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VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.9                       2020.gada  25.jūnijā 

 

Darba kārtībā: 

 

1.Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

2.Par zemes iznomāšanu. 

3. Par zemes vienību nomas tiesību izsolēm. 

4. Par zemes gabala nodošanu atsavināšanai. 

5.Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

6.Par zemes vienību apvienošanu. 

7. Par nomas attiecību pagarināšanu. 

8.Par bērnu ēdināšanu vasaras atpūtas grupas laikā. 

9. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā. 

10. Par 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

11.Par koku un krūmu norakstīšanu Viļānu pilsētas teritorijā. 

12. Par saistošo noteikumu Nr.122 izdošanu. 

13. Par naudas līdzekļu piešķiršanu mēbeļu un aprīkojuma iegādei. 

14.Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

15.Par Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas atvaļinājumu. 

16.Par grozījumu veikšanu specifiska atbalsta mērķa 9.3.1.1.pasākuma projekta iesnieguma 

Nr.9.3.1.1/18/I/030 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstī

ba Viļānu novada pašvaldībā”. 

17. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu. 

18. Par sociālā dzīvokļa maiņu. 

19.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.  

20.Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

21.Informācija. 

Sēde sākas plkst. 15.00. 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova.  

Ieradušies deputāti:Jekaterina Ivanova, Inta Brence, Daiga Ceipiniece, Felicija Leščinska 

, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Inna Ruba, Alla 

Stiuka, Guna Popova, Vasīlijs Arbidāns, Artūrs Ornicāns ,Rūdolfs Beitāns. 

Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki : juriste Dagnija Volodjko,  izpilddirektors 

Andris Stafeckis, finanšu analītiķe Guna Visocka, nekustamā īpašuma speciāliste Lidija 

Kuzņecova , grāmatvede Gunta Pecka 

Nav ieradies  deputāts  Māris Klaučs -nezināmu iemeslu dēļ. 
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Deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns,  Guna Popova,  Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, Daiga 

Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka  ), pret – 

nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt  darba  kārtību  . 

1§ 

Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1.1.Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 30.04.2020. sēdes Nr.7, 18.jautājuma 

„Par zemes vienības daļas Brīvības ielā 25, Viļānos, nomas tiesību izsolēm” lēmumu, kurā 

tika nolemts veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040315 daļas15 m
2
 platībā 

nomas tiesību izsoli, Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisija 2020.gada 9.jūnijā veica 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040315 daļas 15 m
2 

platībā, Brīvības ielā 25, 

Viļānos nomas tiesību izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē:  

Uz 2020.gada 9.jūnija zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040315 daļas 15 m
2
 

platībā, Brīvības iela 25, Viļānos, zemes nomas tiesību izsoli ieradās viens pretendents. 

Augstāko nomas maksu izsoles gaitā nosolīja un saskaņā ar izsoles notikumiem, nomas 

tiesības ieguva I. S. piedāvājot nomas maksu EUR 4,00 (četri euro 00 centi) gadā no zemes 

vienības daļas kadastrālās vērtības un ņemot vērā Finanšu komitejas ieteikumu, deputāti 

atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  

Guna Popova,  Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, 

Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-

nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisijas 2020.gada 9.jūnija nomas tiesību 

izsoles protokolu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040315 daļas 15 m
2
 

platībā, Brīvības ielā 25, Viļānos, nomas tiesībām.  

2. Noslēgt nomas līgumu ar I. S.par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040315 

daļu 15 m
2
 platībā, Brīvības ielā 25, Viļānos, uz pieciem gadiem, saskaņā ar izsoles 

noteikumiem. 

 
2§ 

Par zemes iznomāšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

2.1.Izskatot A. M. dzīv. Viļāni, Viļānu novads, 2020.gada 18.maija iesniegumu par nomas 

līguma noslēgšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu78980060050, Viļānu pagastā ir Viļānu novada 

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

par zemes piekritību pašvaldībai).  

2020.gada 18.maijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A.M. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu78980060050 – 0,06 ha platībā, 

mazdārziņu uzturēšanai. Uz 2020.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
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78980060050 ar kopējo platību 0,06 ha kadastrālā vērtība ir EUR 216, zemes gabala 

lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve, uz zemes gabala atrodas mazdārziņš.  

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

un apbūves tiesības noteikumi” 29.8.punktu, neapbūvētu zemesgabalu līdz 10 ha lauku 

teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, var 

iznomāt uz termiņu ne ilgāk pa sešiem gadiem, ja sludinājumā noteiktajā termiņā pieteicies 

tikai viens pretendents, nerīkojot nomas tiesību izsoli. Sludinājums par doto zemes vienību 

iznomāšanu mazdārziņa ierīkošanai Viļānu novada mājas lapā tika ievietots 19.05.2020. Līdz 

sludinājumā noteiktajam termiņam tika saņemts tikai A.M. iesniegums. 

 Izvērtējot A.M. 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 balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska 

,Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla 

Stiuka, Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, Jevdokija 

Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar A.M. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu78980060050 – 

0,06 ha platībā (zemes vienības platība līgumā var tikt precizēta, ja tiek veikta zemes vienības 

instrumentālā uzmērīšana vai tiek pieņemts lēmums par platības precizēšanu) 

lauksaimniecības vajadzībām - sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, 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 A. M. 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. 

 

2.2.Izskatot I.V. dzīv. Viļāni, Viļānu novads, 2020.gada 19.maija iesniegumu par nomas 

līguma noslēgšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu78980060080, Viļānu pagastā ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 10.aprīļa lēmums 

par zemes piekritību pašvaldībai).  

2020.gada 19.maijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts I. V. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu78980060080 – 0,06 ha platībā, 

mazdārziņu uzturēšanai. Uz 2020.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78980060080 ar kopējo platību 0,06 ha kadastrālā vērtība ir EUR 216, zemes gabala 

lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve, uz zemes gabala atrodas mazdārziņš.  

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

un apbūves tiesības noteikumi” 29.8.punktu, neapbūvētu zemesgabalu līdz 10 ha lauku 

teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, var 
iznomāt uz termiņu ne ilgāk pa sešiem gadiem, ja sludinājumā noteiktajā termiņā pieteicies 

tikai viens pretendents, nerīkojot nomas tiesību izsoli. Sludinājums par doto zemes vienību 

iznomāšanu mazdārziņa ierīkošanai Viļānu novada mājas lapā tika ievietots 19.05.2020. Līdz 

sludinājumā noteiktajam termiņam tika saņemts tikai I.V. iesniegums. 
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 Izvērtējot I. V. 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 balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska, 

Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla 

Stiuka, Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, Jevdokija 

Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar I.V. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980060080 – 0,06 

ha platībā (zemes vienības platība līgumā var tikt precizēta, ja tiek veikta zemes vienības 

instrumentālā uzmērīšana vai tiek pieņemts lēmums par platības precizēšanu) 

lauksaimniecības vajadzībām - sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, 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 I. V.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. 

 

2.3. Izskatot J. K. dzīv. Viļāni, Viļānu novads, 2020.gada 1.jūnija iesniegumu par nomas 

līguma noslēgšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170020738, Skolas ielā, Viļānos ir Viļānu 

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

par zemes piekritību pašvaldībai).  

2020.gada 1.jūnijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts J.K. iesniegums ar lūgumu 

iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170020738 mazdārziņa ierīkošanai. Uz 

2020.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170020738 ar kopējo platību 

629 m
2
 kadastrālā vērtība ir EUR 44, zemes gabala lietošanas mērķis – pagaidu zemes atļautā 

izmantošana sakņu dārziem. Uz zemes vienības 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 iznomāta 

pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, izsole par doto zemes vienību nav jārīko. 

 Izvērtējot J.K. iesniegumu un lai nodrošinātu nesakoptās teritorijas sakārtošanu un 

drošību iedzīvotājiem, 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 balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, 

Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, 

Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka  ), 

pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Noslēgt nomas līgumu ar J.K. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78170020738 - 629 m
2
 platībā (zemes vienības platība līgumā var tikt precizēta, ja tiek 

veikta zemes vienību instrumentālā uzmērīšana vai tiek pieņemts lēmums par platības 

precizēšanu) sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, 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 J. K. 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. 

 

2.4.Izskatot I.P. dzīv. Viļāni, Viļānu novads, 2020.gada 15.jūnija iesniegumu par nomas 

līguma noslēgšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170020804, ir Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgā zeme (Viļānu pilsētas domes 2008.gada 10.decembra lēmums par zemes piekritību 

pašvaldībai).  

2020.gada 15.jūnijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts I.P. iesniegums ar lūgumu 

iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170020804 ¼ domājamo daļu, uz zemes 

vienības esošās dzīvojamās mājas un palīgēku uzturēšanai. Zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78170020804, Alejas ielā, Viļāni, ar kopējo platību 4403 m
2
 kadastrālā vērtība 

uz 2020.gada 1.janvāri ir 3256 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve. Uz iznomātās zemes vienības atrodas dzīvojamā mājas ar kadastra 

apzīmējumu 78170020804001 un četras palīgēkas. Saskaņā ar zemesgrāmatas datiem I. P. 

pieder ¼ domājamā daļa no dzīvojamās mājas un palīgēkām (Viļānu pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000440307). 

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu zemes nomas līgumu par 

apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt ar uz zemesgabala esošo ēku (būvju) 

īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju.  

Izvērtējot I. P. 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 balsojot par- 13 (Jekaterina Ivanova, 

Indra Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, 

Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, 

Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav, deputāte Guna Popova balsošanā nepiedalās , 

sakarā ar interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

  

1. Noslēgt nomas līgumu ar I.P. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170020804, daļu 

2800 m
2 

platībā, (zemes vienības daļas platība līgumā var tikt precizēta, ja tiek veikta zemes 

vienības instrumentālo uzmērīšanas vai tiek pieņemts lēmums par platības precizēšanu), ¼ 
domājamo daļu uz pieciem gadiem, ēku uzturēšanai. 

2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes daļas 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. 
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3. Lēmuma norakstu nosūtīt I. P. 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§ 

Par zemes vienību nomas tiesību izsolēm. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

3.1.Ņemot vērā, ka Viļānu novada pašvaldības tiesiskā valdījumā ir neapbūvētas zemes 

vienības, kas nav nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai un par kurām nav 

noslēgts zemes nomas līgums, pamatojoties uz “Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 1.pantu, 3.panta 2.punktu, likuma “Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 2018.gada 19.jūnija 

Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” un ņemot vērā Finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 14 

(Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Inga 

Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  

Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot nomā, sarakstā minētās, neapbūvētās pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, rīkojot 

zemes nomas tiesību izsoli. 

N.P.K. 

Zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Zemes 

vienības 

daļas platība 

(ha) 

Zemes vienības 

atrašanās vieta 

Izsolē noteiktā 

sākuma nomas 

maksa gadā 

1. 78980010209 2,52 Viļānu pagasts 2,50% 

2. 78900030260 1,23 Sokolku pagasts 3,00% 

 

2. Noteikt objekta izsoles sākuma nomas maksu gadā, saskaņā ar sarakstā minēto. 

3. Apstiprināt, sarakstā minēto, neapbūvēto pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, nomas tiesību 

izsoles noteikumus. 

4§ 

Par zemes gabala nodošanu atsavināšanai. 

L.Kuzņecova  J.Ivanova 

4.1.Izskatot V. P. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu ar vēmi iegādāties zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 78980020100 – 0,77 ha platībā, Viļānu pagastā, kuru V. P. 

nomā no Viļānu novada pašvaldības 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums ar kadastra Nr.78980020004, kas sastāv no vienas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 78980020100 – 0,77 ha platībā ir Viļānu novada pašvaldības īpašums 

(Viļānu pagasta zemes grāmatas nodalījums Nr.100000597745). Zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78980020100 kadastrālā vērtība uz 2020.gada 1.janvāri ir 464 EUR. Zemes 

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

Uz zemes vienības atrodas 0,77 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 

2020.gada 22.maijā Viļānu novada pašvaldībā saņemts V.P. iesniegums ar vēlmi iegādāties 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980020100. 
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Dotā zemes vienība nav nepieciešama Viļānu novada pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma” 3.pantu un ņemot vērā Finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 13 

(Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Inga 

Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  

Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas- 1(Artūrs Ornicāns),  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu un nodot nekustamo īpašumu ar kadastra 

Nr.78980020004 „Skaras”, Viļānu pag., Viļānu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 78980020100 – 0,77 ha platībā, atsavināšanai, pārdodot to izsolē. 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt V.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. 

5§ 

Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

5.1.Izskatot V. Č. dzīv. Viļāni, iesniegumu ar dzīvokļa Celtnieku ielā, Viļānos atsavināšanas 

ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

V. Č. saskaņā ar 2002.gada 19.novembra „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 

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

atsavināšanu. 

V. Č. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojusi klāt iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos 

dokumentus (01.12.2000. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1216, SIA „VIĻĀNU 

NAMSAIMNIEKS” 01.06.2020. izziņa Nr.96 par parādu neesamību, SIA „VIĻĀNU 

SILTUMS” 01.06.2020. izziņa par parādu neesamību). 

Dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā, Viļānos, platība ir 38,90 m
2
 un tas ir 3936/206940 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040347001 (dzīvojamā māja). 

Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu apmērs var tikt precizēts. 

Dzīvokļa īpašums Celtnieku ielā, Viļānos, nav nepieciešams Viļānu novada pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz „Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā Finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, 

Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, 

Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka  ), 

pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

dzīvokli Celtnieku ielā, Viļānos, 38,90 m
2
 platībā, tas ir 3936/206940 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170040347001 (dzīvojamā māja). Veicot kadastrālo 

uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu apmērs var tikt precizēts. 
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2. Nodot dzīvokļa īpašumu Celtnieku ielā, Viļānos, 38,90 m
2
 platībā, tas ir 3936/206940 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040347001, (veicot kadastrālo 

uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu apmērs var tikt precizēts) atsavināšanai, 

pārdodot to par nosacīto cenu; 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt V. Č.-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. 

 

5.2. Izskatot A. M. dzīv. Viļāni, iesniegumu ar dzīvokļa Raiņa ielā, Viļānos atsavināšanas 

ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

A. M. saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 

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

A.M. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojis klāt iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos 

dokumentus (20.04.2009. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.425, SIA „VIĻĀNU 

NAMSAIMNIEKS” 11.06.2020. izziņa Nr.103 par parādu neesamību, SIA „VIĻĀNU 

SILTUMS” 11.06.2020. izziņa par parādu neesamību). 

Dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā, Viļānos, platība ir 25,20 m
2
 un tas ir 2513/200323 domājamās 

daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040127001 (dzīvojamā māja) un 2513/200323 

domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040344. Viļānu novada 

pašvaldības īpašuma tiesības nostiprinātas Viļānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.147 

14 ar tiesneses V.Pužules 29.05.2018. lēmumu. 

Dzīvokļa īpašums Raiņa ielā , Viļānos, nav nepieciešams Viļānu novada pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma” 4.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā Finanšu komitejas ieteikumu, 

deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns,  Guna Popova,  Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, Daiga 

Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka  ), pret – 

nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot dzīvokļa īpašumu Raiņa ielā, Viļānos, 25,20 m
2
 un tas ir 2513/200323 domājamās 

daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040127001 (dzīvojamā māja) un 2513/200323 

domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040344, atsavināšanai, 

pārdodot to par nosacīto cenu; 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt A. M.- 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. 

 

5.3.Izskatot N. P. dzīv. Viļāni, iesniegumu ar dzīvokļa Celtnieku ielā, Viļānos atsavināšanas 

ierosinājumu. 

Viļānu novada domes konstatēja: 

N. P.saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 

piekto punktu ir persona, kura var ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu. 
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N.P. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojusi klāt iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos 

dokumentus (12.12.2006. Dzīvojamās telpas īre slīgums Nr.1235, SIA „VIĻĀNU 

NAMSAIMNIEKS” 15.06.2020. izziņa Nr.105 par parādu neesamību, SIA „VIĻĀNU 

SILTUMS” 15.06.2020. izziņa par parādu neesamību). 

Dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā, Viļānos, platība ir 46,70 m
2
 un tas ir 4670/275940 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040405001 (dzīvojamā māja). 

Viļānu novada pašvaldības īpašuma tiesības nostiprinātas Viļānu pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000191976 24 ar tiesneša 02.06.2019. lēmumu. 

Dzīvokļa īpašums Celtnieku ielā , Viļānos, nav nepieciešams Viļānu novada pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz „Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā Finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, 

Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, 

Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka  ), 

pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot dzīvokļa īpašumu Celtnieku ielā , Viļānos, 46,70 m
2
 un tas ir 4670/275940 domājamās 

daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040405001 (dzīvojamā māja), atsavināšanai, 

pārdodot to par nosacīto cenu; 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt N. P.- 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. 

  

6§ 

Par zemes vienību apvienošanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

6.1.Ņemot vērā, ka vairākām Viļānu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām ir 

kopīgas robeža un vienāds statuss, lai mazinātu kadastra kartes sadrumstalotību, pamatojoties 

uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 1.daļas 27.punktu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 17.1.apakšpunktu un 29.punktu un ņemot vērā Finanšu 

komitejas ieteikumu,  

deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns,  Guna Popova,  Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, Daiga 

Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka  ), pret – 

nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78170020113 – 1,0225 ha platībā, 

78170020153 – 0,1309 ha platībā, 78170020117 – 0,4391 ha platībā un 78170020162 – 

1,2832 ha platībā, vienā zemes vienībā. Jaunizveidotajai zemes vienībai noteikt: 

a. Konfigurācija, saskaņā ar grafisko pielikumu; 

b. Platība – 2,8757 ha (veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta); 
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c. Zemes vienības lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība; 

d. Tiesiskais valdītājs – Viļānu novada pašvaldība. 

e. Jaunizveidoto zemes vienību atstāt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78170020162 sastāvā. 

 

6.2.Ņemot vērā, ka vairākām Viļānu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām ir 

kopīgas robeža un vienāds statuss, lai mazinātu kadastra kartes sadrumstalotību, pamatojoties 

uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 1.daļas 27.punktu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 17.1.apakšpunktu un 29.punktu un ņemot vērā Finanšu 

komitejas ieteikumu,  

deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns,  Guna Popova,  Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, Daiga 

Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka  ), pret – 

nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78170020156 – 1,3848 ha platībā un 

78170020137 – 1,9239 ha platībā, vienā zemes vienībā. Jaunizveidotajai zemes vienībai 

noteikt: 

a. Konfigurācija, saskaņā ar grafisko pielikumu; 

b. Platība – 3,3087 ha (veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta); 

c. Zemes vienības lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība; 

d. Tiesiskais valdītājs – Viļānu novada pašvaldība. 

e. Jaunizveidoto zemes vienību atstāt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78170020137 sastāvā. 

 

6.3.Ņemot vērā, ka vairākām Viļānu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām ir 

kopīgas robeža un vienāds statuss, lai mazinātu kadastra kartes sadrumstalotību, pamatojoties 

uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 1.daļas 27.punktu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 17.1.apakšpunktu un 29.punktu un ņemot vērā Finanšu 

komitejas ieteikumu,  

deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns,  Guna Popova,  Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, Daiga 

Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka  ), pret – 

nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980040048 – 0,13 ha platībā un 

78980040325 – 0,80 ha platībā, vienā zemes vienībā. Jaunizveidotajai zemes vienībai noteikt: 

a. Konfigurācija, saskaņā ar grafisko pielikumu; 

b. Platība – 0,93 ha (veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta); 

c. Zemes vienības lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība; 

d. Tiesiskais valdītājs – Viļānu novada pašvaldība. 
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e. Jaunizveidoto zemes vienību atstāt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78980010021 sastāvā. 

 

7§ 

Par nomas attiecību pagarināšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

7.1.Izskatot a/s „LOPKOPĪBAS IZMĒĢINĀJUMU STACIJA LATGALE”, 

Reģ.Nr.40003020723, jurid. adrese: Viļānu pag., Viļānu novads, valdes priekšsēdētājs V. S. 

2020.gada 15.jūnija iesniegumu par nomas līgumu pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības 

dome konstatē: 

 2015.gada 27.jūlijā Viļānu novada pašvaldība un a/s „LOPKOPĪBAS 

IZMĒĢINĀJUMU STACIJA LATGALE” noslēdza lauku apvidus zemes nomas līgumu 

Nr.32 par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78980090153 – 2,90 ha platībā un 

78980100121 – 0,50 ha platībā. Nomas līguma darbības laiks noteikts līdz 2020.gada 

27.jūlijam. Zemes vienības ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada 

pašvaldības 2015.gada 14.maija un 2020.gada 27.janvāra domes sēdes lēmums). Zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 78980090153 ar kopējo platību 2,90 ha kadastrālā vērtība uz 

2020.gada 1.janvāri ir 627 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības atrodas 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme un krūmāji. 07.12.2015. Valsts zemes dienests ir 

pieņēmis aktu Nr.11-14-L/591 „Par zemes vienības platības precizēšanu” un noteicis, ka 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980100121 platība ir 0,58 ha. Zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 78980100121 ar kopējo platību 0,58 ha kadastrālā vērtība uz 2020.gada 

1.janvāri ir 441 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības atrodas 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 

 2020.gada 15.jūnijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts a/s „LOPKOPĪBAS 

IZMĒĢINĀJUMU STACIJA LATGALE” iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas attiecības 

par zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 78980090153 un 78980100121. Pamatojoties 

uz 27.07.2015. lauku apvidus zemes nomas līguma NR.32 2.2. punktu līguma termiņš var tikt 

mainīts uz iznomātāja un nomnieka vienošanās pamata. 

 Izvērtējot a/s „LOPKOPĪBAS IZMĒĢINĀJUMU STACIJA LATGALE” valdes 

priekšsēdētājas V.S. iesniegumu un ņemot vērā, ka nomnieks ir labticīgi pildījis savus 

pienākumus iepriekšējā līguma laikā, pamatojoties uz 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu” 

53.punktu, 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 balsojot par- 11 

(Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Inga 

Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska), pret 

– nav, atturas-nav, balsošanā nepiedalās  deputāti Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis , Inta 

Brence -sakarā ar interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt vienošanos par 27.07.2015. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.32 ar a/s 

„LOPKOPĪBAS IZMĒĢINĀJUMU STACIJA LATGALE”, Reģ.Nr.40003020723, par zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 78980090153 – 2,90 ha platībā un zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 78980100121 - 0,58 ha platībā (zemes vienību platība līgumā var tikt precizēta, 

ja tiek veikta zemes vienības instrumentālā uzmērīšanas vai tiek pieņemts lēmums par platības 

precizēšanu), pagarināšanu uz pieciem gadiem, lauksaimniecības vajadzībām. 
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2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk par 

EUR 28,00 gadā par katru zemes vienību, kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji 

mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas 

un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt a/s „LOPKOPĪBAS IZMĒĢINĀJUMU STACIJA LATGALE”, 

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. 

 

8§ 

Par bērnu ēdināšanu vasaras atpūtas grupas laikā._________________________   

J.Ivanova 

8.1.Sociālais atbalsta centrs “Cerība”, šovasar jūlija un augusta mēnešos organizē 

vasaras atpūtas grupas, pašvaldībā dzīvojošiem sociālā atstumtības riskam pakļauto ģimeņu 

bērniem vecumā no 7-12 gadiem. Tiek plānots organizēt vasaras grupas no 01.jūlija līdz 28. 

augustam (43 darba dienas). 

Vasaras grupā aktivitātēs varēs piedalīties līdz 15 bērniem no Viļānu novada 

pašvaldības. Nodarbības bērniem notiks no 9.00 līdz 15.00. Sakarā ar to, būtu nepieciešams 

nodrošināt bērniem divreizējo ēdināšanu (brokastis un pusdienas).  

Tika aprēķināts, cik līdzekļu jau ir izlietots laika posmā no 02.01.2020- 12.03.2020. 

Ēdināšanas izmaksām bērniem par launagu tika iztērēti 58,34 EUR, pusdienas 

pieaugušajiem izmaksāja 1032,49 EUR. 

Pēc aprēķiniem var secināt, ka ēdināšanas pakalpojuma (launags bērniem un pusdienas 

pieaugušajiem) nodrošināšanai uz 29.05.2020. ir izlietoti 1090,83 EUR. 

 

Lai noskaidrotu vidējo ēdināšanas izmaksu vienam bērnam, tika ņemtas izmaksas par 

5  mēnešiem bērniem bērnu dārzā: 

Mēnesis   Brokastis 

1.porcija 

(EUR) 

Pusdienas 

1.porcija 

(EUR)  

Cik izmaksāja 

brokastis un 

pusdienas 

kopā 1 dienai 

(EUR)  

Janvāris   0,22 0,44 0,66 

Februāris   0,23 0,46 0,69 

Marts   0,25 0,49 0,74 

Aprīlis   0,24 0,48 0,72 

Maijs   0,24 0,49 0,73 

Vidējā vienas porcijas cena (par 

pieciem mēnešiem) 

  0,24 0,47 0,71 

Pēc aprēķiniem varam secināt, ka vidējā cena par divreizējo ēdināšanu (brokastis un 

pusdienas) ir 0,71 EUR/ dienā  vienam bērnam. Līdz ar to, lai nodrošinātu 15 bērniem 

divreizējo ēdināšanu jūlija un augusta mēnešos (t.i. 43 darba dienas) būtu nepieciešami 457,95 
EUR. 

Sociālā atbalsta centrs „CERĪBA”  lūdz atļaut nodrošināt vasaras grupas bērnus ar 

divreizējo ēdināšanu jūlija un augusta mēnešos no jau piešķirtajiem budžeta līdzekļiem. 

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

7.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā Finanšu komitejas ieteikumu,  
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deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns,  Guna Popova,  Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, Daiga 

Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka  ), pret – 

nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut Sociālā atbalsta centram „CERĪBA” nodrošināt vasaras grupas bērniem (grupa līdz 15 

bērniem) ar bezmaksas divreizējo ēdināšanu jūlija un augusta mēnešos, no Sociālā atbalsta 

centra „CERĪBA” budžeta līdzekļiem. 

2. Sociālā atbalsta centram „CERĪBA” ēdināšanas organizēšanu jūlija un augusta mēnešos 

saskaņot ar Viļānu pirmsskolas izglītības iestādi. 

 

9§ 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā.________ 

G.Visocka J.Šlivka A.Ornicāns  J.Ivanova 

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

pašvaldību budžetiem”, “Likuma par budžetu un finanšu vadību” 7.pantu un ņemot vērā 

Finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 13 (Jekaterina Ivanova, Indra 

Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns, Guna Popova,  Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs 

Beitāns, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, Jevdokija 

Šlivka  ), pret – 1 (Artūrs Ornicāns) , atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Veikt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā. 

 

Pielikumā: pamatbudžeta grozījumi uz 2 lapām. 

 

10§ 

Par 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu .__________________________ 

A.Stafeckis J.Ivanova 

10.1.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot 

vērā Finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 13 (Jekaterina Ivanova, Indra 

Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs 

Beitāns, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, Jevdokija 

Šlivka  ), pret – nav, atturas- 1 (Artūrs Ornicāns ),  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt 2019.gada publisko pārskatu . 

 

Pielikumā : pārskats uz 52  lapām. 

11§ 

Par koku un krūmu norakstīšanu Viļānu pilsētas teritorijā. 

G.Pecka  J.Ivanova 
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11.1.Pamatojoties uz labiekārtošanas administratores Marijas Indānes 2020.gada 21.aprīļa 

ziņojumu „Par iznīkušiem košumkrūmiem”, tika konstatēts, ka ir iznīkuši uzskaitītie 8 

košumkrūmi par kopējo summu EUR 50.08 (piecdesmit eiro 08 centi) un ņemot vērā Finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska 

,Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla 

Stiuka, Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, Jevdokija 

Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Norakstīt 1.tabulā uzskaitītos 8 košumkrūmus par kopējo summu EUR 50.08 

(piecdesmit eiro 08 centi) no grāmatvedības uzskaites konta 1269 „Pārējie bioloģiskie aktīvi” 

1.tabula 

Iznīkušo košumkrūmu saraksts Viļānu pilsētas teritorijā 

Nr.p.k. Nosaukums Atrašanās vieta  
Daudz., 

gab. 

Summa 

(EUR) 

1 Jasmīns „Aurea” 
Viļānu bērnudārza žoga 

malā 
2 11.02 

2 Hortenzijas „Kyushu” 
Brīvības un Centrālās ielas 

krustojumā 
2 11.02 

3 
Hortenzijas „Great 

star” 
Baznīcas stāvlaukuma malā 2 14.02 

4 
Hortenzijas 

„SilverDolar” 
Baznīcas stāvlaukuma malā 2 14.02 

  Kopā:  x 8 50.08 

 

12§ 

Par saistošo noteikumu Nr.122 izdošanu.________________________________________ 

D.Volodjko J.Ivanova 

12.1.Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 24.pantu 

un ņemot vērā Finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina 

Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Inga Zunda, Inta 

Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, 

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

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izdot saistošos noteikumus Nr.122 un apstiprināt saistošo noteikumu paskaidrojuma 

rakstu (pielikumā).  

 

13§ 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu mēbeļu un aprīkojuma iegādei.______________ 

I.Brence  J.Ivanova 
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13.1.Sakarā ar to, ka 2020.gada 01.septembrī Viļānu MMS Vizuāli plastiskās mākslas un 

Deju pamatu programmām plānots sākt mācību procesu ēkā Kultūras laukums 1, Viļāni  un 

izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores 2020.gada 16.jūnija iesniegumu un 

tāmes ar lūgumu piešķirt finansējumu mēbeļu un aprīkojuma iegādei EUR 15 000  apmērā, kā 

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

vērā Finanšu komitejas ieteikumu , deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Indra 

Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs 

Beitāns, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, Artūrs 

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

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt naudas līdzekļus Viļānu Mūzikas un mākslas skolai EUR 15 000 (piecpadsmit 

tūkstoši eiro 00 centi) apmērā  no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, mēbeļu un 

aprīkojuma iegādei.  

Pielikumā: tāme uz 3 lapām . 

14§ 

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

J.Ivanova 

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

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

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

budžetu 2020.gadam” 3.panta pirmās daļas 4.punktu un 10.pielikumu, Ministru kabineta 

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

mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām” līdzfinansējums no valsts budžeta Viļānu novada 

pašvaldības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām 2020.gadā piešķirti 5161 EUR (pusgadam piešķirti 2580,50 euro (divi tūkstoši 

pieci simti euro un 50 centi). Pašvaldība veic valsts piešķirtās mērķdotācijas 2020.gadam 

sadali Noteikumos noteiktā kārtībā, ņemot vērā: 

1. valsts piešķirtās mērķdotācijas apmēru  Viļānu novada pašvaldībai 2020.gadam; 

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

ansambļi) skaitu Pašvaldībā; 

3. G2 –kolektīvu (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas grupas, 

tautas lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi) skaitu 

Pašvaldībā;  

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

Ņemot vērā Finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina 

Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Inga Zunda, Inta 

Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, 

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

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Veikt valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali pašvaldības māksliniecisko kolektīvu 

vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šādi 

2020.gadā: 

Kolektīvs 
Kolektīvu 

skaits 

Valsts 

piešķirtā 

Bāzes finansējuma (B) 

1 kolektīvam aprēķins 

Bāzes finansējums 

1 kolektīvam  
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2. Apstiprināt mērķdotācijas sadalījumu 2020. gada 1. un 2. pusgadam 

mākslinieciskajiem kolektīviem atbilstoši pielikumam. 

15§ 

Par Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas atvaļinājumu.________________ 

A.Stafeckis J.Ivanova 

15.1.Sakarā ar Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas iesniegumu un ņemot vērā 

Finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 13 (Indra Šarkovska ,Inna Ruba, 

Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, 

Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka  ), 

pret – nav, atturas-nav, deputāte Jekaterina Ivanova balsošanā nepiedalās ,sakarā ar interešu 

konfliktu valsts amatpersonu darbībā 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Jekaterinai Ivanovai kārtējā 

atvaļinājuma daļu septiņas kalendārās dienas no 2020.gada 08.jūlija līdz 2020.gada 14.jūlijam 

ieskaitot. 

16§ 

Par grozījumu veikšanu specifiska atbalsta mē rķa 9.3.1.1.pasā kuma projekta iesnieguma 

Nr.9.3.1.1/18/I/030 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstī

ba Viļānu novada pašvaldībā”. 

J.Ivanova 

16.1.Izskatot specifiska atbalsta mē rķa 9.3.1.1.pasākuma projekta iesnieguma Nr.9.3.1.1/18/I/030 

“Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu novada pašvaldī

bā” sagatavotos grozījumus, un ņemot vērā Viļānu novada pašvaldības domes 2018.gada 29.martā 

pieņemto lēmumu Nr.4 41§ „Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2018.-

2020.g. saskaņošanu un dalību plāna īstenošanā”, Viļānu novada pašvaldības domes 2019.gada 

24.aprīlī pieņemto lēmumu Nr.5 32§ „Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības domes 2018.gada 

29.marta lēmumā Nr.4 41§ „Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2018.-

2020.g. saskaņošanu un dalību plāna īstenošanā”, Viļānu novada pašvaldības domes 2019.gada 

9.janvārī pieņemto lēmumu Nr.1 5§ „Par dalību specifiska atbalsta mērķa 9.3.1.1.pasākuma projektā 

„Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu novada pašvaldī

bā””, Viļānu novada pašvaldības domes 2020.gada 9.janvārī pieņemto lēmumu Nr.1 6§ „Par ēkas 

Mehanizatoru ielā 24A, Viļānos, pārbūvi”, Viļānu novada pašvaldības domes 2020.gada 26.martā 

pieņemto lēmumu Nr.5 37§ „Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.-

2020.gadam”, un  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās daļas 

7.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 16.j ū nija noteikumu Nr. 313 „Darb ī bas programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai apr

ūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā  un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu 

pieejamību personām ar invaliditā ti un bē rniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizā cija" ī

pašvaldībā mērķdotācija 

(L) 

noteiktajā periodā 

G1 4 
EUR 2580.50 B=L/(ΣG1x2 + ΣG2) 

EUR 397.00 

G2 5 EUR 198.50 
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stenošanas noteikumi” un Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr. 871 “Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu 

infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrā

cijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plā

nu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases noteikumi” nosacījumiem un ņemot vērā Finanšu 

komitejas ieteikumu,  

deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns,  Guna Popova,  Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, Daiga 

Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka  ), pret – 

nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Veikt grozījumus specifiska atbalsta mērķa 9.3.1.1.pasākuma projekta iesniegumā 

Nr.9.3.1.1/18/I/030 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un 

attīstība Viļānu novada pašvaldībā”; 

2.Garantēt projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu EUR 1724688,24 (viens miljons 

septiņi simti divdesmit četri tūkstoši seši simti astoņdesmit astoņi eiro, 24 centi), t.sk. Publiskā

s attiecināmās izmaksas EUR 1559458,22 (viens miljons pieci simti piecdesmit deviņi tū

kstoši četri simti piecdesmit astoņi eiro, 22 centi), no kurām ERAF finansē jums EUR 

479705,55 (četri simti septiņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti pieci eiro, 55 centi), Valsts 

budžeta dotācija pašvaldībām EUR 25396,18 (divdesmit pieci tūkstoši trīs simti deviņdesmit 

seši eiro, 18 centi) un pašvaldības finansējums EUR 1054356,49 (viens miljons piecdesmit č

etri tūkstoši trīs simti piecdesmit seši eiro, 49), kā arī publiskās neattiecināmās izmaksas 

EUR 165 230,02 (viens simts sešdesmit pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit eiro, 02 centi) ar 

pašvaldības budžetu. 

3.Projekta apstiprināšanas gadījumā ņemt vidēja termiņa aizņēmumu ES fonda līdzfinansētā 

projekta Nr. Nr.9.3.1.1/18/I/030 „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras 

izveide un attīstība Viļānu novada pašvaldībā” īstenošanai Publisko attiecināmo izmaksu 

EUR 1559458,22 (viens miljons pieci simti piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti piecdesmit 

astoņi eiro, 22 centi) apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi.  

4.No pašvaldības budžeta finansēt visas projekta izmaksas, kas pārsniedz publiskā finansē

juma daļu - publiskās neattiecināmās izmaksas EUR 165 230,02 (viens simts sešdesmit pieci t

ūkstoši divi simti trīsdesmit eiro, 02 centi). 

17§ 

Par sociālās dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.___________________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

17.1.  28.05.2020. saņemts iesniegums no A. Š. deklarēts Viļānos, ar lūgumu pagarināt 

apkures un īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā , 

Viļānos. 
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 Izskatot lietas materiālus, konstatēts: A.Š.  27.06.2020. beigsies  īres un apkures 

līgums par sociālo dzīvokli Celtnieku ielā , Viļānos. Persona ar invaliditāti. Personai  ir 

piešķirts trūcīgās personas statuss. Var secināt, ka pēc statusa A.Š. nav zaudējis tiesības īrēt 

sociālo dzīvojamo platību. A.Š. dzīvokļa parādu nav. 

Ņemot vērā konstatēto, pamatojoties uz likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

dzīvojamām mājām” 5.pantu, Viļānu novada domes 2017.gada 10.augusta saistošo noteikumu 

Nr.95 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu novadā ” 13. punktu un ņemot vērā 

Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 

14 (Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Inga 

Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  

Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Pagarināt A. Š. īres un apkures līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī 

Celtnieku ielā, Viļānos uz sešiem mēnešiem; 

 

2.viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju vienošanos par īres 

līguma pagarināšanu ar A.Š., SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un Viļānu novada 

pašvaldības Sociālo dienestu; 

3.viena mēneša laikā  no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt      trīspusēju vienošanos par 

apkures līguma pagarināšanu ar A.Š., SIA “VIĻĀNU SILTUMS” 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 stāšanas dienas.                      

 

17.2. 28.05.2020. saņemts iesniegums no P. I. deklarēts Viļānos, ar lūgumu pagarināt apkures 

un īres līgumu par sociālo dzīvokli Celtnieku ielā , Viļānos.  

 Izskatot lietas materiālus, konstatēts: P.I. 27.06.2020. beigsies īres un apkures līgums 

par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā , Viļānos. Persona ar 

invaliditāti. Personai ir maznodrošinātās personas statuss. Var secināt, ka pēc statusa P.I. nav 

zaudējis tiesības īrēt sociālo dzīvojamo platību. P.I. dzīvokļa parādu nav. 

Ņemot vērā konstatēto, 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 balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns,  Guna Popova,  Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, Daiga 

Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka  ), pret – 

nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

Celtnieku ielā, Viļānos uz sešiem mēnešiem; 
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2.viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju vienošanos par īres 

līguma pagarināšanu ar P.I., SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un Viļānu novada 

pašvaldības Sociālo dienestu par īres līguma pagarināšanu; 

3.viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt vienošanos par apkures līguma 

pagarināšanu ar P.I., SIA “VIĻĀNU SILTUMS” 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 stāšanas dienas.                      

  

17.3.Sociālajā dienestā 01.06.2020. ir saņemts iesniegums no A.M. deklarēts  Viļānos, ar 

lūgumu pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvokli Kultūras laukumā , Viļānos. 

 Izskatot lietas materiālus, konstatēts: A.M. 26.06.2020. beigsies īres līgums par 

sociālo dzīvokli Kultūras laukumā , Viļānos. Personai ir piešķirts trūcīgās personas statuss. 

Pēc sava statusa viņam arī turpmāk ir tiesības īrēt sociālo dzīvokli. Īrniekam nav dzīvokļa īres 

un apsaimniekošanas maksājumu parādu. 

Ņemot vērā konstatēto, pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2017.gada 

10.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.95 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu 

novadā ” 5., 7., 13.5 punktu un ņemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska 

,Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla 

Stiuka, Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, Jevdokija 

Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Pagarināt A.M. īres līgumu par sociālo dzīvokli Kultūras laukumā , Viļānos uz sešiem 

mēnešiem; 

2.viena mēneša laikā  no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju vienošanos par īres 

līguma pagarināšanu ar A. M., 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 stāšanas dienas.                      

 

17.4. 28.05.2020. saņemts iesniegums no A. Š. deklarēta Viļānos, ar lūgumu pagarināt 

apkures un īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā , 

Viļānos.  

 Izskatot lietas materiālus, konstatēts: A.Š. ir pensionāre. Personai piešķirts 

maznodrošinātas personas statuss. Īres līgums par sociālo dzīvojamo platību beigsies 

26.06.2020. Pēc sava statusa persona ir tiesīga īrēt sociālo dzīvokli. A.Š. parādu par dzīvokli 

nav. 
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Ņemot vērā konstatēto, pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2017.gada 

10.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.95 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu 

novadā ” 5., 7., 13.5 punktu un ņemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska 

,Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla 

Stiuka, Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, Jevdokija 

Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Pagarināt A. Š. īres un apkures līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī 

Celtnieku ielā, Viļānos uz sešiem mēnešiem; 

2.viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju vienošanos par īres 

līguma pagarināšanu ar A.Š., SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un Viļānu novada 

pašvaldības Sociālo dienestu; 

3. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju vienošanos  par 

apkures līguma pagarināšanu ar A.Š., SIA “VIĻĀNU SILTUMS” 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 stāšanas dienas.                      

 

17.5. 25.05.2020. saņemts iesniegums no V.V. deklarēta Viļānos, ar lūgumu pagarināt īres un 

apkures līgumu par sociālo dzīvokli Celtnieku ielā , Viļānos.  

 Izskatot lietas materiālus, konstatēts: V.V. 27.06.2020. beigsies  īres un apkures 

līgums par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvokli Celtnieku ielā , Viļānos. Persona ir 

pensionāre, apgādnieku nav. Personai ir maznodrošinātās personas statuss. Var secināt, ka pēc 

statusa V.V. nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvojamo platību. V.V. dzīvokļa parādu nav. 

Ņemot vērā konstatēto, pamatojoties uz  likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

dzīvojamām mājām” 5.pantu, Viļānu novada  domes 2017.gada 10.augusta saistošo 

noteikumu Nr.95 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu novadā ” 13. punktu un ņemot 

vērā Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot 

par- 14 (Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  

Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  

Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

Celtnieku ielā, Viļānos uz sešiem mēnešiem; 

2.viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju vienošanos par īres 

līguma pagarināšanu ar V.V., SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un Viļānu novada 

pašvaldības Sociālo dienestu; 

3.viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju vienošanos par 

apkures līguma pagarināšanu ar V.V., SIA “VIĻĀNU SILTUMS” un Viļānu novada 

pašvaldības Sociālo dienestu. 
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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.                      

18§ 

Par sociālā dzīvokļa maiņu.____________________________________________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

  18.1.Sociālajā dienestā  tika saņemts P. R. deklarēts Viļānos, 01.06.2020.  iesniegums 

ar lūgumu pārcelt viņu uz  sociālo dzīvokli Rīgas ielā  , Viļānos, jo būs mazāk jāmaksā. 

Izskatot lietas materiālus, uzklausot SAC vadītājas paskaidrojumus un viedokli, konstatēts: 

P.R. ir piešķirts trūcīgās personas statuss. Personai ir tiesības turpināt īrēt sociālo dzīvojamo 

platību. Parādu par dzīvokļa īri, komunālajiem maksājumiem, apkuri elektrību nav. Sociālajā 

dzīvoklī Rīgas ielā , Viļānos ielā ir brīva istaba ar kopējo platību 15,73 m
2
. 

Ņemot vērā konstatēto, saskaņā ar Viļānu novada  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 balsojot par- 

14 (Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Inga 

Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  

Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Pārcelt P. R. uz sociālo dzīvokli Rīgas ielā, Viļānos; 

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

P.R., 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 stāšanas dienas.                      

19§ 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.__________________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

19.1.Izskatot M. Ū. deklarētā dzīvesvieta Dekšāres pag., Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret 

citu īrējamu dzīvojamo telpu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

M. Ū. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – apmainīt īrēto pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu Dekšāres pag., Viļānu nov., pret citu īrējamu pašvaldībai piederošo 

neizīrētu dzīvokli Dekšāres pagastā, Viļānu nov.  

Pamatojoties uz 2011.gada 1.septembra noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.4302 ar 

SIA „VIļĀNU NAMSAIMNIEKS” M. Ū. lietošanā nodots dzīvoklis Dekšāres pag., Viļānu 

nov. 

Īres līgumā ir ierakstīti: īrniece M. Ū., dēls A. Č., meita A. Č., bērnu tēvs O. Č.  

Dzīvoklī ir trīs istabas, kopējā platība - 61,1 m
2
, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis –  

krāsns apkure, ūdensvada un kanalizācijas nav. 

Parādu par īres maksu, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem par dzīvokli  

Dekšāres pag., Viļānu nov. nav. 

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.116 „Par Viļānu novada 

pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.2. punktu pašvaldība sniedz 
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palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu personām, kuras 

īrē pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu un vēlas to apmainīt pret citu īrējamu dzīvojamo 

telpu sakarā ar dzīves apstākļu uzlabošanos un vēlas maiņu uz dzīvokli ar lielāku platību vai 

arī maiņu no nelabiekārtota uz labiekārtotu dzīvokli un kuras vismaz vienu gadu katru mēnesi 

ir maksājušas pilnā apmēra īres un komunālo pakalpojumu maksājumus.  

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 64.panta otrajā daļā noteiktajam M.Ū. 2020.gada 

03.marta iesnieguma par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrētās 

dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu objektīvu iemeslu dēļ (papildus 

informācijas iegūšanai, faktu konstatācijai) izskatīšanas termiņš bija pagarināts līdz 2020.gada 

03. jūlijam (Dzīvokļu jautājumu komisijas 2020.gada 13.marta prot. Nr.6). Iegūstot papildus 

informāciju un faktus, kas ir svarīgi lietas izskatīšanā, M.Ū. iesniegums tika izskatīts 

2020.gada 02.jūnijā Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdē.  

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24. pantu, 

Administratīva procesa likuma 64.pantu otro daļu, Viļānu novada pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr.116 „Par Viļānu novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 18.2. punktu un ņemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

ieteikumu, 

deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns,  Guna Popova,  Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, Daiga 

Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka  ), pret – 

nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atzīt M. Ū. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrētās pašvaldībai 

piederošās dzīvojamās telpas –Dekšāres pag.,Viļānu nov., apmaiņā pret citu īrējamu 

pašvaldībai piederošo neizīrētu dzīvojamo telpu un iekļaut M. Ū.Viļānu novada pašvaldības 

palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās platības apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu. 

 

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

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

 

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

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu 

dzīvojamo telpu, Viļānu novada pašvaldības dome 

 

konstatē: 

 

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības 2019.gada 30.maija lēmumu Nr.7, pamatojoties uz 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24. pantu, ievērojot personas (ģimenes) 

konkrētos dzīvokļa apstākļus, V.F. tika atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā un iekļauta 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, 

2020.gada 2.jūnijā, V. F. tika piedāvāts apmainīt īrēto 1,5-ist. dzīvojamo telpu Raiņa ielā 
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Viļānos, Viļānu nov., pret citu īrējamu dzīvojamo telpu – Mehanizatoru ielā ,Viļānos, Viļānu 

nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 74,5 m
2
, istabu skaits – 4, ceturtais stāvs, 

labiekārtojuma līmenis – centrālā apkure, ūdensvads, kanalizācija, gāzes vads. (2020.gada 4. 

jūnijā Viļānu novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas paziņojums Nr.1.3.8/927). 

2020. gada 8.jūnijā tika saņemta V. F. rakstiska atbilde - piekrišana apmainīt īrēto dzīvokli 

Raiņa ielā, Viļānos, Viļānu nov. pret citu īrējamu dzīvokli – Mehanizatoru ielā, Viļānos, 

Viļānu nov. 

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.116 „Par Viļānu novada 

pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.2. punktu pašvaldība sniedz 

palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu personām, kuras 

īrē pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu un vēlas to apmainīt pret citu īrējamu dzīvojamo 

telpu sakarā ar dzīves apstākļu uzlabošanos un vēlas maiņu uz dzīvokli ar lielāku platību vai 

arī maiņu no nelabiekārtota uz labiekārtotu dzīvokli un kuras vismaz vienu gadu katru mēnesi 

ir maksājušas pilnā apmēra īres un komunālo pakalpojumu maksājumus.  

Parādu par īres maksu, apsaimniekošanu, komunālajiem pakalpojumiem un siltumenerģijas 

piegādi par dzīvokli Raiņa ielā, Viļānos nav. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta nosacījumiem, dzīvesvietas maiņas 

gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā 

dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.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, Viļānu novada 

pašvaldības saistošo noteikumu Nr.116 „Par Viļānu novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 18.2. punktu, 22.punktu un ņemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Indra 

Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs 

Beitāns, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, Artūrs 

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

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Sniegt V. F. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrētās pašvaldībai piederošās 

dzīvojamās telpas Raiņa ielā, Viļānos, Viļānu nov., apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai 

piederošo neizīrētu dzīvojamo telpu – Mehanizatoru ielā, Viļānos, Viļānu nov.;  

2. uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” slēgt īres līgumu ar V. F. uz nenoteiktu laiku, 

iekļaujot īres līgumā, kā ģimenes locekļus, vīru –V.F., meitu – K. T.,  dēlu –N. F.;  

3. uzlikt par pienākumu V.F. noslēgt ar SIA „VIĻĀNU SILTUMS”  līgumu par 

siltumenerģijas piegādi dzīvoklī Mehanizatoru ielā , Viļānos, Viļānu nov.; 

4. līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža;  

5. uzlikt par pienākumu V.F. sakarā ar dzīvesvietas maiņu, deklarēt savu un ģimenes locekļu 

dzīvesvietu pēc adreses - Mehanizatoru ielā ,Viļāni, Viļānu nov., viena mēneša laikā no īres 

līguma noslēgšanas; 

6.noslēgt līgumu ar SIA “Latvijas Propāna gāze”. 

 

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

aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 
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19.3.Izskatot I. Š. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, 

Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

I. Š. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā –  īrēt pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu.     

I. Š. savā iesniegumā norāda, ka pašreiz ar savu ģimeni dzīvo sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā 

Viļānos, Viļānu nov. Dzīvoklī deklarēti 9 cilvēki, t.sk.4 mazgadīgie bērni. Dzīvojamā platība 

ir maza, tāpēc vēlās dzīvot ar savu ģimeni atsevišķi. 

Izskatot I. Š. iesniegumu tika konstatēts, ka viņa īrē divas istabas (43,80 m
2
) sociālajā 3-ist. 

dzīvoklī Celtnieku ielā, Viļānos. Trešo istabu šajā dzīvoklī īrē  bijušais vīrs – V. Š. Laulība 

starp I.Š. un V.Š. tika šķirta 2010.gada 26.martā. V. Š. ir persona ar invaliditāti (2.gr.). 

Kopskaitā dzīvoklī deklarēti 9 cilvēki, t.sk. 4 mazgadīgie bērni.  I. Š. ģimenei ir noteikts 

trūcīgās ģimenes statuss. Parādu par īres maksu, apsaimniekošanu, komunālajiem 

pakalpojumiem un siltumenerģijas piegādi par dzīvokli Celtnieku ielā, Viļānos, nav. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu I.Š. 2020.gada 28.februāra 

iesnieguma par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā, izskatīšanas termiņš objektīvu iemeslu dēļ (papildus informācijas 

iegūšanai, faktu konstatācijai) bija pagarināts līdz 2020.gada 28. jūnijam. (Viļānu novada 

pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas 2020.gada 13.martā prot. Nr.6). Iegūstot papildus 

informāciju un faktus, kas ir svarīgi lietas izskatīšanā, I.Š. iesniegums tika izskatīts 2020.gada 

11.jūnijā  Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdē.  

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem I. Š. tika 

uzaicināta uz 2020.gada 11. jūnija Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi viedokļa izteikšanai un 

uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidrojumus un pierādījumus nav 

iesniegusi.       

Ņemot vērā personas dzīves apstākļus, pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisija I.Š. 

paskaidroja, ka Sociālo dzīvokļu izīrēšana vai apmaiņa nav Dzīvokļu jautājumu komisijas 

kompetencē. Ar doto jautājumu I. Š. jāgriežas Sociālajā dienestā. 

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

dzīvokļa jautājuma risināšanā ir noraidāms, jo pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā ”13.,14.panta un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.116 

„Par Viļānu novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. punkta un 

8.punkta nosacījumiem, viņa neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir tiesīgas 

saņemt iepriekš minēto palīdzības veidu. Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta 

pieņemšanai. 
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Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta trešo daļu, 

13.pantu, 14.pantu, Administratīvā procesa likuma  62. pantu pirmo daļu, 64.pantu otro daļu 

65.,66.,67.pantiem, Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.116 „Par Viļānu 

novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.punktu, 8.punktu un ņemot 

vērā Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot 

par- 14 (Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  

Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  

Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

           

Atteikt atzīt I.Š. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas 

izīrēšanā.   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

19.4. Izskatot V.K. deklarētā dzīvesvieta Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu nov. iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret 

citu īrējamu dzīvojamo telpu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

V.K. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – apmainīt īrēto pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu – Rīgas ielā , Viļānos, Viļānu nov., pret citu īrējamu pašvaldībai 

piederošo neizīrētu dzīvokli ar lielāku dzīvojamo platību. 

Pamatojoties 2009.gada 27.aprīļa noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.820/967 ar SIA 

„VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” V. K. lietošanā nodots dzīvoklis Rīgas ielā , Viļānos, Viļānu 

nov.  

Īres līgumā ir ierakstīti: īrniece V. K. un dēls A. Dzīvoklī ir viena istabas, kopējā platība - 

21,16 m
2
, dzīvojamā platība -17,50 m

2 
, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – malkas 

apkure, ūdensvada, kanalizācijas nav. 

Pēc SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” informācijas uz 2020.gada 01.jūniju parāds par 

apsaimniekošanu, īri un komunālajiem pakalpojumiem par dzīvokli Rīgas ielā, Viļānos 

Viļānu nov., - 119,88 EUR, parāds par  elektrību - 155,19 EUR,  V.K. vienošanos par parāda 

nomaksu pa daļām nav noslēgusi. 

 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 64.pantā otrajā daļā noteiktajam V. K. 2020.gada 

07.aprīļa iesnieguma par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā objektīvu 

iemeslu dēļ (papildus informācijas iegūšanai, faktu konstatācijai) izskatīšanas termiņš bija 

pagarināts līdz 2020.gada 07. augustam (Dzīvokļu jautājumu komisijas 2020.gada 16.aprīļa 

prot. Nr.7). Iegūstot papildus informāciju un faktus, kas ir svarīgi lietas izskatīšanā, V.K. 

iesniegums tika izskatīts 2020.gada 11.jūnijā Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdē.  

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

uzaicināta uz 2020.gada 11. jūnija Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi viedokļa izteikšanai un 

paskaidroja, ka viņa ir ilgstoša bezdarbniece, dēls saņem apgādnieka zaudējuma pensiju. V. 

K. apsolījusi mēneša laikā segt iekrātos parādus par dzīvokli un elektrību.   
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Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus, V.K. lūgums par palīdzības sniegšanu 

dzīvokļa jautājuma risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo 

telpu, ir noraidāms. 

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.116 „Par Viļānu novada 

pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.2. punktu pašvaldība sniedz 

palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu personām, kuras 

īrē pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu un vēlas to apmainīt pret citu īrējamu dzīvojamo 

telpu sakarā ar dzīves apstākļu uzlabošanos un vēlas maiņu uz dzīvokli ar lielāku platību vai 

arī maiņu no nelabiekārota uz labiekārtotu dzīvokli un kuras vismaz vienu gadu katru mēnesi 

ir maksājušas pilnā apmēra īres un komunālo pakalpojumu maksājumus.  

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  24. pantu, 

Administratīvā procesa likuma  62. panta pirmo daļu, 64.panta otro daļu, 65. panta pirmo 

daļu, 66.pantu un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.116 „Par 

Viļānu novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.2. punktu un ņemot 

vērā Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot 

par- 13 (Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  

Inga Zunda, Inta Brence, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, 

Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-1 (Rūdolfs Beitāns),  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atteikt atzīt V.K. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrētās 

pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas - Rīgas ielā , Viļānos ,Viļānu nov., apmaiņā pret citu 

īrējamu pašvaldībai piederošo neizīrētu dzīvojamo telpu.  

 

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

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

 

19.5.Izskatot K.I. deklarētā dzīvesvieta Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, 

Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

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

dzīvojamo telpu. 

K. I. savā iesniegumā norāda, ka pēc deklarētās dzīvesvietas –Sokolku pag., Viļānu nov., 

nedzīvo.  Dzīvojamā platība ir maza, vēlas ar savu ģimeni dzīvot atsevišķi. Pašreiz, pēc 

mutiskas vienošanās, ar meitu G. P. īre dzīvokli Viļānu pilsētā.  

Izskatot K. I. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, tika konstatēts, ka saskaņā ar LR 

Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, K. I.nepieder nekustamais īpašums Latvijas 

Republikas teritorijā (08.06.2020. Viļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes 

informācija,  Nr.1.3.6/934). 

K. I. ģimenei ir piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss ( 27.05.2020. Viļānu novada 

pašvaldības Sociālā dienesta izziņa Nr.1.4.3/81). 

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

uzaicināta uz 2020.gada 11.jūnija Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi papildus viedokļa 

sniegšanai un uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu. K. I.  paskaidroja, ka īrē dzīvokli Viļānu 
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pilsētā, taču īpašnieks pieprasa atbrīvot to. Nekustamais īpašums Sokolku pag., Viļānu nov. 

pieder vecmammai. 

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

dzīvokļa jautājuma risināšanā ir noraidāms, jo pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā ”13.,14.pantiem un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu 

Nr.116 „Par Viļānu novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. punkta un 

8.punkta nosacījumiem, K.I. neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir tiesīgas 

saņemt iepriekš minēto palīdzības veidu. Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta 

pieņemšanai. 

Ņemot vērā personas dzīves apstākļus, pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisija ieteica K. I. 

vērsties pašvaldības Sociālajā dienestā ar lūgumu sniegt  palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā - pašvaldībai piederošo sociālo dzīvokļu (istabu) izīrēšanā. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta trešo daļu, 

13.pantu, 14.pantu, Administratīvā procesa likuma 62. pantu, 65. pantu, 66.pantu un 67.pantu, 

Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.116 „Par Viļānu novada pašvaldības 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.punktu, 8.punktu un ņemot vērā Sociālās, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 14 

(Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Inga 

Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  

Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atteikt atzīt K. I. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas 

izīrēšanā. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

19.6.Izskatot S. U. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, 

Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

S. U. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu. 

S.U. savā iesniegumā norāda, ka pēc deklarētās dzīvesvietas nedzīvo. Dzīvojamā platība ir 

maza un tāpēc vēlas dzīvot atsevišķi. Pašreiz īrē dzīvojamo platību Viļānu pilsētā. 

 

Izskatot S. U. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, tika konstatēts, ka saskaņā ar LR 

Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, S. U. nepieder nekustamais īpašums Latvijas 

Republikas teritorijā (08.06.2020. Viļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes 

informācija,  Nr.1.3.6/934). 

S. U. ir persona ar invaliditāti (3.gr.), noteikts trūcīgas personas statuss ( 05.06.2020. Viļānu 

novada pašvaldības Sociālā dienesta izziņa Nr.1.3.2/25). 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem S. U. tika 

uzaicināta uz 2020.gada 11.jūnija Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi papildus viedokļa 
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sniegšanai un uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu. S.U. papildus  paskaidroja, ka pēc 

deklarētās dzīvesvietas kopā ar mātes ģimeni nedzīvo mazās dzīvojamās platības dēļ. Pašreiz 

S.U. uz mutiskas vienošanās pamata īrē dzīvojamo platību Viļānos.  

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

dzīvokļa jautājuma risināšanā ir noraidāms. Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā ”13.,14.pantiem un  Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu 

Nr.116 „Par Viļānu novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  7. punkta 

un 8.punkta nosacījumiem, S.U. neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir tiesīgas 

saņemt iepriekš minēto palīdzības veidu. Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta 

pieņemšanai. 

Ņemot vērā personas dzīves apstākļus, pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisija ieteica S. U. 

vērsties pašvaldības Sociālajā dienestā ar lūgumu sniegt  palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā - pašvaldībai piederošo sociālo dzīvokļu (istabu) izīrēšanā. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta trešo daļu, 

13.pantu, 14.pantu, Administratīvā procesa likuma  62.pantu, 65.pantu, 66.pantu un 67.pantu, 

Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.116 „Par Viļānu novada pašvaldības 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.punktu, 8.punktu un ņemot vērā Sociālās, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 13 

(Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Inga 

Zunda, Inta Brence, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, 

Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas- 1(Rūdolfs Beitāns) ,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atteikt atzīt S.U. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas 

izīrēšanā.   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

20§ 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.__________________________________ 

D.Ceipiniece J.Šlivka I.Šarkovska J.Ivanova 

20.1.Izskatot M. C. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par dzīvojamās 

telpas īres līguma termiņa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

M. C. lūdz pagarināt 2020.gada 15. janvārī noslēgto dzīvojamās telpas - Celtnieku ielā, 

Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” sakarā ar līguma 

termiņa izbeigšanos. 

 

Saskaņā ar 2019.gada 27.decembra Viļānu novada pašvaldības lēmuma Nr.16 25.jautājumu, 

pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas 

izīrēšanu” 5.4. punktu, M.C. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2020.gada 15. janvārī starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un M.C.tika noslēgts 

dzīvojamās telpas – Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr. 1615 uz noteiktu laiku 
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– sešiem mēnešiem, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres 

līguma termiņa pagarināšanu.  

Parādu par īres maksu, apsaimniekošanu, komunālajiem pakalpojumiem, siltumenerģijas 

piegādi,  par dzīvokli Celtnieku ielā, Viļānos, 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 balsojot par- 10 (Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns,  Guna Popova,  Inga Zunda, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  

Arnolds Pudulis ), pret – 2 ( Jevdokija Šlivka ,Artūrs Ornicāns) , atturas-2 (Inta Brence , 

Rūdolfs Beitāns),  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut M. C. pagarināt 2020.gada 15. janvārī dzīvojamās telpas - Celtnieku ielā, Viļāni, 

Viļānu nov., īres līgumu Nr.1615 ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” noslēgto uz noteiktu 

laiku – vienu gadu;   

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

brīža;  

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

 

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

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

 

 

20.2.Izskatot J. K. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par dzīvojamās 

telpas īres līguma termiņa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

J.K. lūdz pagarināt” 2018.gada 11. aprīlī noslēgto dzīvojamās telpas - Viļānos, Viļānu nov., 

īres līgumu ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS sakarā ar līguma termiņa izbeigšanos. 

Saskaņā ar 2018.gada 29.marta Viļānu novada pašvaldības lēmuma Nr.4 35.jautājumu, 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 

3.punktu, 14.panta otro daļu un ceturto daļu, J. K.tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu 

risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2018.gada 11. aprīlī starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un J.K. tika noslēgts 

dzīvojamās telpas – Nākotnes ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr. 1490 uz noteiktu laiku 

– sešiem mēnešiem, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres 

līguma termiņa pagarināšanu.  

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības lēmumiem īres līgums Nr. 1490 tika pagarināts:   

- 2019.gada 28.februāra lēmums Nr.2 - uz noteiktu laiku – sešiem mēnešiem; 

 - 2019.gada 27.decembra lēmums Nr.16 - uz noteiktu laiku – trīs mēnešiem. 

Parādu par īres maksu, apsaimniekošanu, komunālajiem pakalpojumiem un siltumenerģijas 

piegādi par dzīvokli Nākotnes ielā, Viļānos, nav. 



30 
 

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 balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns,  Guna Popova,  Inga Zunda, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, Daiga 

Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka  ), pret – 

nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut J.K. pagarināt 2018.gada 11. aprīlī noslēgto  dzīvojamās telpas - Nākotnes ielā, 

Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu Nr.1490 ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” uz noteiktu 

laiku – sešiem mēnešiem;   

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. 

 

20.3.Izskatot A. S. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par dzīvojamās 

telpas īres līguma termiņa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

A.S. lūdz pagarināt 2014.gada 19.jūnijā noslēgto  dzīvojamās telpas -  Celtnieku ielā, Viļānos, 

Viļānu nov., īres līgumu ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” sakarā ar īres līguma termiņa 

izbeigšanos.  

Saskaņā ar 2014.gada 5.jūnija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.11, pamatojoties uz 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1.punktu un Viļānu novada 

pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, A. S. 

tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā. 

2014.gada 19. jūnijā starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un A.S. tika noslēgts 

dzīvojamās telpas - Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres līgums Nr.1259 uz noteiktu 

laiku – vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres 

līguma termiņa pagarināšanu.  

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības lēmumiem dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1259 

tika pagarināts: 

- 2015.gada 16. jūlija lēmums Nr.9 - uz noteiktu laiku – vienu gadu; 

- 2016.gada 22. decembra lēmums Nr.16 - uz noteiktu laiku – vienu gadu; 

- 2018.gada 28. jūnija lēmums Nr.8 - uz noteiktu laiku – sešiem mēnešiem; 

- 2018.gada 27. decembra lēmums Nr.16 - uz noteiktu laiku – vienu gadu. 

Pamatojoties uz SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”  sniegto informāciju, parāds par īres 

maksu un pamatpakalpojumiem par dzīvokli Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov. uz 
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01.06.2020. - 490,84 EUR. 16.01.2020. ar A. S. ir noslēgta vienošanās par parāda nomaksu pa 

daļām līdz 31.03.2021., taču pēc noslēgtās vienošanās maksājumi netiek veikti pilnā apmērā.  

Pamatojoties uz SIA „VIĻĀNU SILTUMS” sniegto informāciju parāds par siltumenerģijas 

piegādi dzīvoklī  Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov.  uz 01.06.2020. ir 559,63 EUR. Ar 

A.S.ir noslēgta vienošanās par parāda nomaksu pa daļām.  

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.pantā otro daļu A. S. 2020.gada 30. aprīļa 

iesnieguma par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu  objektīvu iemeslu dēļ 

(papildus informācijas iegūšanai, faktu konstatācijai) izskatīšanas termiņš bija pagarināts līdz 

2020.gada 30. augustam (Dzīvokļu jautājumu komisijas 2020.gada 14.maija prot. Nr.8). 

Iegūstot papildus informāciju un faktus, kas ir svarīgi lietas izskatīšanā, A.S. iesniegums tika 

izskatīts 2020.gada 11.jūnijā Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdē.  

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas Nolikuma 14.3. punktu 

A.S. tika uzaicināta uz 2020.gada 11. jūnija Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi viedokļa 

izteikšanai un paskaidroja, ka viņa ir bezdarbniece, par diviem bērniem saņem uzturlīdzekļus. 

Pēdējā laikā pēc vienošanās maksājumus pilnā apmērā neveic. 

Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otrajā daļā noteiktajam īrniekam ir tiesības 

prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.  

Ņemot vērā to, ka A. S.ir izveidojušies parādi par īres maksu, pamatpakalpojumiem un 

sniegtajiem siltumenerģijas piegādes pakalpojumiem, 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 balsojot par- 14 (Jekaterina 

Ivanova, Indra Šarkovska ,Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Inga Zunda, Inta 

Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Felicija  Leščinska,  Arnolds Pudulis, 

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

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut A.S. pagarināt 2014.gada 19.jūnija noslēgto dzīvojamās telpas - Celtnieku ielā, 

Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu Nr.1259 ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” uz noteiktu 

laiku – trīs mēnešiem; 

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 (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

21§ 

Informācija.__________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2020. gada 30.jūlijā  plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2020.gada 23.jūlijā plkst.15.00. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks  2020.gada  23.jūlijā 

plkst.14.00. 

 

Sēdi slēdza plkst.16.00 
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Sēdes vadītāja:                                                   J.Ivanova 

 

Protokolēja:                                                        A.Strode 

Parakstīja  2020.gada  29.jūnijā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


