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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 
 

SĒDES  PROTOKOLS 

 
Viļānu novadā                                                   Nr.4                   2015.gada  19.martā 

 

Darba kārtībā. 
1. Par SIA „Viļānu siltums” 2014. gada pārskatu un zvērināta revidenta  

      ziņojumu. 

2.  Par SIA „Viļānu namsaimnieks” 2014. gada pārskatu un zvērināta revidenta   

ziņojumu. 

3. Par kapitālsabiedrību ar 100 %  pašvaldības ieguldījumu finansiālās 

darbības ietekmi uz pašvaldības izdevumiem. 

4. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Viļānu novada Dekšāres pagasta 

Dekšāres ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai. 

5. Par grozījumiem 2014.gada 23.oktobra Viļānu novada pašvaldības lēmumā 

Nr.20; 1§ „Par biedrības „Dekšāru Sudrablāse” projekta „Kapellas „Sovejī” 

tērpu un instrumentu iegāde” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu. 

6. Par dāvinājuma pieņemšanu Viļānu vidusskolai. 

7. Par amata vienību izveidošanu. 

8. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu. 
9. Par mērķdotācijas sadali novada tautas mākslas kolektīviem 1 ceturksnim. 

10. Par projekta apstiprināšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu. 

11. Par 2015.gada 03.marta Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrības 

„Saulstariņi” iesnieguma izskatīšanu. 

12. Par zemes iznomāšanu. 

13. Par nomas līguma pagarināšanu. 

14. Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un 

nodošanu atsavināšanai. 

15. Par nomas attiecību izbeigšanu. 

16. Par īpašuma sadali. 

17. Par Viļānu novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem  par izglītības 

iestāţu sniegtajiem pakalpojumiem 2015.gadā. 

18. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

19. Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim. 

20.  Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2014. gada 02. jūlija saistošajos  

        noteikumos Nr. 70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu”. 

21.  Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu. 

22.  Par aprūpētāja amata vienības izveidošanu. 

23.  Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu.  

24.  Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai    

       piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.  
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25.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

26.  Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrētu dzīvojamo telpu. 

Papildus darba kārtībā. 

27.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. 

28. Par Sadarbības līguma slēgšanu ar Glubokoje rajona pašvaldību, 

Baltkrievija. 

29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam 

„Līguči” Dekšāres pagastā. 

30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam 

„Meţalauki”, Dekšāres pagastā. 

31. Par Diomida Streļcova iesnieguma izskatīšanu. 

32. Par grozījumiem 2014.gada 18.decembra Viļānu novada domes lēmumā 

Nr.23 15§ „Par grozījumiem 2014.gada 22.aprīļa Viļānu novada domes 

lēmumā Nr.8; 2§ „Par biedrības „Bokonu bryklenes” projekta „Jaunu 

sociālā pakalpojuma nodrošināšana Dekšārēs” . 

33. Informācija. 

 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova. 

Piedalās 

deputāti: Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta 

Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris 

Kozulis, Ilze Grolmusa. 

Nav ieradušies deputāti: Jevdokija Šlivka, un Daiga Ceipiniece- komandējumā,  

Juris Galerijs Vidiņš un Vasīlijs Arbidāns –slimības dēļ. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija 

Veselova,  sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, juriste Marija Šļomina,  zemes 

ierīcības inţeniere Lidija Kuzľecova, galvenā grāmatvede Irēna Stafecka, finanšu 

analītiľes vietas izpildītāja Guna Visocka un Dekšāres pagasta pārvaldes vadītājs 

Jānis Benislavskis. 

Piedalās korespondente Ilze Sondore. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.13.00. 

Deputāti  atklāti balso par darba kārtības un papildus darba kārtībā  iekļautajiem 

jautājumiem   par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, 

Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris 

Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Novada domes sēdē apstiprināt  darba kārtību un iekļaut papildus iesniegtos  

jautājumus. 

 

 

1§ 
Par SIA „Viļānu siltums” 2014. gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu. 

J.Ivanova  

SIA „Viļānu siltums‖ valdes locekle M.Gritāne informē par uzľēmuma finanšu 

rādītājiem , izdevumiem, ienākumiem un rezultātiem: 
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Netto apgrozījums  sastādīja  EUR 292655,- 

Pārējie saimnieciskās darbības ieľēmumi EUR 1270.- 

Pircēju un pasūtītāju parādi EUR 170000.- 

Citi debitori EUR 1569,- 

Parādi piegādātājiem un darbuzľērmējiem EUR 19894,- 

Administrācijas izmaksas EUR 29818,- 

Bilances kopsumma sastāda EUR 747971,- 

Uzklausot SIA „Viļānu siltums‖ valdes locekles M.Gritānes teikto un ľemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-11 (Jekaterina Ivanova, 

Alla Stiuka , Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Inna Ruba, Leopolds Naglis, Ilze Grolmusa , Andris Kozulis), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt SIA „Viļānu siltums” 2014.gada pārskatu –bilances kopsumma EUR  

   747971,-  zaudējumi –EUR  2 101,-. 

2.Kapitālsabiedrības zaudējumi EUR 2101.- tiks segti no nākotnē iespējamās peļľas. 

3.Apstiprināt SIA „A.Kursītes auditorfima (reģ.Nr. 45402005304,adrese: Raiľa ielā  

   13-2,Madona,licence Nr.20) zvērinātā revidenta  Anitas Kursītes (zvērināta  

    revidenta sertifikāts Nr.14)ziľojumu. 

 

Pielikumā: Gada pārskats ar revidenta ziľojumu uz 19(deviľpadsmit) lapām. 

 

2§ 

Par SIA „Viļānu namsaimnieks” 2014. gada pārskatu un zvērināta revidenta 

ziņojumu.____________________________________________________________  

J.Ivanova 

SIA „Viļānu namsaimnieks‖ valdes locekle Ā.Moisejeva informē par uzľēmuma 

finanšu rādītājiem , izdevumiem, ienākumiem un rezultātiem: 

Netto apgrozījums  sastādīja  EUR 325150,- 

Pārējie saimnieciskās darbības ieľēmumi EUR 57905.- 

Pircēju un pasūtītāju parādi EUR 93244.- 

Citi debitori EUR 28846,- 

Parādi piegādātājiem un darbuzľērmējiem EUR 28262,- 

Administrācijas izmaksas EUR 55171,- 

Bilances kopsumma sastāda EUR 1491796,- 

Uzklausot SIA „Viļānu siltums‖ valdes locekles Ā.Miosejevas teikto un ľemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla 

Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt SIA „Viļānu namsaimnieks” 2014.gada pārskatu –bilances kopsumma  

   EUR  1491796,-  zaudējumi –EUR  57183,-. 

2.Apstiprināt SIA „A.Kursītes auditorfima (reģ.Nr. 45402005304,adrese: Raiľa ielā  

   13-2,Madona,licence Nr.20) zvērinātā revidenta  Anitas Kursītes (zvērināta  

    revidenta sertifikāts Nr.14) ziľojumu. 
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Pielikumā: Gada pārskats ar revidenta ziľojumu uz 23 (divdesmit trijām)  lapām. 

 

3§ 

Par kapitālsabiedrību ar 100 %  pašvaldības ieguldījumu finansiālās darbības 

ietekmi uz pašvaldības izdevumiem._____________________________________ 

I.Stafecka J.Ivanova  

Pamatojoties uz LR MK noteikumu Nr.643 „Kārtība, kādā ministrijas un centrālās 

valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un 

finanšu informāciju‖ 13.p., izvērtējot kapitālsabiedrību sagatavoto finanšu informāciju 

saskaľā ar šo noteikumu 6.punkta 6.3.apakšpunktu un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds 

Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, 

Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. SIA „Viļānu siltums”  

Sakarā ar finanšu resursu trūkumu nepiešķirt SIA „Viļānu siltums‖ finansējumu 

tekošā gada zaudējumu segšanai, jo pašvaldības 2015. gada budţetā šim mērķim 

netika ieplānoti finanšu resursi. 

 (Pamats: SIA „Viļānu siltums‖ Anketa par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas 

principu piemērošanu). 

 

2. SIA „Viļānu namsaimnieks” 

Sakarā ar finanšu resursu trūkumu nepiešķirt SIA „Viļānu namsaimnieks‖ 

finansējumu tekošā gada zaudējumu segšanai, jo pašvaldības 2015. gada budţetā šim 

mērķim netika ieplānoti finanšu resursi, bet 2015. gada budţetā pašvaldība ir 

ieplānojusi palielināt pamatkapitālu ERAF ūdenssaimniecības projektam 

„Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā‖‖. 

Kapitālsabi

edrības 

nosaukums 

Reģistrācijas 

Nr. 

Instituci

onālā 

sektora 

klasifikā

cijas 

kods 

Līdzdalīb

a (%) 

perioda 

beigās 

Apstiprinātais finansējums 

  
n + 1 

gadā 
n + 2 gadā n + 3 gadā 

kods summa summa summa 

A B C D 1 2 4 6 

 SIA „Viļānu 

siltums‖ 
 42403003341 S110000   100 

KOPA 0 0 0 

AIZ 0 0 0 

FIN 0 0 0 

PAR 0 0 0 

        

 SIA „Viļānu 

namsaimnie

ks‖ 

52403003451 S110000  100 

KOPA 29278 0 0 

AIZ 0 0 0 

FIN 0 0 0 

PAR 29278 0 0 

 
Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Reģistrācijas Nr. Institucionālā 

sektora 

klasifikācijas 

kods 

Līdzdalība 

(%) perioda 

beigās 

Pārskata 

gada 

zaudējumi 

EUR 

Domes lēmums 
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 SIA „Viļānu siltums‖ 42403003341 S110000 100  2 101 

 

Sakarā ar finanšu 

resursu trūkumu 

nepiešķirt 

finansējumu 

zaudējumu 

segšanai 

SIA „Viļānu 

namsaimnieks‖ 

 

52403003451 S110000 100  57 183 Sakarā ar finanšu 

resursu trūkumu 

nepiešķirt 

finansējumu 

zaudējumu 

segšanai 

 

4§ 
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Viļānu novada, Dekšāres pagasta ,Dekšāres 

ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai. 

J.Ivanova 

 Viļānu novada pašvaldībā 2015.gada 03.martā saľemts SIA „VIĻĀNU 

NAMSAIMNIEKS‖ valdes locekles Ārija Moisejevas iesniegums. Iesniegumā tiek 

lūgts palielināt SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ pamatkapitālu par 29278,00 

EUR, sakarā ar projekta „Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciema 

ūdenssaimniecības attīstība‖, projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/012/001, 

realizāciju. 

  Pamatojoties uz 2012.gada 26.jūlijā Viļānu novada pašvaldības domes 

lēmumu Nr.9 20§ „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par 

saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai‖, likuma „Par 

pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Likuma „Par budţetu un finanšu 

vadību‖ 41.panta piekto daļu, Ministru Kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu 

Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizľēmumiem un galvojumiem‖15.1.apakšpunktu 

un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina 

Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, 

Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), 

pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Aktualizēt 2012.gada 26.jūlija Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.9 

20§ „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai‖; 

2. SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ pamatkapitāla palielināšanai par 

29278,00 EUR (20 577,00 LVL), ľemt aizľēmumu 29278,00 EUR apmērā 

Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi; 

3. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Viļānu novada pašvaldības budţeta 

līdzekļiem; 

4. Noteikt sekojošus aizľēmuma ľemšanas noteikumus: atmaksas termiľš 5 gadi, 

sākot pamatsummas atmaksu ar 2016.gada martu un ļaujot līgumslēdzējiem 

brīvi vienoties par kredīta atmaksas grafiku; 

5. Lūgt atļauju Pašvaldības aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomei aizľēmuma saľemšanai. 

6. SIA „Viļānu namsaimnieks‖ speciālistiem iesniegt Viļānu novada pašvaldībai 

aizľēmuma ekonomisko pamatojumu. 
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5§ 

 
Par grozījumiem 2014.gada 23.oktobra Viļānu novada pašvaldības lēmumā 

Nr.20; 1§ „Par biedrības „Dekšāru Sudrablāse” projekta „Kapellas „Sovejī” 

tērpu un instrumentu iegāde” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu.______ 

J.Ivanova  

Saskaľā ar 2015.gada 17.februāra Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās 

lauksaimniecības pārvaldes lēmumu Nr.01.6-11/15/254 par biedrības „Dekšāru 

Sudrablāses‖ projekta Nr.14-01-LL23-L413201-000028 „Kapellas „Sovejī‖ tērpu un 

instrumentu iegāde‖ iesnieguma apstiprināšanu, precizēto projekta izmaksu tāmi un 

ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina 

Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, 

Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), 

pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Grozīt 2014.gada 23.oktobra Viļānu novada domes lēmumā Nr.20; 1§ pirmo 

punktu šādā redakcijā:  

„1. Atbalstīt biedrības „Dekšāru Sudrablāse‖ projekta „ „Kapella „Sovejī’ tērpu un 

instrumentu iegāde‖ realizāciju ar kopējo projekta budţetu EURO 2720.16 ( Divi 

tūkstoši septiľi simti divdesmit eiro, 16 centi).‖ 

2. Grozīt 2014.gada 23.oktobra Viļānu novada domes lēmumā Nr.20; 1§ otro punktu 

šādā redakcijā:  

„2. Projekta realizācijai piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no 

attiecināmajām izmaksām EURO 272.02 ( Divi simti septiľdesmit divi eiro, 02 

centi).‖ 

6§ 

Par dāvinājuma pieņemšanu Viļānu vidusskolai.___________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot Viļānu vidusskolas iesniegtos aktus par to, ka angļu valodas skolotāja I.S. un 

matemātikas skolotāja J.S. dāvina Viļānu vidusskolai printerus un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , 

Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna 

Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Pieľemt dāvinājumu no angļu valodas skolotājas I.S. – printeri HP-Laser  

   JETP1102. Printera sākotnējā vērtība EUR 85.37 ,ekspluatācijā atrodas vairāk kā  

   divus gadus. 

2.Pieľemt dāvinājumu  no matemātikas skolotājas J.S.- printeri Samsung ML  

   1540.Printera sākotnējā vērtība EUR 79.68 ,ekspluatācijā jau vairāk kā 7 gadus. 

 

7§ 

Par amata vienību izveidošanu._________________________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot Viļānu mūzikas un mākslas skolas direktores I.Brences 2015.gada 

20.februāra iesniegumu ar lūgumu izveidot Profesionālās ievirzes skolotāja (232002 

S21 (interešu) ) amata vienību Viļānu Mūzikas un mākslas skolā un ľemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla 

Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 



7 

 

Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Izveidot Profesionālās ievirzes skolotāja amata vienību no 2015.gada 01.marta 

 

1.1.pieaugušo neformālās izglītības programmās – 1 stunda (0.048 likmes)-  

      finansējums – izglītojamo  maksa par mācībām. 

 

8§ 

Par zemes nomas līgumu noslēgšanu. 

J.Ivanova 

1. 2015.gada 12.februārī saľemts R. M., iesniegums, kurā tiek piedāvāts noslēgt 

zemes nomas līgumu par zemes Celtnieku ielā 4, Celtnieku ielā 5 un Celtnieku 6, 

Viļānos, iznomāšanu zem pašvaldības dzīvokļiem. Nomas maksas apmēru lūdz 

noteikt 3% (trīs procenti) no kadastrālās vērtības. 

 Tiek konstatēts, ka Celtnieku ielā 4 atrodas 14 pašvaldībai piederošie dzīvokļi 

jeb 9096/15705 domājamās daļas, Celtnieku ielā 5 - 33 dzīvokli jeb 147660/208180 

domājamās daļas, Celtnieku ielā 6 – 54 dzīvokļi jeb 253110/275940 domājamās daļas 

un Brīvības 29B – 15 dzīvokļi jeb 62603/158822 domājās daļas no minēto dzīvojamo 

māju esošiem dzīvokļiem. Minētie dzīvokļi ir Viļānu novada pašvaldības tiesiskajā 

valdījumā un bilancē, kā arī tiks ierakstīti zemesgrāmatā uz Viļānu novada 

pašvaldības vārda. Zeme zem dzīvojamām mājām nepieder pašvaldībai. Zemes nomas 

līgumi par zemes, zem minētājām dzīvojamām mājām, iznomāšanu nav noslēgti. 

 Dzīvojamās mājas ir saistītas ar zemes gabaliem: 

- Zeme Celtnieku iela Nr.4 ar kadastra Nr.7817-004-0406, zemes kopējā platība 

3107m
2
; kadastrālā vērtība, saskaľā ar Valsts zemes lasm,[[w.[pdienesta 

datiem, uz 2015.gadu ir 3107 EUR. Pašvaldības aizľemtā zemes platība 

proporcionāli domājamām daļām ir 1799,5 m
2 

ar kadastrālo vērtību 1799,5 

EUR. Līdz ar to nomas maksa 3% apmērā no kadastrālās vērtības sastāda 

53,99 EUR; 

- Zeme Celtnieku iela Nr.6 ar kadastra Nr.7817-004-0405, zemes kopējā platība 

2915m
2
; kadastrālā vērtība, saskaľā ar Valsts zemes dienesta datiem, uz 

2015.gadu ir 2915 EUR. Pašvaldības aizľemtā zemes platība proporcionāli 

domājamām daļām ir 2673,83m
2 

ar kadastrālo vērtību 2673,83 EUR. Līdz ar 

to nomas maksa 3% apmērā no kadastrālās vērtības sastāda 80,21 EUR; 

- Zeme Celtnieku iela Nr.5 ar kadastra Nr.7817-004-0303, zemes kopējā platība 

2951,26 m
2
; kadastrālā vērtība, saskaľā ar Valsts zemes dienesta datiem, uz 

2015.gadu ir 2921,89 EUR. Pašvaldības aizľemtā zemes platība proporcionāli 

domājamām daļām ir 2093,30 m
2 

ar kadastrālo vērtību 2072,47 EUR. Līdz ar 

to nomas maksa 3% apmērā sastāda 62,17 EUR; 

- Zeme Brīvības iela Nr.29B ar kadastra Nr.7817-004-0303, zemes kopējā 

platība 3235,32 m
2
; kadastrālā vērtība, saskaľā ar Valsts zemes dienesta 

datiem, uz 2015.gadu ir 3203,14 EUR. Pašvaldības aizľemtā zemes platība 

proporcionāli domājamām daļām ir 1275,27 m
2 

ar kadastrālo vērtību 1262,59 

EUR. Līdz ar to nomas maksa 3% apmērā no kadastrālās vērtības sastāda 

37,88 EUR. 

Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju‖ 50.panta pirmās 

daļas 3.punkts paredz, ka privatizētā objekta īpašnieka pienākums ir slēgt zemes 

nomas līgumu vai pilnvarot dzīvojamās mājas pārvaldītāju un apsaimniekotāju slēgt 
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zemes nomas līgumu ar tā zemes gabala īpašnieku — fizisko vai juridisko personu —, 

uz kura atrodas privatizētais objekts. Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga 

Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar R. M. par zemes Celtnieku ielā 4, Celtnieku ielā 

5, Celtnieku 6 un Brīvības 29B, Viļānos, iznomāšanu zem dzīvojamām mājām, 

kurās atrodas pašvaldībai piederošie dzīvokļi, uz pieciem gadiem un nosakot 

zemes nomas platību un kadastrālo vērtību proporcionāli Viļānu novada 

pašvaldībai piederošo dzīvokļu domājamām daļām.  

2. Nomas maksas apmēru noteikt 3% (trīs procenti) apmērā no nekustāmā īpašuma 

kadastrālās vērtības. 

3. Nomas līgumā noteikt nosacījumu, ka nomas maksa var mainīties atkarībā no 

Valsts zemes dienesta noteiktās gada nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. 

 

2. 2015.gada 12.februārī saľemts E. S. iesniegums, kurā tiek piedāvāts noslēgt zemes 

nomas līgumu par zemes iznomāšanu zem pašvaldībai piederošās ēkas, kurā atrodas 

atpūtas centrs „Kamenīte‖. Nomas maksas apmēru lūdz noteikt – nekustāmā īpašuma 

nodokļa apmērā par ēkas aizľemto zemes gabalu. 

 Saskaľā ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatas nodaļas datiem (zemesgrāmata) uz 

ēkas ar kadastra Nr.7898 504 0010 domājamām daļām 9232/12121 īpašuma tiesības ir 

nostiprinātas Viļānu novada pašvaldībai. Ēka ir saistīta ar zemes gabalu „Kalna 

Ozoliľi‖, kadastra Nr.7898 004 0149 (zemes kopējā platība 5,80 ha; kadastrālā 

vērtība, saskaľā ar Valsts zemes dienesta datiem, uz 2015.gadu ir 2059,00 EUR), kura 

īpašnieks ir E. S.  

 Tiek konstatēts, ka zeme zem ēkas nepieder pašvaldībai, zemes nomas līgums 

par zemes zem minētās ēkas iznomāšanu nav noslēgts. 

 Zemes platība ko aizľem minētā ēka un tai pieguļošā teritorija ir 0,9479 ha ar 

kadastrālo vērtība uz 2015.gadu - 336,50 EUR.  

 Viļānu novada pašvaldības aizľemtā zemes platība, proporcionāli 

domājamajam daļām, sastāda 0,7219 ha ar kadastrālo vērtību uz 2015.gadu – 256,27 

EUR. Līdz ar to nomas maksa uz 2015.gadu (3% apmērā no nekustamā īpašuma 

kadastrālās vērtības) sastāda 7,68 EUR. 

 Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju‖ 50.panta 

pirmās daļas 3.punkts paredz, ka privatizētā objekta īpašnieka pienākums ir slēgt 

zemes nomas līgumu vai pilnvarot dzīvojamās mājas pārvaldītāju un apsaimniekotāju 

slēgt zemes nomas līgumu ar tā zemes gabala īpašnieku — fizisko vai juridisko 

personu —, uz kura atrodas privatizētais objekts. Ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar E. S. par zemes, kadastra Nr.7898 004 0149, 

iznomāšanu zem pašvaldībai piederošās ēkas ar kadastra Nr.7898 504 0010, kurā 

atrodas atpūtas centrs „Kamenīte‖, uz pieciem gadiem un nosakot zemes nomas 

platību un kadastrālo vērtību proporcionāli Viļānu novada pašvaldībai piederošām 

ēkas domājamām daļām.  

2. Nomas maksas apmēru noteikt 3% (trīs procenti) apmērā no nekustamā īpašuma 

kadastrālās vērtības. 
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3. Nomas līgumā noteikt nosacījumu, ka nomas maksa var mainīties atkarībā no 

Valsts zemes dienesta noteiktās gada nekustāmā īpašuma kadastrālās vērtības. 

 

           9§ 

Par mērķdotācijas sadali novada tautas mākslas kolektīviem 1 ceturksnim._____ 

J.Ivanova 

Ľemot vērā mērķdotācijas piešķiršanas apjomu 2015.gada 1. ceturksnim Viļānu 

novada tautas mākslas kolektīvu darba samaksai un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds 

Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, 

Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 2015.gada 1 ceturksnim sekojoši: 

I.G1 grupas kolektīvi ,kuri sagatavo noteiktu repertuāru: 

 

1.Viļānu KN deju kopa ‖Austra‖ –EUR 161.24 

2.Viļānu KN sieviešu koris ‖Alta‖ – EUR 148.59 

3.Viļānu vidussk.deju kol. ‖Ritvari‖ – EUR 81.51 

                                    Kopā:    EUR 391.34 

II.G2 grupas kolektīvi ,kuri noteikti par Dziesmu un deju svētku dalībniekiem un 

piedalīšanās skatēs: 

1.Viļānu KN folkloras ans. ‖Viļonīši‖ – EUR 85.23 

2.Viļānu KN lauku kapella ‖Bumburneicys‖- EUR 85.23 

3.Dekšāru pagasta lauku kapella ‖Sovejī‖- EUR 54.48 

4.Dekšāres pagasta jauktais vok.ans. ‖Vālodzīte‖- EUR 65.37 

5.Dekšāru pagasta vīru kopa ‖Kūzuls‖-  EUR 54.48 

                                     Kopā:          EUR 344.79 

 

10§ 

Par projekta apstiprināšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu._________________ 

J.Ivanova 

Viļānu novadpētniecības muzejs iesniedza pieteikumu Kultūras ministrijas 

organizētajā projektu konkursā ―Par valsts finansējumu nacionālā muzeju krājuma 

uzturēšanai un izmantošanai pašvaldību, autonomajos un privātajos muzejos un 

privātajās kolekcijās‖. 

Projekts ―Viļānu novadpētniecības muzeja ekspozīcijā esošo krājuma priekšmetu 

uzglabāšanas un eksponēšanas modernizācija‖ ir guvis valsts budţeta finansiālo 

atbalstu. Projekta kopējais budţets ir EUR 10 699, 80 (desmit tūkstoši seši simti 

deviľdesmit deviľi euro un 80 centi), tai skaitā valsts budţeta finansējums EUR 

3 500,00 (trīs tūkstoši pieci simti euro) un muzeja pašfinansējums EUR 375,52 (trīs 

simti septiľdesmit pieci euro un 52 centi).  

Projekta ―Viļānu novadpētniecības muzeja ekspozīcijā esošo krājuma priekšmetu 

uzglabāšanas un eksponēšanas modernizācija‖ ietvaros tiks īstenota muzeja 

ekspozīcijas dizaina izstrāde un iekārtojuma izveide. Īstenojot projektu, Viļānu 

novada pašvaldības iedzīvotāji un ciemiľi iegūs jaunu ekspozīciju, kura sekmēs 

Viļānu novadpētniecības muzeja krājuma materiālu uzturēšanu un izmantošanu plašai 

mērķauditorijai, tā attīstot Viļānu novada kultūrvēstures mantojuma pieejamību 

sabiedrībai, kas savukārt veicina Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju attīstību. 
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Pamatojoties uz Viļānu novadpētniecības muzeja 2015. gada 9. marta iesniegumu par 

projekta apstiprināšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu (pašvaldībā ieejošais 

Nr.1.3.10/280) un likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta pirmās daļas 27. punktu un 

ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina 

Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, 

Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), 

pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt projektu ―Viļānu novadpētniecības muzeja ekspozīcijā esošo 

krājuma priekšmetu uzglabāšanas un eksponēšanas modernizācija‖ ar projekta 

budţetu EUR 10 699,80 (desmit tūkstoši seši simti deviľdesmit deviľi euro un 

80 centi).  

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 6 824, 28 (seši tūkstoši astoľi simti 

divdesmit četri euro un 28 centi) no pašvaldības budţeta līdzekļiem – 

neparedzētiem gadījumiem. 

 

11§ 

Par 2015.gada 03.marta Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrības 

„Saulstariņi” iesnieguma izskatīšanu. 

A.Kozulis I.Brence I.Sondore J.Ivanova 

  Viļānu novada pašvaldībā 2015.gada 4.martā saľemts biedrības 

iesniegums, kurā tiek lūgts piešķirt biedrībai līdzekļus 200.00 EUR (divi simti euro) 

apmērā 10 gadadienas pasākuma organizēšanai 2015.gada 26.aprīlī. 

 Izskatot biedrības iesniegumu, tiek konstatēts, ka iesniegumam nav pievienota 

tāme, kura pamato pieprasīto līdzekļu apmēru un nav pievienots pasākuma norises 

apraksts. 

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

un to, ka Noteikumi Nr.1/2014.‖Kārtība, kādā Viļānu novada pašvaldības dome 

piešķir finansiālo atbalstu  sabiedriskām organizācijām no pašvaldības budţeta‖ - 

neparedz finansiālu atbalstu tādu pasākumu organizēšanai un sakarā ar to, ka 

pašvaldības budţetā nav ieplānoti līdzekļi šāda pasākuma finansēšanai un ľemot vērā 

finanšu komiteja ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla 

Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Sakarā ar to, ka Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrība „Saulstariľi’‖ nav 

iesnieguši tāmi , par naudas līdzekļu izlietojumu, jautājumu skatīt nākošā novada 

domes sēdē. 

 

12§ 

 

Par zemes iznomāšanu. 

L.Kuzľecova J.Ivanova 

1. Izskatot P. S. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov., 2015.gada 2.februāra iesniegumu 

par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 
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 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480050085 ir rezerves zemes 

fondam piekritīgā zeme  

2015.gada 2.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts P.S. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480050085 1 ha platībā 

lauksaimniecības vajadzībām. 

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Pamatojoties uz Zemes 

pārvaldības likuma 17.panta 2.daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 

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

šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 

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

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

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

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

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

„Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds 

Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, 

Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78480050085 1,00 ha uz pieciem gadiem. 

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

pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu 

iznomāšanas kārtību (apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības 

domes sēdē Nr.3§31), 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 P.S. Dekšāres pag., Viļānu nov. 

 

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. Izskatot S. Š. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2015.gada 23.februāra iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980090152 un 78980090361 ir 

valsts rezerves zemes fondam piekritīgās zemes. 

2015.gada 23.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts S. Š. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980090152 0,48 ha 

platībā un  78980090361 1,10 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām. 

Citi pieteikumi uz dotajām zemes vienībām netika saľemti. Atbilstoši Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu‖ par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 

 Izvērtējot S.Šl. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

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

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

zemesgrāmatā‖ 3.panta 5.daļu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta 2 daļu, 

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

daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un 
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otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 

(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze 

Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Noslēgt nomas līgumu ar S. Š. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  

78980090152 0,48 ha platībā un  78980090361 1,10 ha uz pieciem gadiem. 

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

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību 

(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī 

paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

2. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru 

kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabalu ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz 

valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā 

vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt S.Š. Viļānu pag., Viļānu nov., 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

3. Izskatot A. R. dzīv. Viļānu, Viļānu nov., 2015.gada 25.februāra iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980030091 ir Viļānu novada 

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

2015.gada 25.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A.R. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980030091 1,40 ha 

platībā. 

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu‖ par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 

 Izvērtējot A.R. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

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

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

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

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

„Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds 

Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, 

Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar A.R. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  

78980030091 1,40 ha uz pieciem gadiem. 

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

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību 

(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), 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 A. R. Viļāni, Viļānu nov. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

4. Izskatot A. B. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2015.gada 17.februāra iesniegumu 

par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78480060124, 78980010030, 

78980010313, 78980020114, 78980020333, 78980030093, 78980040099, 

78980040401, 78980060155 ir valsts rezerves zemes fondam piekritīgās zemes. 

2015.gada 17.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A. B. 

iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

78480060124 (1,23 ha), 78980010030 (0,80 ha), 78980010313 (0,38 ha), 

78980020114 (0,50 ha), 78980020333 (1,30 ha), 78980030093 (0,60 ha), 

78980040099 (1,50ha), 78980040401 (1,10 ha), 78980060155 (1,00 ha) 

lauksaimniecības vajadzībām. 

Citi pieteikumi uz dotajām zemes vienībām netika saľemti. Atbilstoši Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu‖ par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 

 Izvērtējot A. B. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

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

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

zemesgrāmatā‖ 3.panta 5.daļu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta 2 daļu, 

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

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

otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 

(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze 

Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar A. B. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  

78480060124 (1,23 ha), 78980010030 (0,80 ha), 78980010313 (0,38 ha), 

78980020114 (0,50 ha), 78980020333 (1,30 ha), 78980030093 (0,60 ha), 

78980040099 (1,50ha), 78980040401 (1,10 ha), 78980060155 (1,00 ha)  uz pieciem 

gadiem. 

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

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību 

(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī 

paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru 

kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabalu ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz 

valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā 

vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt A. B., Sokolku pag., Viļānu nov. 
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

5. Izskatot A.B. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2015.gada 17.februāra iesniegumu 

par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980010075, 78980030514, 

78980010029,78980010135 un 78980010165 ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās 

zemes (2014.gada 10.aprīļa; 2014.gada 7.augusta; 2014.gada 13.marta; 2010.gada 

27.maija Viļānu novada pašvaldības domes lēmumi par zemes piekritību pašvaldībai) 

2015.gada 17.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A. B. 

iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

78980010075 (0,30 ha), 78980030514 (0,50 ha), 78980010029 (0,9511 

ha),78980010135 (0,76 ha) un 78980010165 (1,00 ha) lauksaimniecības vajadzībām. 

Citi pieteikumi uz dotajām zemes vienībām netika saľemti. Atbilstoši Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu‖ par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 

 Izvērtējot A.B. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

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

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

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

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

„Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds 

Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, 

Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar A. B. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  

78980010075 (0,30 ha), 78980030514 (0,50 ha), 78980010029 (0,9511 

ha),78980010135 (0,76 ha) un 78980010165 (1,00 ha) uz pieciem gadiem. 

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

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību 

(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), 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. B. Sokolku pag., Viļānu nov. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

6. Izskatot V. N.dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2015.gada 4.marta iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980040048, 78980030442 un 

78980040325 ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes (2014.gada 7.augusta un 

2010.gada 27.maija Viļānu novada domes lēmumi). 

2015.gada 4.martā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts V.N. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980040048 (0,13 ha), 
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78980030442 (0,70 ha) un   78980040325 0,80ha platībā meţsaimniecības 

vajadzībām. 

Citi pieteikumi uz doto zemes vienībām netika saľemti. Atbilstoši Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu‖ par šiem zemes gabaliem noslēdzams zemes nomas līgums. 

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

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

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

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

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

„Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds 

Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, 

Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar V. N. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

78980040048 (0,13 ha), 78980030442 (0,70 ha) un  78980040325 0,80 ha uz pieciem 

gadiem. 

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

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību 

(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī 

paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt V.N. Viļānu pag., Viļānu nov. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

7. Izskatot A. I. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov., 2015.gada 23.februāra iesniegumu 

par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78480030437 (0,7ha), 

78480030158 (0,2ha), 78480030155 (0,9ha), 78480030194 (0,3ha) un 78480030744 

(0,7ha) ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes. 

2015.gada 23.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A. I. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78480030437, 

78480030158, 78480030155, 78480030194 un 78480030744 lauksaimniecības 

vajadzībām.  

Citi pieteikumi uz dotajām  zemes vienībām netika saľemti. Atbilstoši 

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu‖ par šiem zemes gabaliem noslēdzams zemes nomas 

līgums. 

 Izvērtējot A. I.iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

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

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

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

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

„Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds 
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Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, 

Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar A. I. par zemes vienībām ar  kadastra apzīmējumiem 

78480030437, 78480030158, 78480030155, 78480030194 un 78480030744 

iznomāšanu uz pieciem gadiem. 

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

pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu 

iznomāšanas kārtību (apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības 

domes sēdē Nr.3§31), kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt 

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

noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt A.I. Dekšāres pag., Viļānu pag. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

8. Izskatot A. P.dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov., 2015.gada 20.februāra iesniegumu 

par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78480030185 (0,2ha), 

78480030377 (0,3ha), 78480030392 (0,4ha) 78480030393 (0,3ha) 78480030195 

(0,26ha) un 78480030178 (0,2ha) ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes. 

2015.gada 20.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A.P. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78480030185, 

78480030377, 78480030392, 78480030393, 78480030195 un 78480030178 

lauksaimniecības vajadzībām.  

Citi pieteikumi uz dotajām zemes vienībām netika saľemti. Atbilstoši Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu‖ par šiem zemes gabaliem noslēdzams zemes nomas līgums. 

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

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

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

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

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

„Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds 

Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, 

Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78480030185, 78480030377, 78480030392, 78480030393, 78480030195 un 

78480030178 iznomāšanu uz pieciem gadiem. 

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

pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu 

iznomāšanas kārtību (apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības 

domes sēdē Nr.3§31), kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt 
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nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas 

noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt A. P.Dekšāres pag., Viļānu nov. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

9. Izskatot T. M.dzīv. Viļānos, 2015.gada 25.februāra iesniegumu par nomas līguma 

noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030299 (0,0448ha) ir Viļānu 

novada pašvaldībai piekritīgā zeme. 

2015.gada 25.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts T. M. 

iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170030299 

mazdārziľa uzturēšanai 

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu‖ par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 

 Izvērtējot T.M. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

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

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

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

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

„Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds 

Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, 

Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar T.M. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78170030299 iznomāšanu uz pieciem gadiem. 

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

pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu 

iznomāšanas kārtību (apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības 

domes sēdē Nr.3§31), 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 T. M. Viļāni. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

10.Izskatot R. K.dzīv. Viļānos, 2015.gada 25.februāra iesniegumu par nomas līguma 

noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040105 ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme. 

2015.gada 25.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts R. K. 

iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170040105 

(0,06ha) mazdārziľa uzturēšanai. 
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Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu‖ par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 

 Izvērtējot R. K. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

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

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

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

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

„Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds 

Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, 

Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar R. K. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78170040105 (0,06 ha) iznomāšanu uz pieciem gadiem. 

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

pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu 

iznomāšanas kārtību (apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības 

domes sēdē Nr.3§31), kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt 

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

noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt R. K. Viļāni. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

11. Izskatot J. L. dzīv. Rēzekne, 2015.gada 10.marta iesniegumu par nomas līguma 

noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480060160 (1,6 ha) ir Viļānu 

novada pašvaldībai piekritīgā zeme. 

2015.gada 10.martā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts J.L. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480060160 

meţsaimniecības vajadzībām.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu‖ par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 

 Izvērtējot J. L.  iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

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

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

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

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

„Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds 

Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, 

Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar J. L. par zemes vienības kadastra apzīmējumu 

78480060160 iznomāšanu uz pieciem gadiem. 
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2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, 

pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu 

iznomāšanas kārtību (apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības 

domes sēdē Nr.3§31), kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt 

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

noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt J.L. Rēzekne. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

13§ 

 

Par nomas līguma pagarināšanu. 

J.Ivanova 

Izskatot A.S.dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2015.gada 4.marta iesniegumu par nomas 

līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 2010.gada 11.februārī Viļānu pagasta padome un A.S. noslēdza lauku apvidus 

zemes nomas līgumu Nr.326 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980010307 

0,03 ha platībā, kurš pirms nomas līguma noslēgšanas atradās A. S. patstāvīgā 

lietošanā saskaľā ar Viļānu pagasta padomes 08.02.2006. lēmumu Nr.3. 

2015.gada 4.martā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A.S. iesniegums ar 

lūgumu pagarināt nomas līgumu Nr.326 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78980010307 0,03 ha platībā. Pamatojoties uz nomas līguma Nr.326 2.2 punktu 

līguma termiľš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka vienošanās pamata. 

Uz 2015.gada 4.martu A. S. Viļānu novada pašvaldībā nekustamā īpašuma 

nodokļa un nomas maksas parādu nav. 

 Izvērtējot A. S. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

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

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

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

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

„Par pašvaldībām‖ 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds 

Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, 

Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78980010307 0,03 ha uz pieciem gadiem, nemainot iepriekšējā līguma nosacījumus.  

2. Lēmuma norakstu nosūtīt A. S. Viļānu pag., Viļānu nov., 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

14§ 
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Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai. 

J.Ivanova 

1.Izskatot M. Z. adrese: Sokolku pag., Viļānu nov. iesniegumu ar zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 78900030278 – 2,70 ha atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

M.Z.saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas 

likumu‖ ir persona, kura var ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu un ľemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla 

Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78900030278 zemesgrāmatā uz  

    Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78900030278 atsavināšanai, pārdodot    

    to izsolē. 

15§ 

Par nomas attiecību izbeigšanu. 

J.Ivanova  

1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 27.punkta un izskatot A. M. 

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

apzīmējumu 78980040182 1,52 ha platībā Viļānu pagastā izmantošanas un ľemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, 

Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izbeigt nomas attiecības ar A.M.par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78980040182 1,52 ha platībā; 

2. Ieskaitīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980040182 1,52 ha platībā Viļānu 

novada pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt A.M. Viļānu pag., Viļānu nov., LV-4650.   

 

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. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 27.punkta un izskatot A. G. 

dzīv. Rīgā, iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78980030231 daļas 0,25 ha platībā Viļānu pagastā izmantošanas un ľemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla 

Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1.Izbeigt nomas attiecības ar A. G. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

   78980030231 daļu 0,25 ha platībā; 

2.Ieskaitīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980030231 daļu 0,25 ha platībā    

    Viļānu novada pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā. 

3.Lēmuma norakstu nosūtīt A. G. dzīv. Rīga.   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 27.punkta un izskatot I. S. 

dzīv. Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78170040520 Ceriľu iela 11A daļas 600 m
2
 platībā Viļānu pilsētā 

izmantošanas un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -

11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze 

Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Izbeigt nomas attiecības ar I. S. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu   

   78170040520 Ceriľu iela 11A daļu 600 m
2
platībā; 

2.Ieskaitīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040520 Ceriľu iela 11A daļu  

   600 m
2 

platībā Viļānu novada pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā. 

3.Lēmuma norakstu nosūtīt I.S. Viļāni, Viļānu nov.,  LV-4650.   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

4. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 27.punkta un izskatot M. S. 

dzīv. Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar atteikumu no zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 78170020856 Zvaigţľu iela 3A 685 m
2
 un 78170020844 Liepu iela 22 

1554 m
2
 platībā Viļānu pilsētā izmantošanas un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds 

Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, 

Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Izbeigt nomas attiecības ar M.S. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  

   78170020856 Zvaigţľu iela 3A 685 m
2
 un 78170020844 Liepu iela 22 1554 m

2
  

    platībā; 

2.Ieskaitīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78170020856 Zvaigţľu iela 3A  

    685 m
2
 un 78170020844 Liepu iela 22 1554 m

2
 platībā Viļānu novada pašvaldības  

    iznomājamo zemju sarakstā. 

3.Lēmuma norakstu nosūtīt M. S. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., LV-4650.   
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

16§ 

Par īpašuma sadali. 

J.Ivanova 

Izskatot A.V.dzīv. Jelgava un M. R. dzīv.Viļāni, par nekustamā īpašuma 

„Madariľas‖, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78980040236, sadalīšanu un 

pamatojoties uz 03.10.2006. Zemes ierīcības likuma‖ 8.panta (1)d., 3p. un 

12.04.2011. MK „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem‖ Nr.288, 

konstatēts, ka zemes īpašuma sadalei ir nepieciešama zemes ierīcības projekta 

izstrāde, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds 

Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, 

Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam „Madariľas‖, kadastra 

Nr.78980040236 ar kopējo platību 24,10 ha sadalei divos īpašumos 

 

1. Sadalīt īpašumu divās daļās, kur 

  vienu īpašumu veido zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980040235, 

78980040251 un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980040236 atdalīts 

zemes gabals 2,20 ha platībā (veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes platība var 

mainīties). Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Actiľas‖; 

 otru īpašumu – atlikusī zemes vienības 78980040236 daļa 11,60 h platībā (veicot 

instrumentālo uzmērīšanu zemes platība var mainīties) un zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 78980040234; 

2.  No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980040236 atdalītajai zemes vienības 

daļai noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība un lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra Nr.; 

3. Sadali veikt uz zemes īpašuma „Madariľas‖ 05.12.2003. izgatavotā zemes robeţu 

plāna pamata M 1:10000; 

4. Zemes ierīcības projektā jāievēro noteiktie apgrūtinājumi; 

5. Zemes ierīcības projektu saskaľot ar Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāju. 

 

17§ 

Par Viļānu novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem  par izglītības iestāţu 

sniegtajiem pakalpojumiem 2015.gadā.___________________________________ 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.1999.g. noteikumiem Nr.250 „ Kārtība, kādā 

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāţu vai sociālās aprūpes 

iestāţu sniegtajiem pakalpojumiem‖. Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga 

Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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 2015.gadā noteikt šādas uzturēšanas izmaksas savstarpējo norēķinu aprēķiniem 

Viļānu novada izglītības iestādēs par vienu audzēkni mēnesī saskaľā ar izglītības 

iestādes iepriekšējā gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem un audzēkľu 

sarakstu, (aprēķins pielikumā Nr.1): 
 

 Viļānu vidusskola                                -     64.35 EUR  mēnesī 

 

 Dekšāres pamatskola                           -   106.83 EUR  mēnesī 

 

 Pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte‖ -  148.88 EUR  mēnesī 

 

 Viļānu PII                                            -   166.30 EUR  mēnesī 

 

‘ 

18§ 

Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

J.Ivanova 

1. Izskatot R.M. dzīv. Viļānos. iesniegumu ar dzīvokļa Celtnieku ielā , Viļānos 

atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

1. R. M. saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas 

atsavināšanas likuma‖ 4.panta ceturtās daļas piekto punktu ir persona, kura var 

ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu; 

2. R. M., saskaľā ar 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta‖ 5.pantu, ierosinājumam ir 

pievienojis klāt visus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus; 

Dzīvokļa īpašums Celtnieku iela, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada 

pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds 

Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, 

Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot dzīvokļa īpašumu Celtnieku ielā, Viļānos atsavināšanai, pārdodot to par 

brīvu cenu; 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt R. M. Viļānos . 

 

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. Izskatot A. Š. dzīv. Viļānos. iesniegumu ar dzīvokļa, Nākotnes ielā, Viļānos 

atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

1. A.Š. saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas 

atsavināšanas likuma‖ 4.panta ceturtās daļas piekto punktu ir persona, kura var 

ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu; 
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2. A.Š. saskaľā ar 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta‖ 5.pantu, ierosinājumam ir pievienojusi 

klāt visus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus; 

3. Dzīvokļa īpašums Nākotnes ielā, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada 

pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai; 

Dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā, Viļānos platība ir 50,9m
2
 un tas ir 5090/144451 

domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 78170040530001 un 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040530 . Ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds 

Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, 

Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nākotnes ielā, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot dzīvokļa īpašumu Nākotnes ielā, Viļānos atsavināšanai, pārdodot to par 

brīvu cenu; 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt A. Š. Viļāni.   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

3. Izskatot T. S. dzīv. Viļānos. iesniegumu ar dzīvokļa Raiľa ielā, Viļānos 

atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

1. T. S.saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas 

atsavināšanas likuma‖ 4.panta ceturtās daļas piekto punktu ir persona, kura var 

ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu; 

2. T. S. saskaľā ar 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta‖ 5.pantu, ierosinājumam ir pievienojusi 

klāt visus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus; 

Dzīvokļa īpašums Raiľa ielā, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada pašvaldības 

iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga 

Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot dzīvokļa īpašumu Raiľa ielā, Viļānos atsavināšanai, pārdodot to par 

brīvu cenu; 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt T. S. Viļānos . 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

19§ 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim. 

J.Ivanova 
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1. Pamatojoties uz 2013.gada 16.augusta Viļānu novada domes sēdes Nr.7 dienas 

kārtības 36.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda un nodošanu atsavināšanai‖ un veicot dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā, 

Viļāni, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000558 nosacītas cenas noteikšanu un 

pieaicinot SIA „Dzieti‖ ekspertus 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Saskaľā ar SIA „Dzieti‖ 2015.gada 12.februāra slēdzienu par nekustamā īpašuma – 

dzīvokļa Mehanizatoru ielā, Viļānos - tirgus vērtība ir EUR 1700 (viens tūkstotis 

septiľi simti euro un 00 centi) un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  

atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, 

Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris 

Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Noteikt dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā, Viļānos, kadastra numurs 78179000558 

nosacīto cenu – EUR 1700 (viens tūkstotis septiľi simti euro un 00 centi) (dzīvokļa 

īpašuma Mehanizatoru iela 5 – 20, Viļānos platība ir 24,4m2 un tas ir 2438/207123 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040321001 un zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040321) 

 Piedāvāt J. K. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo 

īpašumu; 

 Lēmuma norakstu nosūtīt J.K., Viļāni. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

20§ 

 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2014. gada 02. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu”. 

M.Šļomina I.Grolmusa D.Orlovs J.Ivanova 

Pielikumā: Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2014. gada 02.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu‖ uz 2 lappusēm. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 41.panta pirmās daļas 1.punktu deputāti  

atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, 

Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris 

Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Grozījumu Viļānu novada pašvaldības 2014. gada 02.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu‖ apstiprināšanu atlikt uz nākošo novada 

domes sēdi . 

 

21§ 

Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu._________________ 

J.Ivanova 

Sociālais dienests 24.02.2015. ir pieľēmis lēmumu Nr. 4.1/ par sociālās dzīvojamās 

platības īres līguma pagarināšanu. 



26 

 

       Ir saľemts iesniegums 24.02.2015. no M. K. dekl. Celtnieku ielā Viļānos, ar 

lūgumu pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī . 

 Izskatot lietas materiālus, konstatēts: pensionārei M.K. 2015.gada 6.martā 

beigsies  īres līgums par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā .. 

Persona ir pensionāre bez apgādniekiem, kurai piešķirts maznodrošinātas personas 

statuss.  Izanalizējot informāciju, var secināt, ka pēc statusa persona  nav zaudējusi 

tiesības īrēt sociālo dzīvojamo platību. M.K. nav dzīvokļa komunālo maksājumu 

parādu.  

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

apstiprināto „Sociālo dzīvokļu nolikuma ‖ 13., 16.4 punktu  un sociālās, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas  ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina 

Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, 

Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), 

pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt ar pensionāri M. K.  īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā 

dzīvoklī Celtnieku ielā uz nenoteiktu laiku; 

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

ar M.K., SIA ―Viļānu namsaimnieks‖ un Viļānu novada pašvaldības Sociālo dienestu. 

 

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

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

22§ 

Par aprūpētāja amata vienības izveidošanu._____________________________ 

J.Ivanova 

Sociālais dienests 10.03.2015. ir pieľēmis lēmumu Nr. 1.5.3/10/11 par aprūpētāja 

amata vienības izveidošanu. 

Ľemot vērā, ka ar sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.5.3/10/10 pensionārei J.V. dzīv. 

Dārzu ielā, Viļānos, ir atjaunota 4.līmeľa sociālā aprūpe mājās, jo persona ir 

atgriezusies no slimnīcas, saskaľā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma‖ 20., 23.panta 3.d., pamatojoties uz Viļānu novada domes 2013.gada 

5.decembra apstiprinātajiem saistošiem noteikumiem Nr.58 ‖Par aprūpes mājās darba 

organizēšanu un pakalpojuma saľemšanas kārtību Viļānu novadā‖ un  sociālās, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas  ieteikumu, deputāti  atklāti balso par -11 

(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze 

Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt vienu aprūpētāja amata vienību papildus esošajām, lai    

nodrošinātu pensionāres J. V. dzīv. Dārzu     ielā, Viļānos,  sociālo aprūpi mājās. 

 

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

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

 

23§ 

Par  dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu.______________________________  

J.Ivanova 
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1.Izskatot V.S. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., un V.K. deklarētā 

dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumus par dzīvojamās telpas īres līguma 

grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē : 

V. S. lūdz noslēgt ar viľu, iepriekšēja īrnieka –  radinieka V. K. vietā, dzīvojamās 

telpas, kas atrodas Ziedu ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu, nemainot iepriekšējā 

īres līguma nosacījumus. 

Sakarā ar faktiskās dzīves vietas maiľu īrnieks V. K.  lūdz noslēgt dzīvojamās telpas -  

Ziedu ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu ar V. S. V. K. arī lūdz izslēgt viľu no 

augstāk minēta īres līguma.  

V.K. ir īrnieks dzīvoklim Ziedu ielā, Viļāni. ( 1995.gada 4.oktobra īres līgums 

Nr.601). Īres līgumā ir ierakstīti: īrnieks  V. K. un V. S. Citu iekļauto īres līgumā 

pilngadīgo ģimenes locekļu nav. 

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 2001.gada 5.jūlija grozījumi paredz būtisku īrnieka 

ģimenes locekļu loka (jēdziena) sašaurināšanu, jo tagad par īrnieka ģimenes locekļiem 

var atzīt tikai likuma 9.panta pirmajā un otrajā daļā minētās personas t.i., īrnieka 

laulāto, vecākus, (adoptētājus), darbnespējīgos  brāļus un māsas, pilngadīgos bērnus, 

kuriem nav savas ģimenes  

( 9.panta pirmā daļa), kā arī nepilngadīgos un adoptētos (9.panta otrā daļa). Citas 

personas (citus radiniekus) nevar atzīt par ģimenes locekļiem, ja vien viľi par tādiem 

jau nav kļuvuši laikā, kad līdz 2001.gada 31.decembrim bija spēkā likuma 9.pants 

vecajā redakcijā. Tāpēc citi radinieki, kas iemitinājušies īrnieka dzīvojamā telpā līdz 

2001.gada 31.decembrim, saglabā īrnieka ģimenes locekļa statusu ar visām no tā 

izrietošām tiesībām un saistībām, jo dzīvojamās telpas īres likuma grozījumiem nav 

atpakaļejoša spēka. 

Izvērtējot un pārbaudot lietas faktiskos apstākļos, tika konstatēts, ka V. S. no 

1998.gada 27. janvāra deklarētā dzīvesvieta ir  Ziedu ielā, Viļāni,Viļānu nov., kā arī 

viľš tika ierakstīts dzīvojamās telpas –Ziedu ielā,Viļāni, Viļānu nov. 1995.gada 

4.oktobra., īres līgumā Nr.601. Līdz ar to V.S.saglabā īrnieka V. K.ģimenes locekļa 

statusu ar visām no tā izrietošām tiesībām un saistībām. 

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

dzīvesvietas maiľas gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie 

pilngadīgie ģimenes locekļi, tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu 

ar viľu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.   

Ľemot iepriekš minēto un 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 balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga 

Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Grozīt dzīvojamās telpas, kas atrodas Ziedu ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu 

Nr.601, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut V. S. noslēgt ar SIA 

„Viļānu namsaimnieks‖ dzīvojamās telpas īres līgumu par īres tiesībām uz dzīvokli 

Ziedu ielā, Viļānos, Viļānu nov., iepriekšējā īrnieka V. K. vietā;   

2. Izslēgt no dzīvojamās telpas - Ziedu ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līguma Nr.601 

V. K.; 

3.Līguma noslēgšanas termiľa noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīţa; 

4. Lēmuma izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks‖ valdes loceklei Ā. Moisejevai. 
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams, 

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

dienas.  

 

2. Izskatot O.P. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar lūgumu 

iekļaut dzīvojamās telpas  īres līgumā  meitu D. P. un D.P. deklarētā dzīvesvieta 

Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu ar lūgumu iekļaut viľu dzīvojamās telpas īres 

līgumā, Viļānu novada pašvaldības dome 

                                   

konstatē: 

O.P. lūdz atļaut iekļaut dzīvojamās telpas, kas atrodas Mehanizatoru ielā , Viļāni, 

Viļānu nov., īres līgumā meitu D.P. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov. 

D.P. lūdz atļaut iekļaut viľu dzīvojamās telpas- Mehanizatoru ielā , Viļāni, Viļānu 

nov., īres līgumā. 

O. P. ir īrnieks dzīvoklim Mehanizatoru ielā , Viļāni, Viļānu nov. ( 2009.gada 

3.janvāra īres līgums Nr.695). Īres līgumā ir ierakstīts  īrnieks  O. P.  Citu dzīvoklī 

deklarēto, ne arī iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu nav. 

Saskaľā ar Iedzīvotāju reģistra datiem D.P. ģimenes stāvoklis – neprecējusies.  

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 9. panta pirmo daļu īrniekam ir 

tiesības iemitināt viľa īrētajā dzīvojamā telpā pilngadīgos bērnus, kuriem nav savas 

ģimenes, saľemot izīrētāja un visu tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu 

piekrišanu.  

Izīrētājs SIA „Viļānu Namsaimnieks‖ neiebilst tam, ka īres līgumā Nr.695, kā 

ģimenes loceklis, tiks iemitināta meita D.P.                                                                        

Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām‖ 21.panta 

1.daļas 23.punktu, „Par dzīvojamo telpu īri‖ 9.panta pirmo daļu, deputāti  atklāti balso 

par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   

Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze 

Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

atļaut O.P. iekļaut dzīvojamās telpas, kas atrodas Mehanizatoru ielā , Viļāni, Viļānu 

nov., īres līgumā Nr.695, kā ģimenes locekli, meitu D.P. 

 

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

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

 

24§ 

Par  palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā._____________________________________________ 

J.Ivanova 

1.Izskatot S. B. deklarētā dzīvesvieta Sokolku pag., Viļānu novads, iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

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

brīvo dzīvojamo telpu.  

S. B. savā iesniegumā norāda, ka deklarētā dzīvesvieta ir Sokolku pag.,  Viļānu nov., 

bet faktiski pēc deklarētās dzīvesvietas viľa nedzīvo. Pašreiz ar savu ģimeni īrē 

dzīvokli Viļānu pilsētā, taču tās īrnieks pieprasa atbrīvot dzīvokli.  
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Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem 

S.B.tika uzaicināta uz 2015.gada 3.marta Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi papildus 

viedokļa sniegšanai saskaľā ar iespējami nelabvēlīga administratīvā akta pieľemšanu. 

S. B.  uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidroja, ka viľa strādā SIA 

un viľas ģimenei nav „trūcīgās/ maznodrošinātas ģimenes statusa‖. 

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

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

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ‖13 panta. un 14.panta un Viļānu novada 

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

5.punkta nosacījumiem, S. B. neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir 

tiesīgas saľemt iepriekš minēto palīdzības veidu, kā arī viľas ģimenei uz šo brīdi nav 

piešķirts trūcīgās/maznodrošinātās personas  statuss. Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga 

administratīva akta pieľemšanai.  

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖   6. panta trešo 

daļu, 7.panta piektās daļas 3.punktu, 13.pantu, 14.pantu, Administratīvā procesa 

likuma  62. pantu, 65. pantu, 66.pantu un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības 

Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu‖ 4.  punktu, 5.  punktu, 

deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga 

Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

atteikt atzīt S. B. 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.                      

 

2. Izskatot P. H. deklarētā dzīvesvieta Dekšāres pag. ,Viļānu novads, iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

P. H .lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo  dzīvojamo telpu. 

P.H. savā iesniegumā norāda, ka pašreiz dzīvo citai personai piederošā mājā, kas ir 

avārijas stāvoklī. 

Saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta informāciju P. H. dzīvo kopā 

ar G. C. privātmājā, kas nepieder viľiem. Māja ir veca un tajā jau sen nav veikts 

nekāds remonts, mājas jumts vienā pusē ir iebrucis. Dzīvojamā māja ir nomaļā vietā, 

apmeklēt veikalu un ārstus ir apgrūtinoši. P.H.pieder dzīvojamā māja Dekšarēs, 

Dekšāres pag., kura jau vairākus gadus netiek apdzīvota un tajā ir nepieciešams 

remonts (jāpārmūrē  virtuvē plīts, istabā apaļā krāsns izdegusi caurumos, jāieliek daţi 

logi). Pagājušajā gadā remontam tika nopirktas  skaidu plāksnes grīdas izlikšanai, bet 

nekas vairāk  netika veikts. Mājai ir atslēgta elektrība. 

P. H.ir 2.grupas invalīds un ČAES likvidēšanas dalībnieks.( 2014.gada 19.novembra 

Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta vēstule Nr.2.1.11/11).  

Saskaľā ar 2014.gada 29. decembra Dekšāres pagasta pārvaldes izziľu Nr.58 P. H. 

pēc brāļa M.H. nāves (miris 2010.gada 6.martā) palika mantojumā nekustamais 

īpašums Dekšārēs, Dekšāres pag. ,kas sastāv no dzīvojamās mājas, kūts un diviem 

šķuľiem. 

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem P.H. 

tika uzaicināts uz 2015.gada 3.marta Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi papildus 
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viedokļa sniegšanai saskaľā ar iespējami nelabvēlīga administratīvā akta pieľemšanu, 

taču P. H. uz Komisijas sēdi nebija ierādies.  

Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus, P. H. lūgums par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā ir noraidāms, pamatojoties uz likuma „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ‖ 13 panta. un 14.panta un Viļānu novada 

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

5.punkta nosacījumiem, P. H. neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir 

tiesīgas saľemt iepriekš minēto palīdzības veidu, kā arī viľam uz šo brīdi nav piešķirts 

trūcīgās/maznodrošinātās personas  statuss. Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga 

administratīva akta pieľemšanai.  

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖   6. panta trešo 

daļu, 7.panta piektās daļas 3.punktu, 13.pantu, 14.pantu, Administratīvā procesa 

likuma  62. pantu, 65. pantu, 66.pantu un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības 

Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu‖ 4.  punktu, 5.  punktu 

deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga 

Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                                                            

atteikt atzīt P. H.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.                      

 

3. Izskatot S. J. deklarētā dzīvesvieta Viļāni,  Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

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

brīvo dzīvojamo telpu.  

S. J. savā iesniegumā norāda, ka pašreiz ar  civilsievu dzīvo kopā ar tēvu, vēlās ar 

savu ģimeni  dzīvot atsevišķi.                                                  

Izskatot S. J. iesniegumu, tika konstatēts, ka B. J.( S. J. tēvs) ir īrnieks dzīvoklim 

Ugunsdzēsēju ielā, Viļāni. (2010.gada 8.martā īres līgums Nr.288/996). Īres līgumā ir 

ierakstīti: īrnieks  B.J. un S. J. Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu 

nav. 

Dzīvoklis sastāv no divām istabām, kopēja platība - 46,1 m
2
, dzīvojamā platība - 30,7 

m
2
. 

S. J. uz šo brīdi nav izslēgts no īres līguma Nr.228/996. Līdz ar to ir pamats uzskatīt, 

ka S. J.tiesiskajā valdījumā ir dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa. 

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem S. J. 

tika uzaicināts uz 2015.gada 3.marta Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi papildus 

viedokļa sniegšanai  un uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus 

paskaidrojumus un pieradījumus nav iesniedzis. 

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

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

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ‖13 panta. un 14.panta un Viļānu novada 

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

5.punkta nosacījumiem, S. J. neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir 

tiesīgas saľemt iepriekš minēto palīdzības veidu, kā arī viľam uz šo brīdi nav piešķirts 
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trūcīgās/maznodrošinātās personas  statuss. Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga 

administratīva akta pieľemšanai.  

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖  2. pantu, 6. 

panta trešo daļu, 7.panta piektās daļas 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 4. 

pantu, 5. pantu, 12. pantu, 13. pantu, 62. pantu, 65. pantu, 66.pantu un 67.pantu, 

Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas 

izīrēšanu‖ 4.  punktu, 5.  punktu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, 

Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                                                            

atteikt atzīt S. J. 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.                      

 

4. Izskatot Ļ. C. deklarētā dzīvesvieta Sokolku pag., Viļānu novads, iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

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

brīvo dzīvojamo telpu.  

Ļ. C. savā iesniegumā norāda, ka pašreiz kopā ar saviem bērniem  un bērnu tēvu 

dzīvo kopā ar vecāku ģimeni (6 cilvēki). Tēvam R. C. ir alkohola atkarība, ģimene 

pastāvīgi cieš no viľa agresivitātes, rupjības, kaušanās. 

L. C. ģimenē ir 4 cilvēki, t.sk.2 nepilngadīgie bērni. 

2014.gada 19.decembrī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieks I. 

Repša  veicot L. C. apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā Sokolku pag., Viļānu nov., 

konstatēja, ka  mājas īpašnieks ir Ļ.C. tēvs R.C.. Dzīvojamā māja ir uz diviem galiem, 

no kuriem viens ir neapdzīvots. Ģimenes locekļi dzīvo mājas apdzīvotajā galā, tajā ir 

virtuve un 2 istabas. Apstākļi ir apmierinoši. Adresē ir deklarētas 10 personas. Ļ.C.  

brālis –J. C.mājā nedzīvo, ir aizbraucis darbā uz Lielbritāniju. Mājā dzīvo Ļ.C. tēvs R. 

C., māte S. C., brālis N. C. nepilngadīgās māsas Z. un N. C.. Ļ. C., bērnu tēvs K. K. 

un 2 nepilngadīgie bērni, A. un M.K. ir deklarēti šajā adresē, taču pastāvīgi šeit 

nedzīvo. R.C. ir kategoriski pret, lai meita ar civilvīru dzīvotu pie viľiem, jo nav labas 

attiecības ar znotu.  

Apsekošanas reizē Ļ. C. viedokli nebija iespējams uzklausīt, jo pēc tēva R. teiktā, 

meita ar vecāko puiku ir aizbraukusi pie civilvīra radiem uz Vāciju. Arī Ļ. C. vīrs K. 

K. nav sastopams, pēc R. C.teiktā viľš dzīvo Rēzeknes nov. 

Ļ. C.tika uzaicināta uz 2015.gada 3.marta Komisijas sēdi viedokļa izteikšanai saskaľā 

ar Administratīvā procesa likuma 62. panta noteikumiem un uzturēja iesniegumā 

izteikto lūgumu, papildus paskaidroja, ka pašreiz viľa ar saviem bērniem dzīvo 

dzīvoklī Sokolku pag., Viļānu nov. Šā dzīvokļa īrniece ir Ļ. C.māte –S. C. Dzīvoklis 

sastāv no divām istabām, viena istaba ir auksta, jo krāsnij nepieciešams remonts.  

Ļ.C.  pašreiz ar bērnu tēvu K. K.kopā nedzīvo. 

Ļ. C. ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un pašlaik ir spēkā - no 

01.02.2015.-30.04.2015. ( Viļānu novada  pašvaldības Sociālā dienesta izziľa Nr. 21 

no 09.03.2015.). 

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

sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā ir noraidāms, jo  pamatojoties uz likuma „Par 
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palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ‖13 panta. un 14.panta un Viļānu novada 

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

5.punkta nosacījumiem, Ļ. C. neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir 

tiesīgas saľemt iepriekš minēto palīdzības veidu.  Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga 

administratīva akta pieľemšanai.  

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu Ļ.C. 2014.gada 

25.novembra iesnieguma par  palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, izskatīšanas termiľš objektīvu 

iemeslu dēļ (papildus informācijas iegūšanai, faktu konstatācijai) bija pagarināts līdz 

2015.gada 25. martam. (Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas 

2014.gada 5.decembra prot. Nr.24). Iegūstot papildus informāciju un faktus, kas ir 

svarīgi lietas izskatīšanā, Ļ.C. iesniegums tika izskatīts 2015.gada 3.martā Sociālās un 

dzīvokļu komisijas sēdē.  

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖   6. panta trešo 

daļu, 7.panta piektās daļas 3.punktu, 13.pantu, 14.pantu, Administratīvā procesa 

likuma  62. pantu, 65. pantu, 66.pantu un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības 

Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu‖ 4.  punktu, 5.  punktu, 

deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga 

Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                                                            

atteikt atzīt Ļ. C. 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.                      

 

5. Izskatot V. S., deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

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

brīvo  dzīvojamo telpu.  

V. S. savā iesniegumā norāda, ka viľas deklarētā dzīvesvieta ir Nākotnes ielā, Viļāni, 

Viļānu nov., bet faktiski pēc deklarētās dzīvesvietas nedzīvo, jo bijušais vīrs V. S. 

nelaiţ dzīvoklī un nevēlas nekā kopīga. Pašreiz V.S. dzīvo pie draudzenes Brīvības 

ielā, Viļānos, Viļānu nov.  

Saskaľa ar  2013.gada 7.novembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.13, 33§, 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ ‖ 13. panta 

pirmo daļu,  ceturtās daļas 1.punktu, V.S. tika sniegta neatliekamā palīdzība dzīvokļa 

jautājumu risināšanā – izīrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Nākotnes ielā , 

Viļāni, Viļānu nov. 

2013.gada 2.decembrī starp SIA „Viļānu namsaimnieks‖ un V. S. tika noslēgts 

dzīvojamās telpas - Nākotnes ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.1050, kurā tika 

ierakstīti dēls R. S. un sieva V. S. 

Dzīvoklis sastāv no 3 istabām, kopēja platība - 67,92 m
2
, dzīvojamā platība - 37,97 

m
2
. 

V. S. uz šo brīdi nav izslēgta no dzīvojamās telpas īres līguma Nr.1050. Līdz ar to ir 

pamats uzskatīt, ka V. S. tiesiskā valdījumā ir dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa. 

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem V. S.  

tika uzaicināta uz 2015.gada 3.marta Sociālo un dzīvokļu komisijas (turpmāk tekstā – 
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Komisija) sēdi papildus viedokļa sniegšanai saskaľā ar iespējami nelabvēlīga 

administratīvā akta pieľemšanu.  

V. S. Komisijā uzturēja savu lūgumu un papildus paskaidroja, ka laulība starp viľu un 

V. S.šķirta  2015.gada 15.februārī. 

V. S. ir piešķirts trūcīgas personas statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā 

dienesta 06.01.2015. izziľa Nr.8).  

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

sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā ir noraidāms, jo viľai V. S. ģimenes ietvaros 

jau tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ‖13 panta. un 

14.panta un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu‖ 4. punkta un 5.punkta nosacījumiem, V. S.neatbilst nevienai no 

personu kategorijām, kuras ir tiesīgas saľemt iepriekš minēto palīdzības veidu. Līdz 

ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta pieľemšanai. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖   6. panta trešo 

daļu, 7.panta piektās daļas 3.punktu, 13.pantu, 14.pantu, Administratīvā procesa 

likuma  62. pantu, 65. pantu, 66.pantu un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības 

Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu‖ 4.  punktu, 5.  punktu, 

deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga 

Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, 

Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                                                             

atteikt atzīt V. S. 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.                      

 

6. Izskatot V. B. deklarētā dzīvesvieta Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Saskaľā ar 2015.gada 18.februāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.3,  

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

1.punktu,  ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, Valdis 

Bekasovs tika atzīts par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un 

reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saľemšanai  vispārējā kārtībā. 

Saskaľā ar 2015.gada 2.februāra SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ paziľojumu 

Nr.17 V. B. dzīvoja Dekšāres pag. , Viļānu nov. kopā ar  īrnieku J. P. no 2005.gada un 

kopīgi maksāja īres maksu. 2013.gada 2. jūlijā īrnieks J.P. miris. V. B. turpināja 

dzīvot dzīvoklī un to apsaimniekot. 

V. B. ir piešķirts trūcīgas personas statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā 

dienesta 06.01.2015. izziľa Nr.2).  

Izvērtējot un pārbaudot lietas faktiskos apstākļos, tiek secināts, ka V. B. apsaimnieko 

dzīvokli Dekšāres pag., Viļānu nov., maksā īres maksu, kā arī viľam ir piešķirts 

trūcīgās personas status.  

Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta nosacījumiem, dzīvesvietas 

maiľas 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 1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ 3. pantu 1.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri‖ 5. 
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panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

4.pantu,  deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds 

Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, 

Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

brīvo dzīvojamo  Dekšāres pag., Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 20,02 

m
2
, istabu skaits - 1, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – krāsns apkure, 

ūdensvada, kanalizācijas nav;
 
 

2. SIA „Viļānu namsaimnieks‖ noslēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu,  ietverot 

īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa 

pagarināšanu;   

3. līguma noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīţa;  

4. lēmuma 2.  punkta un 3 punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks‖ valdes 

loceklei Ā. Moisejevai; 

5. uzlikt par pienākumu V. B. sakarā ar dzīvesvietas maiľu deklarēt savu   dzīvesvietu 

pēc adreses Dekšāres pag., Viļānu nov. viena mēneša laikā no īres līguma 

noslēgšanas. 

 

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

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

dienas. 

 

7. Izskatot J.K. deklarētā dzīvesvieta,Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

Saskaľā ar 2013.gada 7.novembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.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‖ 5.5. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa 

apstākļus, J. K. tika atzīta par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saľemšanai  vispārējā kārtībā. 

Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā‖ 18. panta 1.daļu, 2015.gada 17. februārī J. K. tika piedāvāts īrēt 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Mehanizatoru ielā , Viļānos, Viļānu nov. 

Dzīvojamās telpas kopējā platība - 35,9 m
2
, istabu skaits - 2, pirmais stāvs, 

labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze. (2015.gada 

19.februāra Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas paziľojums 

Nr.1.3.8/200).  

2015.gada 5.martā tika saľemta J.K. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo dzīvojamo 

telpu. 

Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta nosacījumiem, dzīvesvietas 

maiľas 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 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, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 
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4.pantu Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas 

izīrēšanu‖ 5.5. punktu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka 

, Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna 

Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. sniegt J. K. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu Mehanizatoru ielā, Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas 

kopējā platība - 35,9 m
2
, istabu skaits - 2, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – 

centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze;
 
 

2. SIA „Viļānu namsaimnieks‖ noslēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, iekļaujot 

īres līgumā, kā ģimenes locekli, dēlu V. K. ietverot īres līgumā nosacījumu, kas 

paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu;   

3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks‖, J. K.  

jānoslēdz līgumu ar SIA „Viļānu siltums‖ un to jāuzrāda SIA „Viļānu 

namsaimnieks‖; 

4. līguma noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīţa;  

5. lēmuma 2.  punkta un 3 punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks‖ valdes 

loceklei Ā. Moisejevai; 

6. uzlikt par pienākumu J. K. sakarā ar dzīvesvietas maiľu deklarēt savu un dēla V. K.  

dzīvesvietu pēc adreses- Mehanizatoru ielā , Viļāni, Viļānu nov., viena mēneša laikā 

no īres līguma noslēgšanas. 

 

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

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

dienas. 

 

8.Izskatot I. B. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

Saskaľā ar 2013.gada 5.decembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.16,  

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

1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu‖ 5.5. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa 

apstākļus, I.B. tika atzīta par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saľemšanai  vispārējā kārtībā. 

Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā‖ 18. panta 1.daļu, 2015.gada 10. martā I. B. tika piedāvāts īrēt 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās 

telpas kopējā platība - 40,18 m
2
, istabu skaits - 2, pirmais stāvs, labiekārtojuma 

līmenis – centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze. (2015.gada 12.martā Viļānu 

novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas paziľojums Nr.1.3.8/320).  

 

2015.gada 18.martā tika saľemta I. B. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo dzīvojamo 

telpu. 

Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta nosacījumiem, dzīvesvietas 

maiľas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi 

dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. 
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Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām‖ 21.panta 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, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

4.pantu Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas 

izīrēšanu‖ 5.5. punktu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka 

, Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna 

Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. sniegt I. B. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā 

platība - 40,18 m
2
, istabu skaits - 2, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – 

centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze;
 
 

2. SIA „Viļānu namsaimnieks‖ noslēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, iekļaujot 

īres līgumā, kā ģimenes locekļus, meitu D. B.,meitu L.B. ietverot īres līgumā 

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

3. noteikt, ka pirms īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks‖, I. B.  

jānoslēdz līgumu ar SIA „Viļānu siltums‖; 

4. līguma noslēgšanas termiľu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīţa;  

5. lēmuma 2.  punkta un 3 punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks‖ valdes 

loceklei Ā. Moisejevai; 

6. uzlikt par pienākumu I. B.sakarā ar dzīvesvietas maiľu deklarēt savu un  bērnu- D. 

B. un L. B. dzīvesvietu pēc adreses Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov. viena mēneša 

laikā no īres līguma noslēgšanas. 

 

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

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

dienas. 

 

25§ 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.___________________________ 

J.Ivanova 

1. Izskatot J.P. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma  termiľa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības 

dome konstatē: 

J. P. lūdz pagarināt 2011.gada 15. aprīļa ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ 

noslēgto dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā , Viļānos, Viļānu nov., īres 

līgumu uz nenoteiktu laiku sakarā ar īres līguma termiľa izbeigšanu. 

Saskaľā ar 2011.gada 17.marta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.5, 29§, 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā‖ ‖ 3. pantu 

1.punktu un 14.panta pirmās daļas 3.punktu, J. P. tika sniegta palīdzība dzīvokļa 

jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2011.gada 15. aprīlī starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ un J. P. tika noslēgts 

dzīvojamās telpas - Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres līgums Nr. Nr.671/95  

uz noteiktu laiku – vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka 

tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu.  

Pamatojoties uz SIA „VIĻĀNU SILTUMS‖ 2015.gada 29.janvāra izziľu parāds par  

siltumenerģijas piegādi dzīvoklī Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov. sastāda  - 458,35 

EUR, ar īrnieku J. P. ir noslēgta vienošanās par parāda nomaksu pa daļām.  
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Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem J. P. 

tika uzaicināts uz 2015.gada 3.marta Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi papildus 

viedokļa sniegšanai saskaľā ar iespējami nelabvēlīga administratīvā akta pieľemšanu.  

J.P. Komisijā uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidrojumus un 

pieradījumus nav iesniedzis. 

Saskaľā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības 

prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu.  

Ľemot vērā to, ka par dzīvojamo telpu Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov. par 

siltumenerģijas piegādi uzkrājies parāds, 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,  deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, 

Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atteikt J.P. pagarināt dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā, Viļānos, 

Viļānu nov., īres līgumu Nr.671/95 uz nenoteiktu laiku sakarā ar īres līguma termiľa 

izbeigšanu; 

2. atļaut J. P. pagarināt dzīvojamās telpas - Celtnieku ielā , Viļānos, Viļānu nov., īres 

līgumu Nr.671/95 uz noteiktu laiku – sešiem mēnešiem;   

3. līguma grozījumu veikšanai noteikt termiľu- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīţa;  

4. lēmuma 3.punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ valdes loceklei 

Ā. Moisejevai. 

 

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

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

 

2. Izskatot Ţ. C. deklarētā dzīvesvieta Sokolku pag., Viļānu novads, iesniegumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma termiľa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 
Ţ. C. lūdz pagarināt 2014.gada 11.februāra ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ 

noslēgto dzīvojamās telpas, kas atrodas mājā Sokolku pag., Viļānu nov., īres līgumu 

uz nenoteiktu laiku sakarā ar īres līguma termiľa izbeigšanu. 

Saskaľā ar 2014.gada 16.janvāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.1, 

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

1.punktu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu un Viļānu novada pašvaldības  saistošo 

noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu‖ 4.4. punktu, ievērojot personas 

(ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, Ţ. C.  tika sniegta palīdzība dzīvokļa 

jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2014.gada 11. februārī starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ un Ţ. C. tika 

noslēgts dzīvojamās telpas - Sokolku pag., Viļānu nov., īres līgums Nr.3110 uz 

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

tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu.  

Saskaľā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības 

prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiľa 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, deputāti  

atklāti balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, 
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Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris 

Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut Ţ. C. pagarināt dzīvojamās telpas, kas atrodas Sokolku pag., Viļānu nov., 

īres līgumu Nr.3110 uz nenoteiktu laiku;   

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

stāšanās brīţa;  

3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS‖ valdes loceklei 

Ā. Moisejevai. 

 

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

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

 

26§ 

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrētu dzīvojamo telpu.__________ 

J.Ivanova 

Izskatot A.L. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, un A. K. deklarētā 

dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumus ar lūgumu apmainīt īrētās dzīvojamās 

telpas, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

A.L. lūdz atļaut apmainīt īrēto pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Celtnieku ielā, 

Viļānos, Viļānu nov. ar citu īrnieku – A. K.dzīv.  Nākotnes ielā, Viļāni, Viļānu nov. 

A. K. arī lūdz atļaut apmainīt īrēto pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Nākotnes 

ielā, Viļāni, Viļānu nov. ar citu īrnieku – A. L.dzīv. Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu 

nov. 

A.L. īrē pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov. 

Dzīvoklis sastāv no četrām istabām, kopēja platība - 72,5 m
2
, dzīvojamā platība -49,8 

m
2
, pirmais stāvs (2008. gada 5.augusta dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1490/53).   

Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr. 1490/53 ir ierakstīti: īrniece A.L. pilngadīgie bērni: 

J. L. un D. L. 

Citu dzīvoklī deklarēto, ne arī iekļauto īres līgumā Nr.1490/53 pilngadīgo ģimenes 

locekļu nav. 

J. L. un D. L. piekrīt īrētās dzīvojamās telpas Celtnieku ielā, Viļānos apmaiľai pret 

citu īrējamu dzīvojamo telpu Nākotnes ielā, Viļāni. ( J.L. 2015.gada 15.janvāra 

iesniegums, Pašvaldības ieejošais Nr.1.3-10/49, un D. L. 2015.gada 20.janvāra 

iesniegums, Pašvaldības ieejošais Nr.1.3.10/81).  

A. K. īrē pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Nākotnes ielā, Viļānos, Viļānu nov. 

Dzīvoklis sastāv no divām istabām, kopēja platība - 52,02 m
2
, dzīvojamā platība -

29,12 m
2
, pirmais stāvs (2010. gada 5.septembra dzīvojamās telpas īres līgums 

Nr.1038).  

Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr. 1038 ir ierakstīti: īrnieks A. K. sieva N. K. 

nepilngadīgie bērni: A. K. un S. K. 

Citu dzīvoklī deklarēto, ne arī iekļauto īres līgumā Nr.1038 pilngadīgo ģimenes 

locekļu nav. 

N. K. piekrīt īrētās dzīvojamās telpas Nākotnes ielā, Viļānos apmaiľai pret citu 

īrējamu dzīvojamo telpu Celtnieku ielā, Viļāni. ( N.K. 2015.gada 15.janvāra 

iesniegums, Pašvaldības ieejošais Nr.1.3-10/47). 

Izīrētājs SIA „Viļānu Namsaimnieks‖ neiebilst pret to, ka īrnieki A.L. un A.K. veiks 

aizľemto dzīvojamo telpu apmaiľu. 



39 

 

Saskaľā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri‖ 15.panta īrniekam ir tiesības apmainīt 

aizľemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam piekrīt kopā ar viľu dzīvojošie 

pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām‖ 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par 

dzīvojamo telpu īri‖   5. panta 2.daļu, 6.pantu,15. pantu, deputāti  atklāti balso par -11 

(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze 

Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut A. L. un A. K. veikt dzīvojamo telpu- Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., un 

Nākotnes ielā, Viļāni, Viļānu nov., apmaiľu; 

2. SIA „Viļānu namsaimnieks‖ slēgt attiecīgos īres  līgumus uz nenoteiktu laiku. 

Līgumu noslēgšanas termiľu noteikt – viens mēnesis no šī lēmuma spēkā stāšanās 

brīţa;  

3. lēmuma izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks‖ valdes loceklei Ā. Moisejevai. 

 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams 

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

dienas. 

27§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu._________________________ 

J.Ivanova 

1.Pamatojoties uz LR likuma ―Par pašvaldībām‖ 14.panta otrās daļas 4.punktu, 

47.panta pirmo un otro daļu, likuma ―Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 9.panta otro 

daļu, likuma ―Par nodokļiem un nodevām― 26.pantu, ―Administratīvā procesa likuma‖ 

63.panta pirmās daļas 3.punktu, 361.pantu, deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina 

Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, 

Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), 

pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Piedzīt no J.T. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziľu vēršot uz nodokļa  

   parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo  īpašumu. 

2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam. 

3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz divām lapām. 

4.Pamatojoties uz CL 34.pantu 6.daļu veikt valsts nodevas nomaksu EUR 2.85 (divi  

   eiro 85 centi) Valsts kasei reģ.Nr. 90000050138, Latvijas banka, konts  

   LV71TREL1060190911300. 

 

2.Pamatojoties uz LR likuma ―Par pašvaldībām‖ 14.panta otrās daļas 4.punktu, 

47.panta pirmo un otro daļu, likuma ―Par nekustamā īpašuma nodokli‖ 9.panta otro 

daļu, likuma ―Par nodokļiem un nodevām― 26.pantu, ―Administratīvā procesa likuma‖ 

63.panta pirmās daļas 3.punktu, 361.pantu deputāti  atklāti balso par -11 (Jekaterina 

Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, 

Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), 

pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1.Piedzīt no A.S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziľu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam. 

3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz divām lapām. 

4.Pamatojoties uz CL 34.pantu 6.daļu veikt valsts nodevas nomaksu EUR 2.85 (divi 

eiro 85 centi) Valsts kasei reģ.Nr. 90000050138, Latvijas banka, konts 

LV71TREL1060190911300. 

 

 

28§ 

Par Sadarbības līguma slēgšanu ar Glubokoje rajona pašvaldību, Baltkrievija. 

J.Ivanova  

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.55 „Viļānu novada 

pašvaldības nolikums‖ 44. un 45. punktiem un atsaucoties uz draudzīgo attiecību 

attīstību, vēloties stiprināt, uzturēt un attīstīt savdabību kultūras, ekonomikas, 

izglītības, sporta, sociālajās un dabas aizsardzības jomās, pamatojoties uz vietējo 

iedzīvotāju vajadzībām Viļānu novadā un Glubokoje rajonā, deputāti  atklāti balso par 

-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   

Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze 

Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Slēgt Sadarbības līgumu ar Glubokoje rajona pašvaldību, Baltkrievija; 

2. Sadarbības līgumu slēgt 17.04.2015, Viļānu novada pārstāvju vizītes laikā 

Glubokoje rajona pašvaldībā, Baltkrievijā; 

3. Sadarbības līguma parakstīšanai un turpmākās sadarbības rīcību noteikšanai kā 

Viļānu novada pašvaldības pārstāvjus vizītei Glubokoje rajona pašvaldībā, 

Baltkrievijā deleģēt Domes priekšsēdētāju Jekaterinu Ivanovu, attīstības, plānošanas 

un informācijas nodaļas vadītāju Ivetu Piziču, izglītības un kultūras speciālisti Ilgu 

Morozovu un sabiedrisko attiecību speciālisti Margaritu Isajevu. 

 

29§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Līguči” 

Dekšāres pagastā 

J.Ivanova 

Izskatot SIA „Ametrs‖, reģ. Nr.42403021417 2015.gada 13.martā iesniegtu 

zemes ierīcības projektu I. S. nekustamam īpašumam „Līguči‖, Viļānu novada dome 

konstatē 

Zemes ierīcības projekts nekustamam īpašumam „Līguči‖ ar kadastra 

apzīmējumu 78480050116 izstrādāts sadalīšanai, pamatojoties uz nekustamā īpašuma 

„Līguči‖ īpašnieces I. S. iesniegumu, Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 

23.oktobra sēdes Nr.20 dienas kārtības 11.jautājuma „Par īpašuma sadali‖ lēmumu. 

Ar Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 23.oktobra sēdes Nr.20 dienas 

kārtības 11.jautājuma „Par īpašuma sadali‖ lēmumu tika apmierināts I.S. iesniegums 

par zemes sadalīšanu un nolemts piekrist nekustamā īpašuma „Līguči‖ zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 78480050116 sadalei, atdalot no kopējā zemes gabala 13,3ha 

platībā zemes vienību 4,9ha platībā un uzdodot izstrādāt ierīcības projektu. 

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

apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. Saskaľā ar Zemes ierīcības 

likuma 20.pantu, zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinātājs iesniedz vietējai 
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pašvaldībai apstiprināšanai projektu trijos eksemplāros, no kuriem vietējai 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. 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi‖ 9.8punktu, 30.punktu, pēc projekta grafiskās 

daļas saskaľošanas 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 balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , 

Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna 

Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt SIA „Ametrs‖ izstrādāto zemes ierīcības projektu I. S. 

nekustamam īpašumam „Līguči‖ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78480050116 sadalīšanai divās zemes vienībās. 

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 I. S. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

30§ 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam 

„Meţalauki”, Dekšāres pagastā 

J.Ivanova 

Izskatot SIA „Ametrs‖, reģ. Nr.42403021417 2015.gada 13.martā iesniegtu 

zemes ierīcības projektu A. P. nekustamam īpašumam „Meţalauki‖, Viļānu novada 

dome konstatē 

Zemes ierīcības projekts nekustamam īpašumam „Meţalauki‖ ar kadastra 

apzīmējumu 78480030220 izstrādāts sadalīšanai, pamatojoties uz nekustamā īpašuma 

„Meţalauki‖ īpašnieka A. P. iesniegumu, Viļānu novada pašvaldības 2015.gada 

22.janvāra sēdes Nr.1 dienas kārtības 4.jautājuma „Par īpašuma sadali‖ lēmumu. 

Ar Viļānu novada pašvaldības 2015.gada 22.janvāra sēdes Nr.1 dienas kārtības 

4.jautājuma „Par īpašuma sadali‖ lēmumu tika apmierināts A. P. iesniegums par 

zemes sadalīšanu un nolemts piekrist nekustamā īpašuma „Meţalauki‖ zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 78480030220 sadalei, atdalot no kopējā zemes 
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gabala 12,2ha platībā zemes vienību 8,9ha platībā un uzdodot izstrādāt ierīcības 

projektu. 

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

apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. Saskaľā ar Zemes ierīcības 

likuma 20.pantu, zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinātājs iesniedz vietējai 

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. 

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

ierīcības projekta izstrādes noteikumi‖ 9.8punktu, 30.punktu, pēc projekta grafiskās 

daļas saskaľošanas 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 balso par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , 

Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna 

Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt SIA „Ametrs‖ izstrādāto zemes ierīcības projektu A. P. 

nekustamam īpašumam „Meţalauki‖ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78480030220 sadalīšanai divās zemes vienībās. 

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 A. P. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

31§ 

Par Diomida Streļcova iesnieguma izskatīšanu.____________________________ 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21. panta 27.punkta un izskatot D. S., dzīv 

Viļānu pag., Viļānu nov. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78980010101 robeţu grozīšanu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

Saskaľā ar Latgales apgabaltiesas 2014.gada 2.decembra spriedumu lietā C03028714 

D.S. tika atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78980010101 daļu 4,8ha platībā. 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980010101 platība ir 7,76ha. 
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D.S. savā iesniegumā lūdz veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78980010101 sadali, atdalot no kopēja zemes gabala daļu 4,8 ha platībā. 

Deputāti  atklāti balsojot par -11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  

Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds 

Naglis, Andris Kozulis , Ilze Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980010101 sadali saskaľā ar grafisko 

pielikumu. 

1.zemes vienībai noteikt: 

 Konfigurācija – saskaľā ar grafisko pielikumu; 

 Platība – 4,8ha (veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu platība var tikt 

precizēta); 

 Lietošanas mērķis – 0101 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība; 

 Tiesiskais valdītājs – D.S. (Latgales apgabaltiesas 2014.gada 2.decembra 

spriedums lietā C 03028714) 

2.zemes vienībai noteikt: 

 Konfigurācija – saskaľā ar grafisko pielikumu; 

 Platība – 2,96 ha (veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu platība var tikt 

precizēta); 

 Lietošanas mērķis – 0101 – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība; 

 Tiesiskais valdītājs – Viļānu novada pašvaldība (saskaľā ar ―Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās‖ 

3.panta piekto daļu). 

32§ 

 

Par grozījumiem 2014.gada 18.decembra Viļānu novada domes lēmumā Nr.23 

15§ „Par grozījumiem 2014.gada 22.aprīļa Viļānu novada domes lēmumā Nr.8; 

2§ „Par biedrības „Bokonu bryklenes” projekta „Jaunu sociālā pakalpojuma 

nodrošināšana Dekšārēs” .______________________________________________ 

J.Ivanova 

Saskaľā ar Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības 

pārvaldes 2015.gada 16.marta vēstuli Nr.01.6-11/15/345 par grozījumiem lēmumā 

biedrības „Bokonu bryklenes‖ projektam Nr.14-01-LL23-L413101-000013 „Jaunu 

sociālo pakalpojumu nodrošināšana Dekšāres pagastā‖, deputāti  atklāti balso par -11 

(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka , Arnolds Pudulis,  Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska,  Inna Ruba, Leopolds Naglis, Andris Kozulis , Ilze 

Grolmusa ), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Grozīt 2014.gada 18.decembra Viļānu novada domes lēmumā Nr.23; 15§ pirmo 

punktu šādā redakcijā:  

„Grozīt 2014.gada 22.aprīļa Viļānu novada domes lēmumā Nr.8; 2§ pirmo un otro 

punktu šādā redakcijā: 
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„1. Atbalstīt biedrības „Bokonu bryklenes‖ projekta „Jaunu sociālā pakalpojumu 

nodrošināšana Dekšāres pagastā‖ realizāciju ar kopējo projekta budţetu 2495.00 EUR 

(divi tūkstoši četri simti deviľdesmit pieci eiro, 00 centi); 

2. Projekta realizācijai piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no 

attiecināmajām izmaksām 249.50 EUR (divi simti četrdesmit deviľi eiro, 50 centi).‖ 

 

 

33§ 

 

Informācija._________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2015. gada 16.aprīlī plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2015.gada 09.aprīlī  plkst 15.00. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2015.gada  08.aprīlī  

plkst.15.00. 

 

Sēdi slēdza plkst.16.00 

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

 

Parakstīja 2015.gada 26.martā 

 

 

 


