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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                               Nr.17                                      2013.gada  20.decembrī 

 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Juri” Dekšāres  

    pagastā. 

2.Par sociālā dzīvokļa īrnieka komunālo maksājumu parādu. 

3. Par naudas līdzekļu piešķiršanu Jaungada pasākuma organizēšanai. 

4. Par grozījumiem pamatbudţetā un specbudţetā.  

5. Par Nolikuma par Viļānu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem  

    apstiprināšanu. 

6.Par izmaiņām amatu sarakstā. 

7.Par Viļānu novada pašvaldībā strādājošo amatu saraksta un mēnešalgu   apstiprināšanu. 

8.Par līguma pagarināšanu ar SIA „Rēzeknes celtniecības raţotne Nr.5“  

   neizpildīto būvdarbu  pabeigšanai. 

9.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai   piederošo  

    dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

10.Par īres līguma pagarināšanu. 

11.Par īres līguma grozījumiem. 

12.Par dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

13.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. 

14.Par SIA „Laumiņa 1” iesnieguma izskatīšanu. 

15.Informācija. 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova 

Piedalās 

deputāti: Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze 

Valeniece, Ilze Grolmusa, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence. 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki:  nekustamā īpašuma speciāliste Irina Klimanova, 

galvenā grāmatvede Irēna Stafecka, Dekšāres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Benislavskis 

,sabiedrisko attiecību speciāliste Sigita Āboliņa ,Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija 

Veselova ,finanšu ekonomiste Līvija Krupnova, novadpētniecības muzeja vadītāja Margarita 
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Skangale, Viļānu kultūras nama vadītāja Margarita Cakula, Viļānu novada sporta skolas direktors 

Aleksejs Šlapakovs. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.16.15. 

 

1§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Juri” Dekšāres 

pagastā. 

I.Klimanova J.Ivanova 

Izskatot SIA „Ametrs”, reģ. Nr.42403021417 2013.gada 10.decembrī iesniegtu zemes 

ierīcības projektu P.M.nekustamam īpašumam „Juri”, Viļānu novada dome konstatē: 

Zemes ierīcības projekts nekustamam īpašumam „Juri” ar kadastra apzīmējumu 

78480070145 izstrādāts sadalīšanai, pamatojoties uz nekustamā īpašuma „Juri” īpašnieka P. M. 

iesniegumu, Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 16.augusta sēdes Nr.7 dienas kārtības 

20.jautājuma „Par īpašuma sadali” un Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 7.novembra sēdes 

Nr.13 dienas kārtības 35.jautājuma „Par Viļānu novada domes 2013.gada 16.augusta sēdes Nr.7 

dienas kārtības 20.jautājuma labošanu” lēmumiem. 

Ar Viļānu novada pašvaldības lēmumiem tika apmierināts P.M. iesniegums par zemes 

sadalīšanu un nolemts piekrist nekustamā īpašuma „Juri” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78480070145 sadalei, atdalot no kopējā zemes gabala 7,5ha platībā zemes vienību 2ha platībā un 

uzdodot izstrādāt ierīcības projektu. 

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

vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 20.pantu, 

zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinātājs iesniedz vietējam pašvaldībai apstiprināšanai 

projektu trijos eksemplāros, no kuriem vietējā pašvaldība divu nedēļu laikā vienu apstiprinātā 

projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu digitālā veidā vektordatu formā Latvijas 

ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 bez maksas iesniedz Valsts zemes dienestam, otru 

nodod ierosinātājam, trešais paliek pašvaldībā. 

Saskaņā ar Ministra kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 9.8punktu, 30.punktu, pēc projekta grafiskās daļas saskaņošanas ar 

šo noteikumu 26.punktā minētajām personām un institūcijām, kā arī Valsts zemes dienesta 

reģionālo nodaļu, vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu un uz 

visām projekta grafiskās daļas izdrukām izdara attiecīgu spiedoga atzīmi. 

Izvērtējot SIA „Ametrs” iesniegumu, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro 

daļu, 20.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 30., 31.punktu, Administratīvā procesa likuma 51.pantu, 55.panta 

1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 64.panta pirmo daļu, 67.pantu, 

 Deputāti  atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, Juris 

Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Leopolds 

Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa,Jevdokija Šlivka ,Inta 

Brence) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Apstiprināt SIA „Ametrs” izstrādāto zemes ierīcības projektu P. M. nekustamam 

īpašumam „Juri” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480070145 sadalīšanai divās 

daļās. 

2. Uz projekta grafiskās daļas izdrukas izdarīt attiecīgu spiedoga atzīmi. 

3. Divu nedēļu laikā apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu digitālā 

veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 iesniegt Valsts 

zemes dienestam, otru nodot ierosinātājam, trešo atstāt pašvaldības arhīva lietās. 

4. Lēmumu nosūtīt SIA „Ametrs” un P.M. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 

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

 

2§ 

Par sociālā dzīvokļa īrnieka komunālo maksājumu parādu. 

D.Strupiša J.Ivanova 

Sakarā ar invalīda L. Ţ. nāvi, sociālais dienests pieņēma lēmumu Nr. 1.1.11/2833 ieteikt 

pašvaldības domei segt parādu par sociālo istabu pēc adreses :Celtnieku ielā 8-28/1 un ņemot 

vērā finanšu ,izglītības ,kultūras un sociālo jautājumu  komiteju ieteikumu , 

Deputāti  atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa,Jevdokija Šlivka ,Inta Brence) 

,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Nomaksāt mirušā  L.Ţ. ,kurš dzīvoja sociālajā istabā Celtnieku ielā 8-28/1 komunālo maksājumu 

parādu: 

 

1.SIA „Viļānu namsaimnieks” –Ls 5.05 ( 7.19 EUR); 

2.SIA „Viļānu siltums”-   Ls 14.12 (20.09 EUR). 

3§ 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu Jaungada pasākuma organizēšanai.__________________ 

J.Ivanova 

Izskatot Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Saulstariņi” valdes priekšsēdētājas 

D.Bardovskas 2013.gada 09.decembra iesniegumu ar lūgumu piešķirt naudas līdzekļus Ls 100.- 

Jaungada pasākuma organizēšanai bērniem ar īpašām vajadzībām un ņemot vērā finanšu, 

izglītības ,kultūras un sociālo jautājumu  komiteju ieteikumu , 

Deputāti  atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa,Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), 

pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Piešķirt naudas līdzekļus Ls 100,- (viens simts lati 00 santīmi) Viļānu bērnu un jauniešu 

invalīdu  biedrībai ”Saulstariņi” Jaungada pasākuma organizēšanai no budţeta līdzekļiem ,pārējā 

citur neklasificētā kultūra. 
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2.Noslēgt finansēšanas līgumu ar norādi par izdevumu attaisnojošu dokumentu iesniegšanu.  

 

4§ 

Par grozījumiem pamatbudţetā un specbudţetā. ___________________________________ 

L.Krupnova J.Šlivka J.Ivanova 

Uzklausot finanšu ekonomistes L.Krupnovas  skaidrojumu ,kā arī pamatojoties uz likuma ”Par 

pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu  un 46.pantu un ņemot vērā finanšu ,izglītības ,kultūras 

un sociālo jautājumu  komiteju ieteikumu , 

Deputāti  atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), 

pret-nav ,atturas- nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2013. gada saistošajos noteikumos Nr.53 ”Par 

Viļānu novada pašvaldības pamatbudţeta un specbudţeta  kopsavilkumu 2013.gadam”. 

Grozījumi pielikumā uz  13  lapām. 

5§ 

Par Nolikuma par Viļānu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem 

apstiprināšanu._______________________________________________________________ 

L.Čertogonova J.Šlivka I.Brence J.Ivanova 

Civillikuma 56.panta otrajā daļā noteikts, ka Dzimtsarakstu nodaļā laulā atklāti nodaļas 

telpās vai citā piemērotā vietā.  

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 19.pantā „Laulības reģistrācija” noteikts, ka:  

(1) Laulību reģistrē dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt 

laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav kļuvuši zināmi Civillikuma 32., 35., 37. un 

38.pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai. 

(2) Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā 

vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai 

atbilstošus apstākļus. 

(3) Dzimtsarakstu iestāde nodrošina svinīgu laulības reģistrāciju, ja personas to vēlas.  

Viļānu novada pašvaldība ir iekārtojusi laulību reģistrācijai piemērotas telpas ēkās Kultūras 

laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, zālē, nodrošinot visu nepieciešamo laulību reģistrācijai. 

2013.gada 3.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.761 „Noteikumi par civilstāvokļa 

aktu reģistriem” 39.punktā noteikts, ka laulību reģistrē pārstāvniecībā, dzimtsarakstu nodaļā vai 

citā laulības noslēgšanai piemērotā vietā, kas atrodas attiecīgās vietējās pašvaldības 

administratīvās teritorijas robeţās, vai pie garīdznieka.  

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 10.panta sestajā daļa noteikts, ka finanšu līdzekļus 

dzimtsarakstu nodaļas darbībai piešķir attiecīgā pašvaldība.  

Pašvaldībai ir tiesības noteikt maksu par pakalpojumiem, jo tas nav pretrunā ar 

normatīvajiem aktiem, kas regulē dzimtsarakstu nodaļu darbu.  

Pamatojoties uz iepriekšminēto un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,  

Deputāti  atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), 

pret-nav ,atturas- nav, 
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 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Nolikumu par Viļānu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem. 

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Viļānu novada domes 2012.gada  

   19.janvāra lēmumu Nr.4 „Par pašvaldības maksas pakalpojumiem”.  

 

Pielikumā:  

 

Nolikums par Viļānu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem 1 eks. uz 7 lpp. 

6§ 

Par izmaiņām amatu sarakstā.____________________________________________________ 

I.Stafecka J.Ivanova 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”" 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka 

tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas 

darbinieku, pašvaldības iestāţu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību 

un ņemot vērā finanšu ,izglītības ,kultūras un sociālo jautājumu  komiteju ieteikumu , 

Deputāti  atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), 

pret-nav ,atturas- nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Veikt sekojošas izmaiņas Viļānu novada pašvaldības amatu sarakstā: 

1. izveidot sekojošas amata vienības no 01.01.2014 

1.1. Viļānu mūzikas un mākslas skola 

Amata nosaukums Amata kods Likme Darba alga mēnesī 

(EUR) 

Mūzikas instrumentu skaņotājs 7312 07 0.2 75.00 

1.2.Dekšares pamatskola – tehniskais personāls 

Amata nosaukums Amata kods Likme Darba alga mēnesī 

(EUR) 

Apkures kurinātājs 8182 04 0.5 160.00 

1.3.Viļānu bērnu-jaunatnes sporta skola 

Amata nosaukums Amata kods Likme Darba alga mēnesī 

(EUR) 

Nūjošanas instruktors 3422 012 0.333 133.00 

1.1.2. Amatu finansēšanai izmantot  katras struktūrvienības pamatbudžeta līdzekļus 

http://www.jpd.gov.lv/docs/i11/l/i110018.htm
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1.1.3. Atbildīgo iestāžu vadītājiem izstrādāt un sagatavot amatu aprakstus. 

2. Veikt sekojošas izmaiņas iestāžu amatu nosaukumos no 01.01.2014 

2.1. Novada administrācija 

Līdz 31.12.2013 No 01.01.2014 

Amats 

 

Amata kods Amats Amata kods 

Pašvaldības sekretāre 3342 03 Kancelejas pārzine-

sekretāre 

2422 22 

2.2.Ekonomikas un grāmatvedības nodaļa 

Līdz 31.12.2013 No 01.01.2014 

Amats 

 

Amata kods Amats Amata kods 

Finanšu ekonomists 2631 05 Finanšu analītiķis 2411 

Galvenais grāmatvedi 1211 04 Galvenais grāmatvedi – 

nodaļas vadītājs 

1211 04 

Norēķinu administrators 3311 25 Grāmatvedis 4313 01 

 

2.3.Kultūras nama kolektīvi un to vadītāji (Viļāni) 

Līdz 31.12.2013 No 01.01.2014 

Amats 

 

Amata kods Amats Amata kods 

Ansambļa vadītāja - Mirklis 2652 18 Ansambļa vadītāja -skolēnu 2652 18 

 

2.4. Atbildīgo iestāžu vadītājiem sagatavot izmaiņas amatu aprakstos un darba līgumos. 

3. Veikts izmaiņas amatos starp struktūrvienībām 
3.1.Novada administrācija 

Izslēgt ( pārcelt uz novada domes speciālisti) 

Nr.p.k Amats     Amata 

nosaukums 

1 Izpilddirektors     1112 38 

2 Kancelejas  pārzine - sekretāre   2422 22 
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3 Arhivāre        4415 01 

 

3.2. Novada domes speciālisti  

Ieslēgt 

Nr.p.k Amats     Amata 

nosaukums 

1 Izpilddirektors     1112 38 

2 Kancelejas  pārzine - 

sekretāre 

  2422 22 

3 Arhivāre        4415 01 

4 Saimniecības vadītājs   5151 03 

5 Administrators 

(labiekārtošana) 

  5151 01 

6 Labiekārtošanas 

strādnieks 

  9214 03 

7 Labiekārtošanas 

strādnieks 

  9214 03 

8 Labiekārtošanas 

strādnieks 

  9214 03 

9 Administrators 

(tirdzniecība) 

  5151 01 

10 Veterinārārsts 

(tirdznieciba) 

  2250 03 

11 Kapsētas pārzinis     5151 20 

12 Autobusa vadītājs     8331 01 

13 Autobusa vadītājs     8331 01 

14 Autobusa vadītājs     8331 01 

15 Autobusa vadītājs     8331 01 

16 Apkopēja 

(labiekārtošana) 

  9112 01 

17 Apkopēja       9112 01 

18 Apkopēja       9112 01 

19 Elektriķis       7411 01 
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20 Elektriķis       7411 01 

21 Datorsistēmu un datortīklu 

administrators 

2522 03 

22 Remontstrādnieks     9313 02 

23 Remontstrādnieks     9313 02 

Izslēgt ( pārcelt uz attīstības, plānošanas un informācijas nodaļu) 

Nr.p.k Amata nosaukums 

Amata 

kods  

1 Sabiedrisko attiecību speciālists 2432 08 

3.3. Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļa 

Ieslēgt 

Nr.p.k Amata nosaukums 

Amata 

kods   

1 Sabiedrisko attiecību speciālists 2432 08 

3.4. Saimnieciskās nodaļas speciālisti pārcelti uz novada domes speciālisti 

Nr.p.k Amata nosaukums   Amata kods 

1 Saimniecības vadītājs   5151 03 

2 

Administrators 

(labiekārtošana)   5151 01 

3 Labiekārtošanas strādnieks   9214 03 

4 Labiekārtošanas strādnieks   9214 03 

5 Labiekārtošanas strādnieks   9214 03 

6 Administrators (tirdzniecība)   5151 01 

7 Veterinārārsts (tirdznieciba)   2250 03 

8 Kapsētas pārzinis     5151 20 

9 Autobusa vadītājs     8331 01 

10 Autobusa vadītājs     8331 01 

11 Autobusa vadītājs     8331 01 

12 Autobusa vadītājs     8331 01 

13 Apkopēja (labiekārtošana)   9112 01 

14 Apkopēja       9112 01 
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15 Apkopēja       9112 01 

16 Elektriķis       7411 01 

17 Elektriķis       7411 01 

18 

Datorsistēmu un datortīklu 

administrators 2522 03 

19 Remontstrādnieks     9313 02 

20 Remontstrādnieks     9313 02 

 

7§ 

Par Viļānu novada pašvaldībā strādājošo amatu saraksta un mēnešalgu    

apstiprināšanu._____________________________________________________________ 
J.Šlivka A.Pudulis J.Benislavskis I.Stafecka J.Ivanova 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu ,Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7´ panta pirmo daļu un ņemot vērā finanšu, 

izglītības ,kultūras un sociālo jautājumu  komiteju ieteikumu , 

Deputāti  atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), 

pret-nav ,atturas- nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt pašvaldības amatpersonu un darbinieku izmaiņas darba samaksā pašvaldībā  

   strādājošajiem pēc Viļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā  

  11.pantā paredzētās darba samaksas komisijas izvērtējuma.Darba alga tiek palielināta ievērojot  

  Viļānu novada pašvaldības ,attiecīgai mēnešalgu grupai noteiktās robeţās. 

2.Izstrādāt pašvaldības amatpersonu un darbinieku novērtēšanas nolikumu. 

 

Pielikumā: Viļānu novada pašvaldības amatu saraksts uz 01.01.2014. uz 10 lapām. 

8§ 

Par līguma pagarināšanu ar SIA „Rēzeknes celtniecības raţotne Nr.5“ neizpildīto 

būvdarbu  pabeigšanai._________________________________________________________  

J.Ivanova 

Uzklausot komisijas, kas tika izveidota esošās situācijas novērtēšanai-„Viļānu kultūras  nama –

bibliotēkas ēkas rekonstrukcija” un ņemot vērā finanšu ,izglītības ,kultūras un sociālo jautājumu  

komiteju ieteikumu , 

Deputāti  atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), 

pret-nav ,atturas- nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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Pagarināt līgumu ar SIA „Rēzeknes celtniecības raţotne Nr.5” uz divām nedēļām līdz 2014.gada 

10.janvārim , izstrādājot  neizpildīto darbu pabeigšanas noteikumus  un nosakot  termiņus- laika 

grafisko grafiku neizpildītajiem darbiem. 

9§ 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai   piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā._______________________________________________________ 

J.Šlivka J.Ivanova 

1.Izskatot 2013.gada 11. novembra Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietuma 

administrācijas  paziņojumu Nr. 5/8-9384,Viļānu novada pašvaldības ieejošais Nr.1.3.-10/1952 

no 2013.gada 14.novembra, par S.C. dzīvokļa jautājuma risināšanu, Viļānu novada pašvaldības 

dome                                                      

konstatē:                                  

Daugavgrīvas cietuma administrācija paziņo, ka 2013.gada 30.decembrī sakarā ar soda termiņa 

beigām tiks atbrīvots S. C. kura deklarētā dzīvesvieta pirms ieslodzījuma  Brīvības iela ,Viļāni, 

Viļānu nov. 

Daugavgrīvas cietuma administrācija  lūdz pārbaudīt S. C. iespēju iemitināties pirms 

ieslodzījuma aizņemtajā dzīvojamā telpā, ja šādas iespējas nav, saskaņā ar likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.pantu, nodrošināt viņu ar dzīvojamo telpu pēc tās atbrīvošanas 

no brīvības atņemšanas vietas. 

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem S.C.2012. gada 12. decembrī deklarējis dzīvesvietu 

Brīvības ielā,Viļāni, Viļānu nov., bet 2008.gada 5.augusta dzīvojamās telpas īres līgumā 

Nr.468/826 viņš netika iekļauts. 

Deklarējot savu dzīvesvietu, viņš noradīja dzīvesvietas deklarēšanas lietošanas tiesības, kuru 

iegūšanas pamats ir „radniecība ar A.C.”.  

Pamatojoties uz 2013.gada 2.maija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr. 6 īrnieks A. C. veica 

dzīvokļa Brīvības ielā, Viļānos apmaiņu ar īrnieku I. O. pret citu dzīvojamo telpu - dzīvokli 

Raiņa ielā , Viļānos. 

Īrnieks I. O. ir iesniedzis iesniegumu ar lūgumu anulēt S.C. ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., jo ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

(2013.gada 9.oktobra I. O.iesniegums, pašvaldības ieejošais Nr.1.3-10/1755). 

Līdz ar to, sakarā ar iepriekš minēto, S. C. nav iespējas iemitināties pirms ieslodzījuma 

aizņemtajā dzīvojamā telpā Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov. 

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3.panta 1.daļas 1. punktu un 14. 

panta 1.daļas 5. punktu pašvaldība sniedzot palīdzību var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas  

maznodrošinātajam personām, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās 

pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams 

likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, šīs personas ar 

dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām. 

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

3.panta 1.daļas 1.punktu, 14. panta 1.daļas 5. punktu, „ Dzīvesvietas deklarēšanas likums ” 

12.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 62. pantu, 67. pantu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), 

pret-nav ,atturas- nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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atzīt S. C. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un 

reģistrēt  Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saņemšanai pirmām kārtām. 

 

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

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.   

 

2. Izskatot I. Z. deklarētā dzīvesvieta  Pavasara ielā, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

Saskaņā ar 2013.gada 17. janvāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.1, 13§, pamatojoties uz 

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

pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.1. punktu, ievērojot 

personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, I.Z. tika atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā 

dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā. 

Ņemot vērā augstā minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2013.gada 13.novembrī Irinai Zirnītei tika piedāvāts īrēt pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu – Mehanizatoru ielā, Viļāni, Viļānu nov.  

2013.gada 29.novembrī tika saņemta I. Z.rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo dzīvojamo 

telpu. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 3. pantu 1.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 

6.panta pirmo daļu un otro daļu, Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu,  

Deputāti  atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), 

pret-nav ,atturas- nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Sniegt I. Z. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā -  izīrēt pašvaldībai piederošo brīvo  

  dzīvojamo telpu – Mehanizatoru ielā, Viļāni, Viļānu  nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība -   

  61,4 m
2 

, istabu skaits - 3, ceturtais stāvs,  labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, ūdensvads,    

   kanalizācija.
 
 

2. SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu -1 gadu, iekļaujot īres līgumā, I.    

    Z. meitu S. Z.,kā ģimenes locekli, civilvīru  I.B., viņa meitu V.B. un dēlu A.B., kā citas  

    personas. Ietvert īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa  

    pagarināšanu;   

3. Līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīţa; 

4. Lēmuma 2.un 3 punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim D. Igaunim. 

 

 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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3. Izskatot N.K., deklarētā dzīvesvieta Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, 

Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

Saskaņā ar 2012.gada 13.decembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.15, 18§, pamatojoties 

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

pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, ievērojot 

personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, N. K. tika atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā 

dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā. 

Ņemot vērā augstā minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2013.gada 13.novembrī  N. K. tika piedāvāts īrēt pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu – Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov.  

 

2013.gada 27.novembrī tika saņemta N. K. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo dzīvojamo telpu. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 3. pantu 1.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 

6.panta pirmo daļu un otro daļu, Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5.punktu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), 

pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Sniegt N. K. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo brīvo  

  dzīvojamo telpu - Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 38,8m
2
,   

  istabu skaits - 2, piektais stāvs, labiekārtojuma līmenis –centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija.
 
 

2.SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, iekļaujot īres līgumā  

   N. K. vīru V. K. un dēlu Ņ. K., kā ģimenes locekļus. Ietvert īres līgumā nosacījumu,  

   kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu;  

3.Līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīţa;  

4.Lēmuma 2. punkta un 3.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim D.  

   Igaunim. 

 

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

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

 

4.Izskatot L.B. deklarētā dzīvesvieta Celtnieku ielā,Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

Saskaņā ar 2013.gada 17. janvāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.1, 13§, pamatojoties uz 

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

pašvaldības 2009.gada 5.augusta saistošiem noteikumiem „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. 

punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, L.B.tika atzīta par tiesīgu 
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saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu 

jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2013.gada 13.novembrī L. B. tika piedāvāts īrēt pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu – Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov.  

2013.gada 28.novembrī tika saņemta L. B. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo dzīvojamo telpu. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 3. pantu 1.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 

6.panta pirmo daļu un otro daļu, Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), 

pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Sniegt L. B. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo brīvo   

  dzīvojamo telpu Celtnieku ielā , Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 34,9 m
2
,  

  istabu skaits - 1, trešais stāvs, labiekārtojuma  līmenis – centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija;
 
 

2.SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu.  Ietvert īres līgumā  

   nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu;  

3.Līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīţa;  

4.Lēmuma 2. punkta un 3.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim D.  

   Igaunim. 

 

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

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

 

10§ 

Par īres līguma pagarināšanu.______________________________________________ 

J.Šlivka J.Vidiņš J.Ivanova 

1. Izskatot E. S. dzīvojoša Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu ar lūgumu pagarināt 

dzīvojamās telpas īres līgumu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

E. S. lūdz pagarināt 2012.gada 17. decembrī ar SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēgto  dzīvojamās 

telpas, kas atrodas Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu Nr.1393 uz nenoteiktu laiku 

sakarā ar īres līguma termiņa izbeigšanu. 

Saskaņā ar 2012.gada 13.decembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.15, 18§, pamatojoties 

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

pašvaldības saistošo noteikumu „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, E. S. tika sniegta 

palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2012.gada 17. decembrī  SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēdza ar E. S.  dzīvojamās telpas, kas 

atrodas Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres līgums Nr.1393 uz noteiktu laiku – vienu gadu, 

ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa 

pagarināšanu.  



14 

 

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

dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.  

Sakarā ar parādu esamību par īri un komunālajiem pakalpojumiem par dzīvokli Celtnieku ielā, 

Viļāni, Viļānu nov., pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, 

likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, 13.panta 

pirmo daļu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), 

pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1.Atļaut E. S., pagarināt dzīvojamās telpas, kas  atrodas Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres  

   līgumu Nr.1393 uz vienu mēnesi;  

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

3.E. S. līdz 2014.gada 17.janvārim veikt parādu apmaksu par īri un komunālajiem     

   pakalpojumiem par dzīvojamo telpu - dzīvokli Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov. vai  

   iesniegt pašvaldības Sociālajai un dzīvokļu komisijai saskaņotu ar SIA „Viļānu namsaimnieks”  

   un SIA „Viļānu siltums” parāda apmaksas grafiku; 

4.Lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim D. Igaunim. 

 

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

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

2. Izskatot J.M. dzīvojoša Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu ar lūgumu pagarināt 

dzīvojamās telpas īres līgumu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

J. M. lūdz pagarināt 2012.gada 14. decembrī ar SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēgto dzīvojamās 

telpas, kas atrodas Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu Nr.793/728 sakarā ar īres 

līguma termiņa izbeigšanu. 

Saskaņā ar 2012.gada 13.decembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.15, 18§, pamatojoties 

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

pašvaldības saistošo noteikumu „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, J. M.tika sniegta 

palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2012.gada 14. decembrī SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēdza ar J. M. dzīvojamās telpas, kas 

atrodas Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres līgums Nr.793/728 uz noteiktu laiku – vienu 

gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa 

pagarināšanu.  

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

dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.  

Sakarā ar parādu esamību par īri un komunālajiem pakalpojumiem par dzīvokli Brīvības ielā , 

Viļāni, Viļānu nov., pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, 

likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, 13.panta 

pirmo daļu,  

Deputāti  atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Leopolds Naglis, 



15 

 

Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), 

pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Atļaut J.M. pagarināt dzīvojamās telpas,  kas atrodas Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres  

   līgumu Nr.793/728 uz vienu mēnesi;  

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

3.J.M. līdz 2014.gada 14.janvārim veikt parādu apmaksu par īri un komunālajiem pakalpojumiem  

   par dzīvojamo telpu - dzīvokli Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov. vai iesniegt pašvaldības   

  Sociālajai un dzīvokļu komisijai saskaņotu ar SIA „Viļānu namsaimnieks” un SIA „Viļānu   

  siltums” parāda apmaksas grafiku; 

4.Lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim D. Igaunim. 

 

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

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

3. Izskatot L. G. deklarētā dzīvesvieta Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu ar lūgumu 

pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

L.G. lūdz pagarināt noslēgto ar SIA „Viļānu namsaimnieks”  dzīvojamās telpas, kas atrodas  

Ornicānu c.,Viļānu pag., Viļānu nov., īres līgumu sakarā ar īres līguma termiņa izbeigšanu. 

Saskaņā ar 2013.gada 17.janvāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.1, 13§, pamatojoties uz 

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

pašvaldības saistošo noteikumu „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu Līgai Garkalnei 

tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā. 

2013.gada 23. janvārī SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēdza ar L.G. īres līgumu Nr.2104 par īres 

tiesībām uz dzīvokli, kas atrodas Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov. uz noteikto laiku –vienu 

gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa 

pagarināšanu. 

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

dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, likuma, „Par dzīvojamo 

telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, 13.panta pirmo daļu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), pret-nav, 

atturas- 1(Ilze Grolmusa ), 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Atļaut L. G. grozīt un noslēgt dzīvojamās telpas, kas  atrodas Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu  

   nov., īres līgumu Nr. 2104 uz nenoteiktu laiku; 

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

    brīţa;  

3.Lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim D. Igaunim. 
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 

11§ 

Par īres līguma grozījumiem.___________________________________________________ 

J.Šlivka J.Ivanova 

1.Izskatot J.F. deklarētā dzīvesvieta Mehanizatoru ielā, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē : 

J. F. lūdz noslēgt ar viņu īres līgumu attiecībā uz dzīvoklī Mehanizatoru ielā, Viļānos, Viļānu 

nov., nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, sakarā ar iepriekšējā īrnieka- mātes I. F. 

nāvi, kura mirusi 2013.gada 27.novembrī. 

Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.1133 ir ierakstīti – J.F., M. F. un K.F. 

M. F. piekrīt tam, ka dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1133 tiks noslēgts ar brāli J.F. ( 2013.gada 

29.novembra M.F. iesniegums, pašvaldības ieejošais Nr.1.3-10/2049 no 29.11.2013.).  

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturtās daļas noteikumi pieļauj īrnieka nāves 

gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, 

tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu, nemainot iepriekšējā īres līguma 

nosacījumus.   

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par dzīvojamo telpu īri” 

5.panta otro daļu un 14. panta ceturto daļu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), 

pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Grozīt 2008.gada 30.janvāra dzīvojamās telpas, kas atrodas Mehanizatoru ielā, Viļānos,  

   Viļānu nov., īres līgumu Nr.1133, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut  

    J.F. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA „Viļānu namsaimnieks” par īres tiesībām uz       

    dzīvokli, Mehanizatoru ielā, Viļāni, Viļānu nov., sakarā ar iepriekšējā īrnieka I. F. nāvi;   

2.Līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīţa;  

3.Noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, J.F.SIA  

   Viļānu namsaimnieks” jāiesniedz noslēgto līguma kopiju ar SIA „Viļānu siltums”, pretējā  

   gadījumā īres līgums netiks noslēgts. 

4.Lēmuma 1.un 2. punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim D. Igaunim. 

 

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

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

 

12§ 

Par dzīvesvietas ziņu anulēšanu.________________________________________________ 

J.Šlivka J.Ivanova 

1.Izskatot I.O. deklarētā dzīvesvieta Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par deklarēto 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu S.C.Viļānu novada pašvaldības dome                                                                                                   

k o n s t a t ē:                                                          
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I. O. lūdz anulēt S. C. ziņas par deklarēto dzīvesvietu Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., jo viņš 

faktiski pēc minētas adreses nedzīvo. 

I. O. ir īrnieks dzīvoklim Brīvības ielā, Viļānos (2013.gada 3.maijā dzīvojamās telpas īres līgums 

Nr.468/826). 

Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr. 468/826 ir ierakstīts īrnieks I.O. Citu iekļauto īres līgumā 

pilngadīgo ģimenes locekļu, kā arī citu personu nav. 

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem S. C.deklarējis dzīvesvietu 2012. gada 12. decembrī 

Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov.  

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu 2013.gada 16.oktobrī Sociālā 

un dzīvokļu komisija pēc iepazīšanās ar I. O. 2013.gada 9.oktobra iesniegumu par deklarēto 

dzīvesvietu ziņu anulēšanu S. C.objektīvu iemeslu dēļ pagarināja lietas izskatīšanas termiņu līdz 

2014.gada 9.februārim.   

Saskaņā ar  MK noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 

3.punkta nosacījumiem S.C. tika lūgts iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu 

dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

S.C. uz pieprasījumu iesniegt dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā, atbildi nav sniedzis, līdz ar to nav apstiprinājis tiesisko pamatu savas dzīvesvietas 

deklarēšanai Brīvības ielā Viļāni, Viļānu nov. 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pants pirmā daļa 2.punkts nosaka, ka ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

2013.gada 12.decembrī S.C., deklarējot savu dzīvesvietu pie radinieka A. C. noradīja 

dzīvesvietas deklarēšanas lietošanas tiesības, kuru iegūšanas pamats ir „radniecība ar A. C.”.  

2008.gada 5. augusta dzīvojamās telpas, kas atrodas Brīvības, Viļāni, īres līgumā Nr. 468/826 S. 

C. netika iekļauts, kā arī netika iekļauts 2013.gada 3.maijā dzīvojamās telpas īres līgumā 

Nr.468/826 pēc A. C. dzīvojamās telpas Brīvības ielā, Viļānos apmaiņas pret citu dzīvojamo 

telpu Raiņa ielā, Viļānos ar īrnieku I.O. Līdz ar to S. C. ir zudis tiesiskais pamats dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

23.punktu, „ Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 12. panta pirmās daļas 2. punktu un 3.daļu, 

Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 64.panta otro daļu LR MK 2003.gada 

1.jūlija noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 3. punktu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), 

pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:                       

 

Anulēt S. C. ziņas par deklarēto dzīvesvietu Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu novads.                                                                               

 

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

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas. 

13§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.______________________________ 

I.Ruba J.Šlivka  J.Ivanova 

 1.Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta 

1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma “Par nodokļiem un 
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nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas 3.punktu, 361.pantu, 

 Viļānu novada pašvaldības dome, izskatījusi „LĀČU LEJA”SIA, reģ.Nr.42403016030  

deklarētā dzīvesvietas adrese: Jaunviļāni, Viļānu pag., Viļānu nov., LV-4650,lietas materiālus, 

konstatēja, ka minētājs nodokļu maksātājs līdz 2013.gada 18.decembrim nav samaksājis 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 1644.76, tai skaitā pamatparādu Ls 1083.13, soda naudu 

Ls 561.63,  Viļānu novada pašvaldības budţetam, saskaņā ar 2013.gada 02.februāra maksāšanas 

paziņojumu Nr. 13-62, kas izsniegts adresātam, ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams. Parāds 

turpina pieaugt, un attiecībā pret šo nodokļu maksātāju nepastāv neviens no apstākļiem, kas 

nepieļauj parāda piedziņu. 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, kas dod pašvaldībām 

tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, 

kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu saskaņā 

ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, 

kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, “Administratīvā procesa likuma” 

63.panta 1.daļas 3.punktu, 361.pantu, kurā noteikts iestādes pienākums uzaicināt adresātu 

brīvprātīgi izpildīt administratīvo aktu un brīdināt par tā izpildīšanu piespiedu kārtā, ja tas netiek 

izpildīts labprātīgi. 

Ņemot vērā finanšu ,izglītības ,kultūras un sociālo jautājumu  komiteju ieteikumu , 

deputāti  atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), 

pret-nav ,atturas- nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 1.1.Brīdināt „LĀČU LEJA”SIA, par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā 

nesamaksāšanas sekām: ja 30 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas nekustamā īpašuma 

nodokļa pamatparāds un soda nauda Ls 1644.76 kopsummā netiks iemaksāts Viļānu novada 

pašvaldības budţetā, tiks izdots izpildrīkojums par nodokļu parāda piedziņu Civilprocesa likumā 

noteiktajā kārtībā, piedziņu vēršot uz nodokļu parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo īpašumu. 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

2.Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta 1.,2.daļu, 

likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām“ 

26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas 3.punktu, 361.pantu,  Viļānos 

novada dome, izskatījusi „EKONOMISKO PROJEKTU GRUPA”SIA, reģ.Nr.42403009414 

deklarētā dzīvesvietas adrese: Jupatovkas iela 9, Rēzekne, LV-4601, lietas materiālus, konstatēja, 

ka minētais  nodokļu maksātājs līdz 2013.gada18.decembrim nav samaksājis nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu Ls 918.39, tai skaitā pamatparādu Ls 650.75, soda naudu Ls 267.64,  Viļānos 

novada pašvaldības budţetam, saskaņā ar 2013.gada 13.marta maksāšanas paziņojumu Nr13-

4353, kas izsniegts adresātam, ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams. Parāds turpina pieaugt, un 

attiecībā pret šo nodokļu maksātāju nepastāv neviens no apstākļiem, kas nepieļauj parāda 

piedziņu. 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, kas dod pašvaldībām 

tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, 
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kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu saskaņā 

ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, 

kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, “Administratīvā procesa likuma” 

63.panta 1.daļas 3.punktu, 361.pantu, kurā noteikts iestādes pienākums uzaicināt adresātu 

brīvprātīgi izpildīt administratīvo aktu un brīdināt par tā izpildīšanu piespiedu kārtā, ja tas netiek 

izpildīts labprātīgi.  

Ņemot vērā finanšu ,izglītības ,kultūras un sociālo jautājumu  komiteju ieteikumu , 

deputāti  atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), 

pret-nav ,atturas- nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 2.1.Brīdināt „EKONOMISKO PROJEKTU GRUPA”SIA, par nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas sekām: ja 30 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds un soda nauda Ls 918.39 kopsummā netiks iemaksāts 

Viļānos novada pašvaldības budţetā, tiks izdots izpildrīkojums par nodokļu parāda piedziņu 

Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, piedziņu vēršot  uz nodokļu parādnieka naudas līdzekļiem 

un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

3.Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta 1.,2.daļu, 

likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām“ 

26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas 3.punktu, 361.pantu, Viļānu novada 

dome, izskatījusi K.T. deklarētā dzīvesvietas adrese: Viļānu pag., Viļānu nov., lietas materiālus, 

konstatēja, ka minētājs nodokļu maksātājs līdz 2013. gada 18.decembrim nav samaksājis 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 640.71, tai skaitā pamatparādu Ls 503.00, soda naudu Ls 

137.71,  Viļānu novada pašvaldības budţetam, saskaņā ar 2013.gada 15.februāra maksāšanas 

paziņojumu Nr13-2006, kas izsniegts adresātam, ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams. Parāds 

turpina pieaugt, un attiecībā pret šo nodokļu maksātāju nepastāv neviens no apstākļiem, kas 

nepieļauj parāda piedziņu. 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, kas dod pašvaldībām 

tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, 

kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu saskaņā 

ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, 

kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, “Administratīvā procesa likuma” 

63.panta 1.daļas 3.punktu, 361.pantu, kurā noteikts iestādes pienākums uzaicināt adresātu 

brīvprātīgi izpildīt administratīvo aktu un brīdināt par tā izpildīšanu piespiedu kārtā, ja tas netiek 

izpildīts labprātīgi.   

Ņemot vērā finanšu ,izglītības ,kultūras un sociālo jautājumu  komiteju ieteikumu , 

deputāti  atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), 

pret-nav ,atturas- nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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 3.1.Brīdināt K. T. par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas sekām: 

ja 30 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds un 

soda nauda Ls 640.71 kopsummā netiks iemaksāts Viļānu novada pašvaldības budţetā, tiks izdots 

izpildrīkojums par nodokļu parāda piedziņu Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, piedziņu 

vēršot  uz nodokļu parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 

īpašumu. 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

4.Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta 1.,2.daļu, 

likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām“ 

26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas 3.punktu, 361.pantu, Viļānu novada 

dome, izskatījusi P. G.deklarētā dzīvesvietas adrese: īļukalna pag., Riebiņu nov., lietas 

materiālus, konstatēja, ka minētājs nodokļu maksātājs līdz 2013. gada 18.decembrim nav 

samaksājis nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 1350.20, tai skaitā pamatparādu Ls 693.16, 

soda naudu Ls 657.04,  Viļānu novada pašvaldības budţetam, saskaņā ar 2013.gada 12.februāra 

maksāšanas paziņojumu Nr13-791, kas izsniegts adresātam, ir stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams. Parāds turpina pieaugt, un attiecībā pret šo nodokļu maksātāju nepastāv neviens no 

apstākļiem, kas nepieļauj parāda piedziņu. 

 Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, kas dod 

pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

9.panta 2.daļu, kura paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma 

naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā, likuma “Par nodokļiem un 

nodevām“ 26.pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, “Administratīvā 

procesa likuma” 63.panta 1.daļas 3.punktu, 361.pantu, kurā noteikts iestādes pienākums uzaicināt 

adresātu brīvprātīgi izpildīt administratīvo aktu un brīdināt par tā izpildīšanu piespiedu kārtā, ja 

tas netiek izpildīts labprātīgi.  

Ņemot vērā finanšu ,izglītības ,kultūras un sociālo jautājumu  komiteju ieteikumu , 

deputāti  atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), 

pret-nav ,atturas- nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 4.1.Brīdināt P. G.par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un tā nesamaksāšanas sekām: ja 

30 dienu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds un 

soda nauda Ls 1350.20 kopsummā netiks iemaksāts Viļānu novada pašvaldības budţetā, tiks 

izdots izpildrīkojums par nodokļu parāda piedziņu Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, 

piedziņu vēršot uz nodokļu parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu. 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

14§ 
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Par SIA „Laumiņa 1” iesnieguma izskatīšanu._______________________________ 

I.Grolmusa J.Šlivka J.Ivanova 

Izskatot SIA „Laumiņa 1” 2013.gada  decembra iesniegumu ar lūguma atļaut iznomāt Viļānu 

vidusskolas ēdnīcas telpas 2013.gada 11.janvārī  „groziņu” vakara rīkošanai , sakarā ar firmas 

20.gadu jubileju, nemot vērā finanšu ,izglītības ,kultūras un sociālo jautājumu  komiteju 

ieteikumu , 

Deputāti  atklāti balsojot par-15 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs 

Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka ,Inta Brence), 

pret-nav ,atturas- nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atļaut iznomāt ēdnīcas telpas 2013.gada 11.janvārī saskaņā ar  apstiprinātajiem maksas 

pakalpojumiem  „groziņu”  vakara rīkošanai un , apmaksāt  elektrības patēriņu. 

15§ 

Informācija._____________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2014. gada   15.janvārī   plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2014.gada 09. janvārī plkst 15.00. 

Sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2014.gada 08. janvārī plkst.15.00. 

Sēdi slēdza plkst.18.15 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

Parakstīja 2013.gada 27.decembrī 

 

 

 

 

 


