00 (divi tūkstoši četri simti eiro un 00 centi), pamatojoties uz 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un likuma „Par pašvaldībām” 

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

atklāti balso par- 12 (Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra 

Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, 

Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs 

Beitāns),deputāti Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

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

78179000897, kura platība ir 46,40 m
2
 un tas ir 4634/150441 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170040317001 (dzīvojamā māja) un 4634/150441 

domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040317, nosacīto 

cenu – EUR 2400,00 (divi tūkstoši četri simti eiro un 00 centi); 

2. Piedāvāt L. 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 trešo daļu; 

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 
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3.1.dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā dzīvokli, tas ir 4634/150441 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170040317001 (dzīvojamā māja), sākotnējā vērtība 

EUR 444.29, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

3.2. dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā dzīvokli, tas ir 4634/150441 domājamās daļas no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040317, sākotnējā vērtība EUR 84.10, 

pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt L.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. 

 

5.Pamatojoties uz 2018.gada 28.jūnija Viļānu novada pašvaldības domes sēdes Nr.8 

dienas kārtības 8.jautājuma 4.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma, Ornicāni, 

Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra numurs 78989000114 nosacītas cenas noteikšanu 

un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju. 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Dzīvokļa īpašuma Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov., platība ir 58,10 m
2
 un tas ir 

581/2712 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78980030408001 

(dzīvojamā māja) un 581/2712 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78980030408.  

Nekustamais īpašums ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

tiesneses D.Koroševskas 11.12.2017. lēmumu (Viļānu pagasta zemesgrāmatu 

nodalījums Nr.391 - 1). 

Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2018.gada 16.jūlija slēdzienu 

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

vērtība ir EUR 900,00 (deviņi simti eiro un 00 centi), pamatojoties uz Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likumu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

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

12 (Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Alla Stiuka, 

Inta Brence, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns),deputāti 

Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

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

78989000114, kura platība ir 58,10 m
2
 un tas ir 581/2712 domājamās daļas no būves 

ar kadastra apzīmējumu 78980030408001 (dzīvojamā māja) un 581/2712 domājamās 

daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980030408, nosacīto cenu – EUR 

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

2.Piedāvāt V.F. 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 trešo daļu; 

3.Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 
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3.1.dzīvokļa īpašuma Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov., tas ir 581/2712 domājamās 

daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78980030408001 (dzīvojamā māja), sākotnējā 

vērtība EUR 445.97, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi 

atsavināšanai. 

3.2. dzīvokļa īpašuma Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov., tas ir 581/2712 domājamās 

daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980030408, sākotnējā vērtība 

EUR 202.10, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

1. Lēmuma norakstu nosūtīt V.F. 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. 
5§ 

Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” kustamās mantas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1.Pamatojoties uz 2018.gada 28.jūnija Viļānu novada pašvaldības domes sēdes Nr.8 

dienas kārtības 19.jautājuma lēmumu „Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

kustamās mantas atsavināšanu izsolē” Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisija 

2018.gada 27.jūlijā veica SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” īpašumā esošās 

kustamās mantas izsoli, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

Kustamās mantas automašīnas AUDI A4 AVANT, valsts reģistrācijas Nr.GC8001, 

izsoles sākuma cena bija noteikta 530,00 EUR, izsoles solis EUR – 20,00.  

Kustamās mantas traktora T40 AM, valsts reģistrācijas Nr.T2544LC, izsoles sākuma 

cena bija noteikta 2330,00 EUR, izsoles solis EUR – 30,00.  

Kustamās mantas traktora MTZ - 50, valsts reģistrācijas Nr.T2543LC, izsoles sākuma 

cena bija noteikta 2030,00 EUR, izsoles solis EUR – 20,00.  

Kustamās mantas automašīnas GAZ 53 rezerves daļas, izsoles sākuma cena bija 

noteikta 250,00 EUR, izsoles solis EUR – 10,00.  

Izsoles noteikumos noteiktajā laikā, dotās kustamās mantas izsolei nepieteicās neviens 

pretendents, līdz ar to izsole noslēdzās bez rezultāta. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 

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

atklāti balso par- 12 (Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra 

Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, 

Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs 

Beitāns),deputāti Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Atzīt SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” piederošās kustamās mantas (AUDI A4 

AVANT, valsts reģistrācijas Nr.GC8001, traktora T40 AM, valsts reģistrācijas 

Nr.T2544LC, traktora MTZ - 50, valsts reģistrācijas Nr.T2543LC, automašīnas GAZ 

53 rezerves daļas) izsoli par nenotikušu; 
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2. Rīkot atkārtotu SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” piederošās kustamās mantas 

(AUDI A4 AVANT, valsts reģistrācijas Nr.GC8001, traktora T40 AM, valsts 

reģistrācijas Nr.T2544LC, traktora MTZ - 50, valsts reģistrācijas Nr.T2543LC, 

automašīnas GAZ 53 rezerves daļas) izsoli; 

3. Pazemināt SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” piederošās kustamās mantas (AUDI 

A4 AVANT, valsts reģistrācijas Nr.GC8001, traktora T40 AM, valsts reģistrācijas 

Nr.T2544LC, traktora MTZ - 50, valsts reģistrācijas Nr.T2543LC, automašīnas GAZ 

53 rezerves daļas) izsoles sākumcenu par 20 procentiem (veicot noapaļošanu). 

 

2.Pamatojoties uz 2018.gada 28.jūnija Viļānu novada pašvaldības domes sēdes Nr.8 

dienas kārtības 19.jautājuma lēmumu „Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

kustamās mantas atsavināšanu izsolē” Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisija 

2018.gada 27.jūlijā veica SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” īpašumā esošās 

kustamās mantas izsoli, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

Kustamās mantas traktora BELARUS 50, valsts reģistrācijas Nr.T9101LC, izsoles 

sākuma cena bija noteikta 730,00 EUR, izsoles solis EUR – 20,00.  

Izsoles noteikumos noteiktajā laikā, dotās kustamās mantas izsolei pieteicās viens 

pretendents. Izsoles gaitā tika piedāvāta augstākā cena 750,00, EUR, kuru nosolīja 

J.P. 

Pamatojoties uz likuma „Publisko personu mantas atsavināšanas likums” 34.panta 

otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot 

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

Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija 

Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga 

Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns),deputāti Jevdokija Šlivka un 

Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt 2018.gada 27.jūlija notikušās SIA”VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

kustamās mantas - traktora BELARUS 50, valsts reģistrācijas Nr.T9101LC izsoles 

rezultātus. 

 

3.Pamatojoties uz 2018.gada 28.jūnija Viļānu novada pašvaldības domes sēdes Nr.8 

dienas kārtības 19.jautājuma lēmumu „Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

kustamās mantas atsavināšanu izsolē” Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisija 

2018.gada 27.jūlijā veica SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” īpašumā esošās 

kustamās mantas izsoli, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

Kustamās mantas traktora piekabes, valsts reģistrācijas Nr.P229LK, izsoles sākuma 

cena bija noteikta 380,00 EUR, izsoles solis EUR – 10,00.  

Izsoles noteikumos noteiktajā laikā, dotās kustamās mantas izsolei pieteicās viens 

pretendents. Izsoles gaitā tika piedāvāta augstākā cena 390,00, EUR, kuru nosolīja 

A.B. 
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Pamatojoties uz likuma „Publisko personu mantas atsavināšanas likums” 34.panta 

otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot 

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

Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija 

Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga 

Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns),deputāti Jevdokija Šlivka un 

Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt 2018.gada 27.jūlija notikušās  SIA”VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

kustamās mantas - traktora piekabes, valsts reģistrācijas Nr.P229LK izsoles 

rezultātus. 

 

4.Pamatojoties uz 2018.gada 28.jūnija Viļānu novada pašvaldības domes sēdes Nr.8 

dienas kārtības 19.jautājuma lēmumu „Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

kustamās mantas atsavināšanu izsolē” Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisija 

2018.gada 27.jūlijā veica SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” īpašumā esošās 

kustamās mantas izsoli, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

Kustamās mantas traktora piekabes, valsts reģistrācijas Nr.P298LK, izsoles sākuma 

cena bija noteikta 580,00 EUR, izsoles solis EUR – 20,00.  

Izsoles noteikumos noteiktajā laikā, dotās kustamās mantas izsolei pieteicās viens 

pretendents. Izsoles gaitā tika piedāvāta augstākā cena 600,00, EUR, kuru nosolīja A. 

B. 

Pamatojoties uz likuma „Publisko personu mantas atsavināšanas likums” 34.panta 

otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot 

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

Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija 

Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga 

Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns),deputāti Jevdokija Šlivka un 

Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt 2018.gada 27.jūlija notikušās SIA”VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

kustamās mantas - traktora piekabes, valsts reģistrācijas Nr. P298LK izsoles 

rezultātus. 

 

5.Pamatojoties uz 2018.gada 28.jūnija Viļānu novada pašvaldības domes sēdes Nr.8 

dienas kārtības 19.jautājuma lēmumu „Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

kustamās mantas atsavināšanu izsolē” Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisija 

2018.gada 27.jūlijā veica SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” īpašumā esošās 

kustamās mantas izsoli, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

Kustamās mantas traktora T-40 rezerves daļu, izsoles sākuma cena bija noteikta 

330,00 EUR, izsoles solis EUR – 10,00.  
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Izsoles noteikumos noteiktajā laikā, dotās kustamās mantas izsolei pieteicās divi 

pretendenti, bet uz izsoli ieradās viens pretendents. Izsoles gaitā tika piedāvāta 

augstākā cena 340,00, EUR, kuru nosolīja A. Š. 

Pamatojoties uz likuma „Publisko personu mantas atsavināšanas likums” 34.panta 

otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. un ņemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 12 (Jekaterina Ivanova, 

Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija 

Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga 

Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns),deputāti Jevdokija Šlivka un 

Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt 2018.gada 27.jūlija notikušās SIA”VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

kustamās mantas - traktora T-40 rezerves daļu izsoles rezultātus. 

 

6.Pamatojoties uz 2018.gada 28.jūnija Viļānu novada pašvaldības domes sēdes Nr.8 

dienas kārtības 19.jautājuma lēmumu „Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

kustamās mantas atsavināšanu izsolē” Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisija 

2018.gada 27.jūlijā veica SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” īpašumā esošās 

kustamās mantas izsoli, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

Kustamās mantas traktora T-25 A, valsts reģistrācijas Nr.T2542LC, izsoles sākuma 

cena bija noteikta 2030,00 EUR, izsoles solis EUR – 20,00.  

Izsoles noteikumos noteiktajā laikā, dotās kustamās mantas izsolei pieteicās viens 

pretendents. Izsoles gaitā tika piedāvāta augstākā cena 2050,00, EUR, kuru nosolīja 

I.P. 

Pamatojoties uz likuma „Publisko personu mantas atsavināšanas likums” 34.panta 

otro daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot 

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

Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija 

Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga 

Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns),deputāti Jevdokija Šlivka un 

Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt 2018.gada 27.jūlija notikušās  SIA”VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

kustamās mantas - traktora T-25 A, valsts reģistrācijas Nr.T2542LC izsoles rezultātus. 

 

6§ 

Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” kustamās mantas atsavināšanu otrajā 

izsolē. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2018.gada 23.augusta sēdes Nr.10 

dienas kārtības 7.jautājuma lēmumu, kurā tika nolemts veikt SIA „VIĻĀNU 

NAMSAIMNIEKS” īpašumā esošās kustamās mantas atsavināšanu otrajā izsolē un 
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saskaņā ar Publisko personu mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem un ņemot 

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

Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija 

Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga 

Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns), deputāti Jevdokija Šlivka un 

Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1.Apstiprināt SIA „VIĻĀNU NAMSAIMIEKS” īpašumā esošās kustamās mantas 

otrās izsoles sākumcenu: 

N.p.k. Kustamā manta 
Izsoles 

sākumcena, EUR 

1. Automašīna AUDI A4 AVANT 425.00 

2. Traktors T40 AM 1865.00 

3. Traktors MTZ - 50 1625.00 

4. Kravas automašīnas GAZ53 rezerves daļas 200.00 

 

2. Apstiprināt SIA „VIĻĀNU NAMSAIMIEKS” īpašumā esošās kustamās mantas 

otrās izsoles noteikumus. 

3. Kustamās mantas pārdošanas gadījumā, izslēgt to no SIA „VIĻĀNU 

NAMSAIMIEKS” pamatlīdzekļu sastāva. 

7§ 

Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

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

Celtnieku ielā, Viļānos atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

L. L. saskaņā ar Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

5.punktu ir persona, kura var ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu. 

L.L. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojusi klāt visus iesnieguma izskatīšanai 

nepieciešamus dokumentus (23.08.2017. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1430, SIA 

„VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 27.06.2018. izziņa Nr.146 par parādu neesamību, SIA 

„VIĻĀNU SILTUMS” 26.06.2018. izziņa par parādu neesamību). 

Dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā, Viļānos, platība ir 79,40 m
2
 un tas ir 7240/109019 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040559001 (dzīvojamā 

māja) un 7240/109019 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170040559.  

Viļānu novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokli Celtnieku ielā, Viļānos ir 

nostiprinātas Viļānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.335 1 ar Rēzeknes 

zemesgrāmatu nodaļas tiesneses D.Koroševskas 08.02.2018. lēmumu. 

Dzīvokļa īpašums Celtnieku ielā, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 

Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu un ņemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 12 (Jekaterina Ivanova, 

Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija 

Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga 
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Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns), deputāti Jevdokija Šlivka un 

Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Nodot dzīvokļa īpašumu ar kadastra NR.78179000803, Celtnieku ielā, Viļānos, 79,40 

m
2
 platībā, kas sastāv no 7240/109019 domājamās daļas no būves ar kadastra 

apzīmējumu 78170040559001 (dzīvojamā māja) un 7240/109019 domājamās daļas no 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040559, atsavināšanai, pārdodot to par 

nosacīto cenu; 

1. Lēmuma norakstu nosūtīt L. L.- Viļāni. 

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

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

juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

2.Izskatot V.P. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar dzīvokļa Celtnieku ielā, 

Viļānos atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

V.P. saskaņā ar Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

5.punktu ir persona, kura var ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu. 

V.P.atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojusi klāt visus iesnieguma izskatīšanai 

nepieciešamus dokumentus (30.05.2008. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.605, SIA 

„VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 28.06.2018. izziņa Nr.147 par parādu neesamību, SIA 

„VIĻĀNU SILTUMS” 28.06.2018. izziņa par parādu neesamību). 

Dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā, Viļānos, platība ir 36,60 m
2
 un tas ir 3660/206280 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040318001 (dzīvojamā 

māja).  

Viļānu novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokli Celtnieku ielā , Viļānos ir 

nostiprinātas Viļānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000234289 2 ar 

Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļas tiesneses E.Volikas 15.06.2018. lēmumu. 

Dzīvokļa īpašums Celtnieku ielā, Viļānos, nav nepieciešams Viļānu novada 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 

Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu un ņemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 8(Jekaterina Ivanova, Felicija 

Leščinska, Indra Šarkovska, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 5 (Alla Stiuka, Inta Brence, Guna 

Popova, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns), deputāti Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns 

balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Nodot dzīvokļa īpašumu ar kadastra NR.78179000686, Celtnieku ielā, Viļānos, 36,60 

m
2
 platībā, kas sastāv no 3660/206280 domājamās daļas no būves ar kadastra 

apzīmējumu 78170040318001 (dzīvojamā māja), atsavināšanai, pārdodot to par 

nosacīto cenu; 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt V. P.- Viļāni. 
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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. 

 

3.Izskatot L. G., dzīv. Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar dzīvokļa Mehanizatoru ielā, 

Viļānos atsavināšanas ierosinājumu, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

L.G. saskaņā ar Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

5.punktu ir persona, kura var ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu. 

L.G. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojusi klāt visus iesnieguma izskatīšanai 

nepieciešamos dokumentus (26.09.2000. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1111, SIA 

„VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 29.06.2018. izziņa Nr.148 par parādu neesamību, SIA 

„VIĻĀNU SILTUMS” 29.06.2018. izziņa par parādu neesamību). 

Dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā, Viļānos, platība ir 60,90 m
2
 un tas ir 

6090/204980 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040447001 

(dzīvojamā māja). Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu 

apmērs var tikt precizēts.  

Dzīvokļa īpašums Mehanizatoru ielā, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 

Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu un ņemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 12 (Jekaterina Ivanova, 

Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija 

Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga 

Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns),deputāti Jevdokija Šlivka un 

Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

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

esošo dzīvokli Mehanizatoru ielā, Viļānos, 60,90 m
2
 platībā, kas ir 6090/204980 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040447001 (dzīvojamā 

māja). Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu apmērs var 

tikt precizēts. 

2. Nodot dzīvokļa īpašumu Mehanizatoru ielā, Viļānos, 60,90 m
2
 platībā, kas ir 

6090/204980 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040447001 

(dzīvojamā māja), (veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu 

apmērs var tikt precizēts) atsavināšanai, pārdodot to par nosacīto cenu; 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt L.G. -Viļāni. 

 

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

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

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

dienas. 

 

4.Izskatot I.Ņ. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar dzīvokļa Celtnieku ielā, 

Viļānos atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 
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I. Ņ. saskaņā ar Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

5.punktu ir persona, kura var ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu. 

I.Ņ. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojusi klāt visus iesnieguma izskatīšanai 

nepieciešamus dokumentus (08.04.2004. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.692, SIA 

„VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 06.08.2018. izziņa Nr.165 par parādu neesamību, SIA 

„VIĻĀNU SILTUMS” 06.08.2018. izziņa par parādu neesamību). 

Dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā, Viļānos, platība ir 61,90 m
2
 un tas ir 6190/208180 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040303001 (dzīvojamā 

māja).  

Viļānu novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokli Celtnieku ielā , Viļānos ir 

nostiprinātas Viļānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000191988 43 ar 

Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļas tiesneša G.Siliņa 17.03.2015. lēmumu. 

Dzīvokļa īpašums Celtnieku ielā, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 

Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu un ņemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 12 (Jekaterina Ivanova, 

Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija 

Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga 

Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns),deputāti Jevdokija Šlivka un 

Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Nodot dzīvokļa īpašumu ar kadastra NR.78179000624, Celtnieku ielā, Viļānos, 61,90 

m
2
 platībā, kas sastāv no 6190/208180 domājamās daļas no būves ar kadastra 

apzīmējumu 78170040303001 (dzīvojamā māja), atsavināšanai, pārdodot to par 

nosacīto cenu; 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt I.Ņ.-Viļāni. 

 

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

Viļānos atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

I.V.saskaņā ar Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

5.punktu ir persona, kura var ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu. 

I.V. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojusi klāt visus iesnieguma izskatīšanai 

nepieciešamus dokumentus (20.03.2009. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1417, SIA 

„VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 07.08.2018. izziņa Nr.166 par parādu neesamību, SIA 

„VIĻĀNU SILTUMS” 07.08.2018. izziņa par parādu neesamību). 

Dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā, Viļānos, platība ir 46,80 m
2
 un tas ir 451/19790 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040320001 (dzīvojamā 

māja) un 451/19790 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170040320.  
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Viļānu novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokli Celtnieku ielā , Viļānos ir 

nostiprinātas Viļānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.344 10 ar Rēzeknes 

zemesgrāmatu nodaļas tiesneses V.Pužules 07.11.2017. lēmumu. 

Dzīvokļa īpašums Celtnieku ielā, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 

Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu un ņemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 12 (Jekaterina Ivanova, 

Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija 

Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga 

Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns), deputāti Jevdokija Šlivka un 

Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Nodot dzīvokļa īpašumu ar kadastra NR.78179000613, Celtnieku ielā, Viļānos, 46,80 

m
2
 platībā, kas sastāv no 451/19790 domājamās daļas no būves ar kadastra 

apzīmējumu 78170040320001 (dzīvojamā māja) un 451/19790 domājamās daļas no 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040320, atsavināšanai, pārdodot to par 

nosacīto cenu; 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt I. V.-Viļāni. 

 

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 ēdināšanas izdevumiem Viļānu novada vispārējās un pirmsskolas izglītības 

iestādēs 2018/2019. mācību gadam._______________________________________ 

G.Visocka J.Šlivka  I.Stafecka J.Ivanova 

Ņemot vērā 2011.gada 03.maija Ministru kabineta noteikumus Nr.333 “Kārtība, 

kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo 

pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu 

noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” un Viļānu novada 

pašvaldības iekšējos noteikumus Nr.1/2016 “Viļānu novada pašvaldības iestāžu 

maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķināšanas metodika un izcenojumu 

apstiprināšana” tika aprēķināti ēdināšanas izdevumi Viļānu novada vispārējās un 

pirmsskolas izglītības iestādēs 2018/2019. mācību gadam. 

Faktiskās izmaksas ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksas aprēķinam Viļānu 

vidusskolā un Dekšāres pamatskolā par laika periodu no 01.01.2017.-31.12.2017.  

Viļānu vidusskola  Dekšāres pamatskola 

Izdevumi 

 

Izdevumi 

Pozīcijas nosaukums 

Summa 

EUR Pozīcijas nosaukums 

Summa 

EUR 

D/a virtuves personālam 50016.00 D/a virtuves personālam 15620.00 

VSAOI virtuves personālam 11798.77 VSAOI virtuves personālam 3684.76 

Elektroenerģija 9236.42 Elektroenerģija 2520.65 

Ūdens un kanalizācija 422.46 Ūdens un kanalizācija 319.96 

Produktu izmaksas 53668.32 Produktu izmaksas 9569.53 
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Saimnieciskie materiāli 1475.52 Saimnieciskie materiāli 315.94 

Inventārs 629.43 Inventārs 4.55 

Pamatlīdzekļi 11928.33 Pamatlīdzekļi 465.84 

Apkure 1916.96 Apkure 1923.46 

Kopā: 141092.21 Nomas maksa 4252.24 

Sagatavoto porciju skaits: 58689 Kopā: 38676.93 

Izdevumi uz vienu porciju  €         2.40  

Sagatavoto porciju skaits:     12824 

Izdevumi uz vienu porciju 

             

 € 3.02  
 

 

Pašizmaksas aprēķins Viļānu pirmsskolas izglītības iestādē un Radopoles 

bērnudārzā “Bitīte” pēc faktiskajām izmaksām par laika periodu 01.01.2017.-

31.12.2017. 

 
Viļānu pirmsskolas izglītības 

iestāde  
Radopoles bērnudārzs “Bitīte” 

Izdevumi 

 

Izdevumi 

 

Pozīcijas nosaukums 

Summa 

EUR Pozīcijas nosaukums 

Summa 

EUR 

D/a virtuves personālam 18300.00 D/a virtuves personālam 17991.60 

VSAOI virtuves personālam 4316.97 VSAOI virtuves personālam 4244.22 

Elektroenerģija 2624.41 Elektroenerģija 1554.69 

Ūdens un kanalizācija 196.98 Ūdens un kanalizācija 257.95 

Produktu izmaksas 15028.05 Produktu izmaksas 12077.86 

Saimnieciskie materiāli 464.05 Saimnieciskie materiāli 483.62 

Inventārs 17.46 Inventārs 11.20 

Apkure 276.80 Apkure 67.32 

Kopā: 41224.72 Kopā: 36688.46 

      Sagatavoto porciju skaits: 21972 Sagatavoto porciju skaits: 15655 

      Izdevumi uz vienu porciju  €      1.88  Izdevumi uz vienu porciju  €     2,34  

 

Pamatojoties uz 2011.gada 03.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.333 “Kārtība, 

kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo 

pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu 

noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un 27.punktu, un 

Viļānu novada pašvaldības noteikumiem Nr.1/2016 “Viļānu novada pašvaldības 

iestāžu maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķināšanas metodika un izcenojumu 

apstiprināšana” un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 

12 (Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Alla Stiuka, 

Inta Brence, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns),deputāti 

Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1.Grozīt Viļānu novada pašvaldības domes 2017. gada 14. septembra sēdes lēmumu 

Nr.7§ 23 “Par ēdināšanas izdevumiem Viļānu novada vispārējās izglītības iestādēs 

2017/2018. mācību gadā” un izteikt sekojošā redakcijā: 

“Noteikt maksu par pusdienām Viļānu vidusskolā: 

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

valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļiem ( 70% -EUR 0.99 produktu 

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

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

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

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

uzturēšanas izmaksas) ”. 

2. Grozīt Viļānu novada pašvaldības domes 2017. gada 14. septembra sēdes lēmumu 

Nr.7§ 23 “Par ēdināšanas izdevumiem Viļānu novada vispārējās izglītības iestādē 

2017/2018. mācību gadā” un izteikt sekojošā redakcijā: 

“Noteikt maksu par pusdienām Dekšāres pamatskolā: 

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

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

produktu pašizmaksa un 30% -EUR 0.43 skolas ēdnīcas uzturēšanas 

izmaksas); 

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

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

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

uzturēšanas izmaksas)  

2.3. Dekšāres pamatskolas pirmsskolas vecuma grupām, maksu par ēdināšanu 

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

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

atkarībā no izlietoto produktu daudzumu pašizmaksas. 

4. Viļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem un tehniskajiem 

darbiniekiem noteikt maksu par ēdināšanas pakalpojumiem: 

4.1. “Novada Vispārējo izglītības iestāžu pedagogiem un tehniskajam personālam 

noteikt maksu par kompleksajām pusdienām sekojoši pēc pilnās produktu 

pašizmaksas: Viļānu vidusskola - EUR 2.40 apmērā ( divi euro 40 centi), ko 

veido 35% jeb EUR 0.84 produktu pašizmaksa, 65% jeb EUR 1.56 skolas 

ēdnīcas uzturēšanas izmaksas; Dekšāres pamatskola – EUR 3.02 (trīs euro 2 

centi), ko veido 26% jeb EUR 0.80 produktu pašizmaksa, 74 % jeb EUR 2.22 

skolas ēdnīcas uzturēšanas izmaksas.  

4.2. Novada pirmsskolas izglītības iestādēs pedagogiem un tehniskajam 

personālam, noteikt maksu par pusdienām sekojoši pēc pilnās produktu 

pašizmaksas: Viļānu pirmsskolas izglītības iestādē: EUR 1.88 (viens euro 88 

centi), Radopoles bērnudārzā “Bitīte”: EUR 2.34 (divi euro 34 centi) 

5. Iepriekšminētie izcenojumi stājās spēkā ar 01.09.2018. 

9§ 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu.________________________________________ 

A.Stafeckis J.Ivanova 

Viļānu novada pašvaldībā saņemts biedrības “Latvijas Darts organizācijas”  valdes 

priekšsēdētājas iesniegums ar lūgumu rast iespēju atbalstīt M.R. (Viļānu iedzīvotāja) 

dalību Pasaules reitinga sacensībās šautriņu mešanā (Darts) “WDF Eiropas 
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čempionāts 2018”, kurš norisināsies Ungārija, no 2018.gada 25. līdz 29.septembrim, 

piešķirot līdzfinansējumu 175,00 EUR (viens simts septiņdesmit pieci euro un nulle 

centi) apmērā. Latvijas kungu un dāmu izlases pārstāvēs kopsummā 8 sportisti, izlases 

sastāvā ir iekļauta M. R.  

M.R. iesniedza Viļānu novada pašvaldībai iesniegumu ar lūgumu atbalstīt viņas 

dalību norādītājās sacensībās piešķirot līdzfinansējumu 175,00 EUR (viens simts 

septiņdesmit pieci euro un nulle centi) apmērā, ka arī papildus lūgts piešķirt materiālo 

palīdzību 100,00 EUR (viens simts euro un nulle centi) apmērā izdevumu segšanai, 

kas viņai radās ar piedalīšanos un gatavošanos dotajām sacensībām.  

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Viļānu novada pašvaldības 

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

finansiālo atbalstu sabiedriskām organizācijām no pašvaldības budžeta” 2., 3., 4.1., 7., 

8., 12., 19. un 20.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti 

balso par- 11 (Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, 

Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 2 (Rūdolfs Beitāns, Guna Popova), 

deputāti Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Atbalstīt M. R. (Viļānu iedzīvotāja) dalību Pasaules reitinga sacensībās šautriņu 

mešanā (Darts) “WDF Eiropas čempionāts 2018”, kurš norisināsies Ungārija, no 

2018.gada 25. līdz 29.septembrim, piešķirot līdzfinansējumu 175,00 EUR (viens simts 

euro un nulle centi)  apmērā. 

2. Līdzfinansējumu 175,00 EUR (viens simts euro un nulle centi)  apmērā M.R. dalībai 

sacensībās pārskaitīt uz Biedrības “Latvijas Darts organizācijas”  bankas kontu, pēc 

līguma, par līdzfinansējuma piešķiršanu, noslēgšanas. 

3. Piešķirt M. R. līdzfinansējumu 129,87 EUR (viens simts divdesmit deviņi euro un 

astoņdesmit septiņi centi) apmērā izdevumu segšanai, kas viņai radās sakarā ar 

gatavošanos Pasaules reitinga sacensībām šautriņu mešanā (Darts) “WDF Eiropas 

čempionāts 2018”, līdzfinansējuma izmaksas brīdī ieturot iedzīvotāju ienākuma 

nodokli, kas sastāda 29,87 EUR (divdesmit deviņi euro un astoņdesmit septiņi centi), 

izmaksājamā summa  100,00 EUR (viens simts euro un nulle centi).  

4. Naudas līdzekļus paredzēt no līdzekļiem Pārējā citur neklasificētā kultūra.  

5. Lēmuma izpildi nodot Grāmatvedības un ekonomikas nodaļai. 

10§ 

Par lēmumu atcelšanu._________________________________________________ 

M.Šļomina J.Ivanova 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk 

ministrija) 2018.gada 08.augusta vēstuli Nr.15-2/6938 “Par lokālplānojuma Rēzeknes 

ielā 1B, Viļānos”, kurā ieteikts uzsākt Lokālplānojuma izstrādi no jauna un 

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

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



26 
 

 
 
 

Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija 

Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga 

Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns),deputāti Jevdokija Šlivka un 

Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Atcelt 2016.gada 29.novembra Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu 

(prot.Nr.14 1§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā 

Rēzeknes ielā 1B, Viļānos, Viļānu novadā, grozot teritorijas plānojumu”; 

2. Atcelt 2018.gada 29.marta Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu 

(prot.Nr.4 28§) “Par teritorijas nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1B, 

Viļānos, Viļānu novadā lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”; 

3. Atcelt 2018.gada 24.maija Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu 

(prot.Nr.7 38§) “Par lokālplānojuma „Lokālplānojums nekustamajā īpašumā 

Rēzeknes ielā 1b, Viļānos, Viļānu novadā” apstiprināšanu”. 

11§ 

Par saistošo noteikumu atcelšanu.______________________________________ 

M.Šļomina J.Ivanova 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk 

ministrija) 2018.gada 08.augusta vēstuli Nr.15-2/6938 “Par lokālplānojuma Rēzeknes 

ielā 1B, Viļānos”, kurā ieteikts uzsākt Lokālplānojuma izstrādi no jauna un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu un ņemot 

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

Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija 

Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga 

Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns), deputāti Jevdokija Šlivka un 

Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izdot Viļānu novada pašvaldības  saistošos noteikumus Nr.108 Par Viļānu 

novada pašvaldības 2018.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr.107 

„Lokālplānojuma nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1b, Viļānos, Viļānu 

novadā izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu.  

 

Pielikumā: 

- saistošie noteikumi uz vienas lapas; 

- saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts uz vienas lapas.  

12§ 

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1B,  

Viļānos, Viļānu novadā, grozot teritorijas plānojumu._______________________ 
J.Ivanova 

 Pamatojoties uz Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam 

119.2., 123., 126.p-tos noteikto un Viļānu novada attīstības programmas 2015. – 

2022.gadam „Rīcības un Investīciju plāna” IP4. Izglītība VP 4. Pakalpojumi 
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iedzīvotāju dzīves kvalitātei RV 4.3. Piedāvāt daudzveidīgas interešu izglītības, brīvā 

laika un sporta aktivitāšu iespējas, ir uzsākta būvprojekta 

izstrāde Sporta un aktīvās atpūtas centra (SAAC) jaunbūvei ar pieslēgumu pie Viļānu 

vidusskolas.  

Lai nodrošinātu SAAC jaunbūves pieslēgumu pie Viļānu vidusskolas, būvniecība tiek 

plānota nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1B, Viļānos, Viļānu novadā, kas atrodas 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7817 002 0731 daļā, kurai, saskaņā ar spēkā 

esošo Viļānu pilsētas teritorijas plānojuma funkcionālo zonējumu, plānotā (atļautā) 

izmantošana ir – Labiekārtotas dabas un apstādījumu teritorijas (Ap) un, atbilstoši 

apbūves noteikumiem, apbūve šajā teritorijā nav primāra un pieļaujama līdz 5% no 

teritorijas.  

Minētajā teritorijā plānoto attīstības ieceri iespējams īstenot izstrādājot 

lokālplānojumu, kurā zemes vienībai maināma funkcionālā zona – no Labiekārtotas 

dabas un apstādījumu teritorijas (Ap) uz Publiskās apbūves teritorija (P) – saskaņā ar 

Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 36., 37. punktu.  

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta pirmo un otro daļu, 

kas paredz, ka lokālplānojumā var detalizēt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, 

un, ka pēc vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas spēkā stāšanās 

lokālplānojumā var grozīt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, ciktāl 

lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, Ministru 

kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

otrās daļas 1.punktu un 15.panta pirmās daļas 13.punktu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 12 (Jekaterina Ivanova, Felicija 

Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija Veselova, 

Māris Klaučs, Guna Popova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- 

nav, atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns),deputāti Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns 

balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi Viļānu novadā, Viļānu pilsētā, nekustamajā 

īpašumā Rēzeknes ielā 1B, Viļānos, Viļānu novadā, kas atrodas zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 7817 002 0731 daļā, atbilstoši lēmuma pielikumā Nr.2 

norādītajai lokālplānojuma izstrādes teritorijai, lai grozītu Viļānu novada teritorijas 

plānojumu un mainīt funkcionālo zonu no Labiekārtotas dabas un apstādījumu 

teritorijas (Ap) uz Publiskās apbūves teritorija (P).  

2. Apstiprināt lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumu (pielikums Nr.1 uz 3 lapām).  

3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Viļānu novada pašvaldības 

Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāju Ivetu Piziču.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Viļānu novada pašvaldības domes 

izpilddirektoram Andrim Stafeckim. 

13§ 

Par SIA „Viļānu slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu. 

J.Ivanova 
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Viļānu novada pašvaldībā 2018.gada 09.augustā saņemts SIA „Viļānu 

slimnīca” valdes locekļa J.Vidiņa iesniegums. Iesniegumā tiek lūgts palielināt SIA 

„Viļānu slimnīca” pamatkapitālu par 28228,00 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši divi 

simti divdesmit astoņi eiro 00 centi), Viļānu slimnīcas jaunā apkures katla iegādei. 

 Kopējā darbu veicēju piedāvājumu summa katlumājas pārbūvei ir 23329 EUR 

bez PVN.  

 Pamatojoties uz Publikas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

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

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.pantu pirmās daļas 27.punktu un 

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

Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija Veselova, 

Māris Klaučs, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 3 

(Indra Šarkovska, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns),deputāti Jevdokija Šlivka un Artūrs 

Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Palielināt SIA „Viļānu slimnīca” pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu, par 

28228,00 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši divi simti divdesmit astoņi eiro 00 centi), 

sakarā ar Viļānu slimnīcas jaunā apkures katla iegādi. 

2. Apstiprināt SIA „Viļānu slimnīca” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus 

(1.pielikums); 

3. Apstiprināt SIA „Viļānu slimnīca” statūtu grozījumus (2.pielikums); 

4. Apstiprināt SIA „Viļānu slimnīca” statūtus jaunā redakcijā (3.pielikums); 

5. Uzdot SIA „Viļānu slimnīca” valdes loceklim J.Vidiņam viena mēneša laikā, pēc 

lēmuma spēkā stāšanas dienas, veikt visas darbības, kas nepieciešamas pamatkapitāla 

izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā, informējot par to pašvaldību.  

 

14§ 

Par transporta piešķiršanu pieredzes apmaiņas braucienam.________________ 

A.Stafeckis J.Ivanova 

Izskatot Dekšāru pagasta pārvaldes un deju kopas “Bokonu bryuklines” iesniegumu  

ar lūgumu piešķirt autobusu pieredzes apmaiņas braucienam (25 cilvēki)  maršrutā 

Dekšāres – Krāslava –Rēzeknes  novads Andrupenes lauku sēta – Lūznavas muiža  – 

Malta – Dekšāres -2018.gada 28.augustā. 

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

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

Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, 

Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga 

Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns), deputāti Jevdokija Šlivka un 

Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Piešķirt autobusu Dekšāru pagasta pārvaldei  un deju kopai “Bokonu bryuklines” 25 

(divdesmit piecu) cilvēku  pieredzes apmaiņas  braucienam 2018. gada 28. augustā uz 

Rēzeknes novadu uz tikšanos un pieredzes apmaiņas braucienam. Brauciena maršruts:  

Dekšāres – Krāslava –Rēzeknes novads Andrupenes lauku sēta –Lūznavas muiža- 

Malta- Dekšāres. 
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15§ 

Par līdzfinansējumu un priekšfinasējumu Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

 programmas projektam RISK FREE.____________________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot biedrības „Latgales reģiona attīstības aģentūra” 2018.gada 16.augusta vēstuli 

Nr.01-08/210 un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

6.punktu, 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 12 (Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga 

Zunda, Indra Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, 

Guna Popova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 

(Rūdolfs Beitāns),deputāti Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta LLI-402 „Sports riska pusaudžu 

sociālajai integrācijai” akronīms RISK FREEP realizācijai piešķirt 

1) Līdzfinansējumu 15% ampērā no projektā iekļautā ieguldījuma 30 000 EUR 

apmērā pārkūra laukuma aprīkojuma iegādei Viļānu novada pašvaldībai; 

2) Finansējumu LRAA administratīvo u.c. projekta aktivitāšu segšanai 750 EUR 

apmērā (aprēķināts proporcionāli katras pašvaldības ieguvumiem); 

3) Priekšfinansējumu projekta ERAF daļai 85% apmērā 25000 EUR; 

4) Papildus finansējumu iepirkuma rezultātā piedāvātās cenas un projekta 

budžetā ieplānotās summas starpības segšanai 25968,55 EUR apmērā; 

5) Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Latgales reģiona attīstības aģentūru” 

projekta īstenošanai; 

6) Piešķirt finansējumu 32200 EUR teritorijas labiekārtošanas un iekārtu 

uzstādīšanas darbu veikšanai un uzraudzībai projektā iegādātā aprīkojuma 

novietošanai tam paredzētā teritorijā; 

7) Uzdot Viļānu novada pašvaldības administrācijas Ekonomikas un 

grāmatvedības nodaļai sagatavot nepieciešamos grozījumus Viļānu novada 

pašvaldības budžetā. 

                                                        16§ 

Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.__________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

       Sociālajā dienestā  tika saņemts T. S. dekl. Viļānos, Viļānu novadā, 

iesniegums 01.08.2018.  ar lūgumu pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvojamo 

platību.  

Izskatot lietas materiālus, uzklausot sociālās darbinieces paskaidrojumus un 

viedokli, konstatēts: T.S. ir persona ar invaliditāti, ir dēls, kurš apmeklē Viļānu PII.  

Personai īres līgums beidzās 28.07.2018. Ģimene ir trūcīga. T.S. ir tiesības turpināt 

īrēt sociālo dzīvojamo platību. Parādu par dzīvokli - īri, komunālajiem maksājumiem, 

apkuri, elektrību nav. 
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Ņemot vērā konstatēto, uzklausot Sociālā dienesta ziņojumu un pamatojoties uz  

likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.pantu, 

Viļānu novada  domes 2017.gada 10.augustā apstiprināto saistošo noteikumu Nr.95 

„Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu novadā ” 13.punktu un ņemot vērā 

Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso 

par- 12 (Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Alla 

Stiuka, Inta Brence, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Inna Ruba, 

Vasīlijs Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns),deputāti 

Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Pagarināt īres līgumu ar T.S. par sociālo dzīvokli Celtnieku ielā, Viļānos, uz 6 

mēnešiem; 

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

par īres līguma pagarināšanu ar T.S. ,SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un Viļānu 

novada pašvaldības Sociālo dienestu. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams 

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

dienas. 

17§ 

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu.__________________________________ 

D.Ceipiniece  J.Ivanova 

Sociālajā dienestā tika saņemta informācija, ka ir brīvs pašvaldības dzīvoklis 

Rēzeknes ielā, Viļānos. Dzīvoklis ir divu istabu, 1.stāvā. Sociālais dienests lūdz 

dzīvoklim piešķirt sociālā dzīvokļa statusu.  

 Uzklausot Sociālā dienesta ziņojumu un pamatojoties uz likuma “Par 

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.pantu un ņemot vērā 

Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso 

par- 12 (Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Alla 

Stiuka, Inta Brence, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Inna Ruba, 

Vasīlijs Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns),deputāti 

Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Piešķirt dzīvoklim Rēzeknes ielā, Viļānos, sociālā dzīvokļa statusu. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams 

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

dienas. 

18§ 

Par sociālā dzīvokļa maiņu._____________________________________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 
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      Sociālajā dienestā  tika saņemts O.Š. deklarētā dzīvesvieta sociālajā 

dzīvoklī Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu novadā, 03.08.2018. iesniegums ar lūgumu 

piešķirt viņas ģimenei lielāku dzīvojamo platību, jo vienā istabā ar diviem bērniem 

maz vietas. 

Izskatot lietas materiālus, uzklausot sociālās darbinieces paskaidrojumus un 

viedokli, konstatēts: O.Š.pašreiz ir bērna kopšanas atvaļinājumā, dēlam ir 1 mēnesis. 

Ģimene ir trūcīga. O.Š. ar bērniem  dzīvo vienā no istabiņām sociālajā dzīvoklī 

Celtnieku ielā, piektajā stāvā. Parādu par dzīvokli - īri, komunālajiem maksājumiem, 

apkuri, elektrību nav. O.Š. ir tiesības turpināt īrēt sociālo dzīvojamo platību. Šajā 

vienā istabā ģimenei ar diviem bērniem ir par šauru.  

Ņemot vērā konstatēto, uzklausot Sociālā dienesta ziņojumu  un pamatojoties uz 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10.panta pirmo daļu, kura paredz bērna tiesības uz 

pilnvērtīgiem dzīves apstākļiem un likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

dzīvojamām mājām” 4.pantu, 5.pantu, 15.pantu, Viļānu novada pašvaldības domes 

2017.gada 10.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.95 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas 

kārtība Viļānu novadā” un ņemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 12 (Jekaterina Ivanova, Felicija 

Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija Veselova, 

Māris Klaučs, Guna Popova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- 

nav, atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns),deputāti Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns 

balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Piešķirt O.Š. kopā ar meitu V. Š. un dēlu M.Š. citu sociālo dzīvokli Rēzeknes ielā, 

Viļānos, uz 6 mēnešiem; 

2. Viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt jaunu īres līgumu ar 

O. Š. SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un Viļānu novada pašvaldības Sociālo 

dienestu. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams 

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

dienas. 

 

19§ 

Par izslēgšanu no palīdzības reģistra dīvokļu jautājumu risināšanā.___________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

Izskatot Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas lēmumu par 

Ļ.S. izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā, Viļānu novada 

pašvaldības dome                                                                                           

konstatē:                                                                   

Saskaņā ar 2013.gada 30.maija Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.8, 

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

pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu,  Ļ.S.tika atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā  - īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu 
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dzīvojamo telpu un  reģistrēta palīdzības reģistrā īrētās pašvaldībai piederošās 

dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošo neizīrētu 

dzīvojamo telpu.   

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 17. panta pirmo daļu 

un 18.panta pirmo daļu, ņemot vērā reģistrācijas secību, Ļ.S. tika sniegta palīdzība  

īrētās dzīvojamās telpas – Nākotnes ielā, Viļānos, apmaiņā pret citu īrējamu 

dzīvojamo telpu:  

- 2014.gada 4. novembrī – Ziedu ielā 2B-6, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās 

telpas kopējā platība – 24,07 m
2
, istabu skaits – 1, pirmais stāvs, labiekārtojuma 

līmenis – centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāzes vads.  

2014.gada 19. novembrī Ļ. S. iesniedza rakstisku atteikumu sakarā ar to, ka piedāvātā 

apmaiņa neatbilst viņas iesniegumā izteiktajam lūgumam, jo viņa vēlas apmainīt 

īrētās dzīvojamās telpas Nākotnes ielā, Viļānos pret 2 vai 1,5- istabu dzīvojamām 

telpām Viļānos, vēlams ar malkas apkuri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2017.gada 15.maijā Ļ. S. iesniedza iesniegumu ar lūgumu apmainīt esošo īrēto 

trīsistabu dzīvokli Nr.23 Nākotnes ielā 2, Viļānos uz pusotru vai divistabu dzīvokli 

Viļānos, nenorādot, ka dzīvoklim jābūt ar krāsns apkuri. 

- 2017.gada 11. oktobrī – Brīvības ielā 27A-39, Viļāni, Viļānu nov. 

Dzīvojamās telpas kopējā platība – 40,57 m
2
, istabu skaits – 2, trešais stāvs, 

labiekārtojuma līmenis – centrālapkure,   ūdensvads,  kanalizācija;  

2017.gada 3. novembrī uz šo dzīvojamās telpas īres piedāvājumu Ļ. S. iesniedza 

rakstisku atteikumu. Savā iesniegumā Ļ. S.norādīja, ka dzīvoklī tualete un vannas 

istaba ir apvienotas un pati telpa ir ļoti maza, istabas ir caurstaigājamas, nav balkona, 

kā arī nav veikts kosmētiskais remonts, tāpēc lūdza piedāvāt apmaiņai citu divistabu 

dzīvokli Viļānos. 

- 2018.gada 17. janvārī – Nākotnes ielā 2A-1, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās 

telpas kopējā platība – 39,00 m
2
, istabu skaits – 1, pirmais stāvs, labiekārtojuma 

līmenis – centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāzes vads;  

2018.gada 2. februārī uz šo dzīvojamās telpas īres piedāvājumu Ļ. S. iesniedza 

rakstisku atteikumu. Savā iesniegumā Ļ. S.norādīja, ka dzīvoklis ir vienistabas, kā arī 

nav veikts kosmētiskais remonts, tāpēc lūdza rast iespēju un piedāvāt apmaiņai 

divistabu dzīvokli Viļānos. 

- 2018.gada 30. maijā – Brīvības ielā 27A-43, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās 

telpas kopējā platība – 40,5 m
2
, istabu skaits – 1,5, ceturtais stāvs, labiekārtojuma 

līmenis – centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāzes vads.  

2018.gada 26. jūnijā uz šo dzīvojamās telpas īres piedāvājumu Ļ. S. iesniedza 

rakstisku atteikumu. Savā iesniegumā Ļ. S. norādīja, ka dzīvoklī tualete un vannas 

istaba ir apvienotas un pati telpa ir ļoti maza, istabas ir caurstaigājamās, nav balkona, 

kā arī nav veikts kosmētiskais remonts, tāpēc lūdza piedāvāt apmaiņai citu divistabu 

dzīvojamo telpu Viļānos. 

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. panta pirmās daļas 3. 

punkts noteic, ka persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja tā nepamatoti atsakās 
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no vismaz trim dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem vai nav 

sniegusi atbildi par tiem. 

Pamatojoties uz iepriekš minētā likuma 10.panta trešo daļu, Ļ. S. tika paziņots, ka uz 

2018.gada augustā paredzēto Viļānu novada pašvaldības domes sēdi tiks virzīts 

lēmumprojekts par viņas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu 

risināšanā – īrētās pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu 

pašvaldībai piederošo neizīrētu dzīvojamo telpu.   

Ļ.S. viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus 

netika noskaidrots, jo visas nepieciešamās ziņas ir iegūtas un cits viedoklis nevar 

ietekmēt lēmuma pieņemšanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.pantu  

pirmās daļas 3.punktu, otro un trešo daļu, Administratīvā procesa likuma 62.panta 

pirmo daļu un ņemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 12 (Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga 

Zunda, Indra Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, 

Guna Popova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 

(Rūdolfs Beitāns),deputāti Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Izslēgt Ļ.S. no Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu 

risināšanā  - īrētās pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu 

pašvaldībai piederošo neizīrētu dzīvojamo telpu.  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams 

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

dienas. 

20§ 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.___________________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

1.Izskatot O.Š. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

O.Š.lūdz pagarināt ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 2018.gada 27. februārī 

noslēgto dzīvojamās telpas - Raiņa ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu, sakarā ar 

līguma termiņa izbeigšanos. 

Saskaņā ar 2018.gada 22. februāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.3, 

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

1.punktu, punktu un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.1. punkta nosacījumiem, O.Š. tika sniegta palīdzība 

dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2018.gada 27. februārī starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un O. Š. tika 

noslēgts dzīvojamās telpas – Raiņa ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr. 1480 uz 



34 
 

 
 
 

noteiktu laiku – sešiem mēnešiem, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka 

tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu.  

Parādu par īres maksu, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem par 

dzīvokli Raiņa ielā, Viļānos, kā arī par siltumenerģijas piegādi, nav. 

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

prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.  

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo 

daļu un otro daļu un ņemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 12 (Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga 

Zunda, Indra Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, 

Guna Popova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 

(Rūdolfs Beitāns),deputāti Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Atļaut O. Š. pagarināt 2018.gada 27. februārī ar SIA „VIĻĀNU 

NAMSAIMNIEKS” noslēgto dzīvojamās telpas - Raiņa ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres 

līgumu Nr.1480 uz noteiktu laiku – 1 gadu;   

2. Līguma grozījumu veikšanai noteikt termiņu - viens mēnesis no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīža;  

3. Lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”. 

 

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

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

 

21§ 

Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu.____________________________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

Izskatot V. M. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., un A. G. deklarētā dzīvesvieta 

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

Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē : 

V. M. lūdz noslēgt ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” dzīvojamās telpas, kas atrodas 

Brīvības ielā,Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu īrnieka, mātes A. G. vietā, jo māte no 

2007.gada vecuma un veselības stāvokļa dēļ nevar pildīt dzīvojamās telpas īres līgumā 

noteiktās saistības. 

A. G. lūdz noslēgt, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, dzīvojamās telpas - 

Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu ar meitu – V. M. Visus maksājumus, kas saistīti 

ar dzīvokli, veic meita. A.G. ir persona ar invaliditāti (1.grupa), vecuma un veselības stāvokļa 

dēļ viņai nepieciešama pastāvīga aprūpe, līdz ar to nevar patstāvīgi veikt maksājumus par īri 

un komunālajiem pakalpojumiem. 

 

1985.gada 2. jūnijā starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un A.G. tika noslēgts 

dzīvojamās telpas - Brīvības ielā , Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.526/880. 
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Dzīvojamās telpas īres līgumā ir ierakstīti: īrniece A.G., meita V.M. un mazdēls I. M., dzim. 

1986. Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu nav. 

I.M. piekrīt tam, ka dzīvojamās telpas – Brīvības ielā, Viļāni, īres līgums  tiks noslēgts ar māti 

V.M.  

Parādu par īres maksu, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem par dzīvokli 

Brīvības ielā, Viļānos, kā arī par siltumenerģijas piegādi nav. 

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

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

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

ar 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.M. un A.G. lūgumi par 

dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu ir atbalstāmi. 

Izskatot iesniegumus, tika konstatēts, ka pēdējos trīs mēnešus V. M. ir veikusi maksājumus 

par īri un komunālajiem pakalpojumiem. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, „Par dzīvojamo 

telpu īri” 5.panta otro daļu un 14. panta piekto daļu un ņemot vērā Sociālās, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par- 12 (Jekaterina 

Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, 

Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga 

Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns),deputāti Jevdokija Šlivka un 

Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Grozīt 1985.gada 2. jūnija dzīvojamās telpas, kas atrodas Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu 

nov., īres līgumu Nr.526/880, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut V. M. 

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

tiesībām uz dzīvokli Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov., iepriekšējā īrnieka – A. G. vietā;   

2. līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža;  

3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”. 

 

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

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

 

22§ 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.___________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

1.Izskatot G. S. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – īrētās dzīvojamās telpas 

apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

Saskaņā ar 2018.gada 26.jūlija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.9, pamatojoties 

uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 24. pantu, ievērojot 

personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, G. S. tika atzīts par tiesīgu saņemt 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēts palīdzības reģistrā īrētās 
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pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai 

piederošo neizīrētu dzīvojamo telpu. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18. panta pirmo 

daļu, 2018.gada 6.augustā, G.S. tika piedāvāts apmainīt īrēto 2-ist. dzīvojamo telpu 

Ornicānos, Viļānu pag., Viļānu nov., pret citu īrējamu dzīvojamo telpu – Kultūras 

laukums,Viļānos, Viļānu nov. (dzīvojamās telpas kopējā platība - 70,2 m
2
,
 
istabu 

skaits – 4, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – malkas apkure, ūdensvads, 

kanalizācija). 

2018. gada 9.augustā tika saņemta G. S.rakstiska atbilde - piekrišana apmainīt īrēto  

dzīvokli Ornicānos, Viļānu pag., Viļānu nov. pret citu īrējamu dzīvokli – Kultūras 

laukumā, Viļānos, Viļānu nov. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 24. pantu 

pašvaldība sniedz palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu 

dzīvojamo telpu.  

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta nosacījumiem, dzīvesvietas 

maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi 

dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24.pantu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 

5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

4.pantu un ņemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu 

deputāti  atklāti balso par- 12 (Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, 

Indra Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Guna 

Popova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 

(Rūdolfs Beitāns),deputāti Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Sniegt G.S. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrētās pašvaldībai piederošās 

dzīvojamās telpas  Ornicānos, Viļānu pag., Viļānu nov., apmaiņā pret citu īrējamu 

pašvaldībai piederošo neizīrētu dzīvojamo telpu – Kultūras laukumā, Viļānos, Viļānu 

nov.;  

2. SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, 

iekļaujot īres līgumā, kā ģimenes locekļus, meitu – S.S., meitu K.S., meitu R. S. un 

mirušās sievas dēlu – N.T.  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”. 

5. Uzlikt par pienākumu G. S. sakarā ar dzīvesvietas maiņu, deklarēt savu un bērnu 

dzīvesvietu Kultūras laukumā,Viļānos, Viļānu nov., viena mēneša laikā no īres līguma 

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

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

dienas. 

 

2.Izskatot L. G. deklarētā dzīvesvieta Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu 

par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – īrētās dzīvojamās telpas 

apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

Saskaņā ar 2018.gada 26.jūlija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.9, pamatojoties 

uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 24. pantu, ievērojot 

personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, L. G. tika atzīta par tiesīgu saņemt 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības reģistrā īrētās 

pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai 

piederošo neizīrētu dzīvojamo telpu. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18. panta pirmo 

daļu, 2018.gada 6.augustā, L.G. tika piedāvāts apmainīt īrēto 2-ist. dzīvojamo telpu 

Ornicānos, Viļānu pag., Viļānu nov., pret citu īrējamu dzīvojamo telpu – Brīvības 

ielā, Viļānos, Viļānu nov. (dzīvojamās telpas kopējā platība - 40,5 m
2
,
 
istabu skaits – 

2, ceturtais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālā apkure, ūdensvads, kanalizācija). 

2018. gada 8.augustā tika saņemta L. G. rakstiska atbilde - piekrišana apmainīt īrēto  

dzīvokli Ornicānos,Viļānu pag., Viļānu nov. pret citu īrējamu dzīvokli – Brīvības ielā, 

Viļānos, Viļānu nov. 

Par dzīvokli Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov. parādu par īres maksu, 

apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem nav. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 24. pantu 

pašvaldība sniedz palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu 

dzīvojamo telpu.  

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta nosacījumiem, dzīvesvietas 

maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi 

dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24.pantu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 

5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

4.pantu un ņemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu 

deputāti  atklāti balso par- 12 (Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, 

Indra Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Guna 

Popova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 

(Rūdolfs Beitāns),deputāti Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Sniegt L.G. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrētās pašvaldībai piederošās 

dzīvojamās telpas Ornicānos, Viļānu pag., Viļānu nov., apmaiņā pret citu īrējamu 

pašvaldībai piederošo neizīrētu dzīvojamo telpu – Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov.;  
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2. SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, 

iekļaujot īres līgumā, kā ģimenes locekli, dēlu – M. Č. 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”. 

5. Uzlikt par pienākumu L. G. sakarā ar dzīvesvietas maiņu, deklarēt savu un dēla 

dzīvesvietu Brīvības 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 T.P.deklarētā dzīvesvieta c. Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas 

nov., iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

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

brīvo dzīvojamo telpu Viļānu pilsētā.                                                                 

T. P. savā iesniegumā norāda, ka kopš 2017.gada 1. septembra strādā Viļānu novada 

pašvaldības Viļānu vidusskolā kā sociālais un speciālais pedagogs. No 2014.gada 

strādāja pašvaldības Sociālā atbalsta centrā „Cerība” bērnu nodaļā par sociālo 

pedagogu. Kopējais darba stāžs Viļānu novada pašvaldības iestādēs ir četri gadi. 

Sakarā ar to, ka dzīvesvieta ir tālu no darba vietas un ir apgrūtināta nokļūšana uz 

darbu un no darba uz mājām, spiesta īrēt dzīvokli Viļānos, bet īpašnieks lūdz atbrīvot 

dzīvojamo telpu, jo vēlas to pārdot. 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem T. P. 

deklarētā dzīvesvieta ir Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov. 

Saskaņā 2018. gada 13. jūlija Viļānu vidusskolas izziņu Nr.1.22/38 T.P. no 2017.gada 

1.septembra strādā Viļānu vidusskolā kā sociālais un speciālais pedagogs.  

Izvērtējot un pārbaudot lietas faktiskos apstākļos, tiek secināts, ka T. P. lūgums par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā ir atbalstāms. Saskaņā ar Viļānu 

novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.4. 

punkta nosacījumiem, pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu vispārējā kārtībā personai, 

kura pieņemta darbā pašvaldībā, tās iestādē vai uzņēmumā, un nav deklarējusi dzīves 

vietu Viļānu novada administratīvajā teritorijā. 

                                

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta, pirmās daļas 1.punktu, Viļānu 

novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.4. 

punktu un ņemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu 

deputāti  atklāti balso par- 12 (Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, 
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Indra Šarkovska, Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Guna 

Popova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 

(Rūdolfs Beitāns),deputāti Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Atzīt T.P. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā un reģistrēt viņu 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.   

                   23§ 

Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas interešu un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu cenrāža apstiprināšanu 2018./2019.m.g._______________ 

G.Visocka I.Brence J.Šlivka  J.Ivanova 

Ņemot vērā 2011. gada 03. maija Ministru kabineta noteikumus Nr.333 

“Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo 

pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu 

noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” un Viļānu novada 

pašvaldības iekšējos noteikumus Nr.1/2016 “Viļānu novada pašvaldības iestāžu 

maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķināšanas metodika un izcenojumu 

apstiprināšana” tika aprēķināta pašizmaksa Viļānu mūzikas un mākslas skolas 

izglītības programmām: 

Pielikumā: Viļānu Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmu 

pašizmaksas aprēķins uz 3 lapām 

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

Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 86 “Par līdzfinansējuma 

samaksas kārtību Viļānu Mūzikas un mākslas skolā” deputāti  atklāti balso par- 12 

(Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Alla Stiuka, 

Inta Brence, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns), deputāti 

Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt Viļānu Mūzikas un mākslas skolas interešu un pieaugušo 

neformālās izglītības programmu cenrādi 2018./2019.m.g. 

 

Pielikumā: Viļānu Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmu cenrādis uz 

trijām lapām.  

24§ 

Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
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L.Kuzņecova J.Ivanova 

1.Pamatojoties uz 2018.gada 28.jūnija Viļānu novada pašvaldības domes sēdes Nr.8 

dienas kārtības 14.jautājuma lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Stirniņas” ar kadastra 

Nr.78980010010 atsavināšanu” Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisija 

2018.gada 21.augustā veica nekustamā īpašuma „Stirniņas”, Viļānu pag., Viļānu nov., 

ar kadastra Nr.78980010010, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78980010303 – 2,45 ha platībā un uz tās esošās mežaudzes izsoli, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

Nekustamā īpašuma „Stirniņas”, Viļānu pag., Viļānu novads, ar kadastra 

Nr.78980010010, sākuma cena bija noteikta 3300,00 EUR, izsoles solis EUR – 

100,00. Izsoles noteikumos paredzētajā kārtībā, līdz 2018.gada 20.augusta pulksten 

12.00 tika saņemts viena pretendenta pieteikums, dalībai izsolē. 

Izsoles gaitā tika piedāvāta augstākā cena 3400,00, EUR, kuru nosolīja A.L. 

pilnvarotā persona J.L. saskaņā ar zvērināta notāra Romualda Laizāna 25.07.2018. 

izdotu pilnvaru, iereģistrēta ar Nr.2623). 

Pamatojoties uz likuma „Publisko personu mantas atsavināšanas likums” 34.panta 

2.daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu deputāti  atklāti 

balso par- 12 (Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Indra Šarkovska, 

Alla Stiuka, Inta Brence, Lūcija Veselova, Māris Klaučs, Guna Popova, Inna Ruba, 

Vasīlijs Arbidāns , Daiga Ceipiniece), pret- nav, atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns),deputāti 

Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt 2018.gada 21.augusta izsoles protokolu par nekustamo īpašumu – 

Stirniņas”, Viļānu pag., Viļānu nov., ar kadastra Nr.78980010010, kas sastāv no 

vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980010303 – 2,45 ha platībā un 

uz tās esošās mežaudzes izsoli. 

25§ 

Informācija.__________________________________________________________ 

1. Par pašvaldības un tās iestāžu darbu pirmajā pusgadā (ziņo izpilddirektors 

A.Stafeckis). 

2. Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2018. gada 20.septembrī  

plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2018.gada 13.septembrī   plkst .15.00. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks  2018.gada  

13.septembrī  plkst.14.00. 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

Sēdi slēdza plkst.17.00 

Parakstīja   2018.gada  30.augustā 

Pielikumā: 2018.gada 23.augusta  deputātu iesniegums  uz 1 lapas. 


