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VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.12                          2019.gada  26.septembrī 

 

1.Par sociālo gultu izmaksām. 

2.Par nomas attiecību izbeigšanu. 

3. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

4. Par nomas attiecību pagarināšanu. 

5. Par zemes iznomāšanu. 

6. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

7. Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un 

nodošanu atsavināšanai. 

8. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

9. Par Viļānu novada pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

10. Par zemes vienību apvienošanu. 

11. Par nomas līguma grozīšanu. 

12. Par zemes vienību nomas tiesību izsolēm. 

13. Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē. 

14. Par zemes gabala piekritību pašvaldībai. 

15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi. 

16 Par aprēķināto procentu norakstīšanu. 

17. Par Viļānu novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības 

iestāžu  

sniegtajiem pakalpojumiem 2019. gadā. 

18. Par koku un krūmu norakstīšanu Viļānu pilsētas teritorijā. 

19. Par bibliotēkas krājumu norakstīšanu. 

20. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu. 

21. Par transporta piešķiršanu pieredzes apmaiņas braucienam. 

22. Par materiālo pabalstu uzsākot mācību gadu 1.klases skolēniem, kas mācās 

Viļānu novada izglītības iestādēs, kuru deklarētā dzīves vieta ir citās 

pašvaldībās. 

23. Par atļaujas izsniegšanu. 

24. Par piespiedu naudas uzlikšanu. 

25. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali māksliniecisko kolektīvu vadītāju 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

26. Par izmaiņām Viļānu novada pašvaldībā strādājošo amatu sarakstā. 
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27. Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.113  „Par 

decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 

Viļānu novada pašvaldībā” precizēšanu. 

28. Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” kustamās mantas atsavināšanu 

izsolē. 

29. Par saistošo noteikumu Nr.117 izdošanu. 

30.Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā. 

31.Par izmaiņām Viļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā. 

32. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2019.gada 27.jūnija lēmumā 

„Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.18-01-A00702-000107 „Viļānu novada 

lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai”.  

33. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. 

34. Par sociālās aprūpes mājas klientu līdzmaksājumu parādu dzēšanu. 

35. Par mirušā sociālā dzīvokļa īrnieka maksājumu parādiem. 

36. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

37. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

38. Par grozījumiem Viļānu Mūzikas un mākslas skolas nolikumā. 

39.Par SIA “Viļānu namsaimnieks” valdes locekļa apstiprināšanu.  

Papildus darba kārtībā. 

40. Par transporta piešķiršanu pieredzes apmaiņas braucienam. 

41. Par Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas atvaļinājumu. 

42. Par Viļānu novada pašvaldības mērķdotāciju sadali. 

43.Informācija. 

 

Sēde sākas plkst.15.00. 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja  Jekaterina Ivanova. 

Ieradušies deputāti : Jekaterina Ivanova, Artūrs Ornicāns, Inna Ruba, Vasīlijs 

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

Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Indra Šarkovska, Māris Klaučs, Inta 

Brence, Rūdolfs Beitāns.  

Piesakās Dekšāres pagasta iedzīvotāja Jolanta Smane. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki : juriste Marija Šļomina ,finanšu analītiķe 

Guna Visocka,  Sokolku  un Dekšāres pagastu pārvaldes vadītāja Zoja Žugunova, 

galvenā grāmatvede Irēna  Stafecka, grāmatvede Gunta Pecka, finanšu analītiķe Guna 

Visocka, nekustamo īpašumu speciāliste Lidija Kuzņecova. 

Uzaicinātie: SIA “Viļānu slimnīca valdes loceklis Juris Galerijs Vidiņš. 

Deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  

Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija 

Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Apstiprināt  darba  kārtību  . 
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Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja J.Ivanova informē deputātus par papildus 

novada domes sēdes darba kārtībā iesniegtajiem  jautājumiem. 

Par papildus jautājuma iekļaušanu darba kārtībā tiek balsots. 

Deputāti  atklāti balso par papildus darba kārtībā iekļaujamo jautājumu par- 15 

(Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, 

Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  

Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, 

atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Iekļaut  darba  kārtībā papildus iesniegtos jautājumus.  

Protokolē: 

kancelejas pārzine  Anna Strode. 

 
1§ 

Par sociālo gultu izmaksām._____________________________________________ 

J.G.Vidiņš J.Šlivka J.Ivanova 

Izskatot SIA “Viļānu slimnīca” valdes locekļa iesniegumu par sociālo gultu izmaksu 

pieaugumu un tam pievienoto izmaksu aprēķinu, uzklausot viņa teikto un 

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

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

Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence,  Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Māris 

Klaučs ), pret – nav, atturas- 3 (J.Šlivka, A.Ornicāns, R.Beitāns),  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. No 2020.gada 01.janvāra sociālās gultas diennakts izmaksu noteikt EUR 18,00 

(astoņpadsmit eiro un nulle nulle centi) apmērā.  

2. Veikt attiecīgus grozījumus sadarbības līgumā. 

 

Pielikumā: izmaksu aprēķins. 

2§ 

Par nomas attiecību izbeigšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1.Izskatot V.Č. dzīv.: Viļānu pag., iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 78170040332 daļas 700 m
2
 platībā,  Viļānos, sakarā ar to, ka 

V.Č.ir pārdevis uz zemes vienības esošo dzīvojamo māju un pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti atklāti balso par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs 

Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds 

Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

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

78170040332 daļu 700 m
2
 platībā, Viļānos; 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt V.Č. Viļānu pag., Viļānu novads. 

 

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

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

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

dienas. 

 

3§ 

Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1. Izskatot J. G. dzīv. Viļāni, iesniegumu ar dzīvokļa Celtnieku ielā, Viļānos 

atsavināšanas ierosinājumu, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

J. G. saskaņā ar 2002.gada 19.novembra Publisko personu mantas atsavināšanas 

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

mantas atsavināšanu. 

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

nepieciešamos dokumentus (03.02.1992. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.689/111, 

SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 23.08.2019. izziņa Nr.178 par parādu neesamību, 

SIA „VIĻĀNU SILTUMS” 23.08.2019. izziņa par parādu neesamību). 

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

6190/208180 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040303001 

(dzīvojamā māja).  

Viļānu novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokli Celtnieku ielā, Viļāni, 

ar kadastra Nr.78179000626, ir nostiprinātas ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu 

nodaļas tiesneses D.Koroševskas 16.03.2015. lēmumu, Viļānu pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000191988 40. 

Dzīvokļa īpašums Celtnieku ielā, Viļānos, nav nepieciešams Viļānu novada 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 

Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu, likuma „Par 

pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balso par- 15 (Jekaterina 

Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, 

Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, 

Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-

nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Nodot dzīvokļa īpašumu Celtnieku ielā, Viļānos, 61,90 m
2
 un tas ir 6190/208180 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040303001 (dzīvojamā 

māja), atsavināšanai, pārdodot to par nosacīto cenu; 

2.Lēmuma norakstu nosūtīt J.G.- Viļāni. 

 



5 
 

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

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

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

 

 

2. Izskatot F. L.azareva dzīv. Viļāni, iesniegumu ar dzīvokļa Celtnieku ielā, Viļānos 

atsavināšanas ierosinājumu, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

F. L. saskaņā ar 2002.gada 19.novembra Publisko personu mantas atsavināšanas 

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

mantas atsavināšanu. 

F.L. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojis klāt visus iesnieguma izskatīšanai 

nepieciešamos dokumentus (01.10.2000. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1226, SIA 

„VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 04.09.2019. izziņa Nr.182 par parādu neesamību, SIA 

„VIĻĀNU SILTUMS” 0.09.2019. izziņa par parādu neesamību). 

Dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā, Viļānos, platība ir 61,80 m
2
 un tas ir 

6180/275940 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040405001 

(dzīvojamā māja).  

Viļānu novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokli Celtnieku ielā, Viļāni, 

ar kadastra Nr.78179000911, ir nostiprinātas ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu 

nodaļas tiesneša G.Siliņa 03.05.2019. lēmumu, Viļānu pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000191976 15. 

Dzīvokļa īpašums Celtnieku ielā, Viļānos, nav nepieciešams Viļānu novada 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 

Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu, likuma „Par 

pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balso par- 15 (Jekaterina 

Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, 

Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, 

Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-

nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot dzīvokļa īpašumu Celtnieku ielā, Viļānos, 61,80 m
2
 un tas ir 6180/208180 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040405001 (dzīvojamā 

māja), atsavināšanai, pārdodot to par nosacīto cenu; 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt F.L.- Viļāni, 
 

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

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

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

 

 

3. Izskatot Ņ.N. dzīv. Viļāni, iesniegumu ar dzīvokļa Raiņa ielā, Viļānos atsavināšanas 

ierosinājumu, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 
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Ņ.N. saskaņā ar 2002.gada 19.novembra Publisko personu mantas 

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

ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu. 

Ņ. N. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojusi klāt visus iesnieguma 

izskatīšanai nepieciešamos dokumentus (26.10.2000. Dzīvojamās telpas īres līgums 

Nr.563, SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 10.09.2019. izziņa Nr.190 par parādu 

neesamību, SIA „VIĻĀNU SILTUMS” 10.09.2019. izziņa par parādu neesamību). 

Dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā, Viļānos, platība ir 61,40 m
2
 un tas ir 

5939/207401 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040335001 

(dzīvojamā māja) un 5939/207401 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78170040335.  

Viļānu novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokli Raiņa ielā, Viļāni, ar 

kadastra Nr.78179000745, ir nostiprinātas ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

tiesneses E.Volikas 17.04.2018. lēmumu, Viļānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums 

Nr.149 32. 

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

funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publisko 

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

14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balso par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna 

Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs 

Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga 

Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot dzīvokļa īpašumu Raiņa ielā, Viļānos, 61,40 m
2
 un tas ir 5939/207401 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040335001 (dzīvojamā 

māja) un 5939/207401 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78170040335, atsavināšanai, pārdodot to par nosacīto cenu; 

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

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

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

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

 

4. Izskatot A. R. dzīv. Viļāni, iesniegumu ar dzīvokļa Mehanizatoru ielā, Viļānos 

atsavināšanas ierosinājumu, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

A.R. saskaņā ar 2002.gada 19.novembra Publisko personu mantas atsavināšanas 

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

mantas atsavināšanu. 

A. R. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojusi klāt visus iesnieguma izskatīšanai 

nepieciešamos dokumentus (11.07.2005. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1134/342, 

SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 11.09.2019. izziņa Nr.191 par parādu neesamību, 

SIA „VIĻĀNU SILTUMS” 11.09.2019. izziņa par parādu neesamību). 

Dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā, Viļānos, platība ir 38,10 m
2
 un tas ir 

3810/204980 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040447001 

(dzīvojamā māja).  
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Dzīvokļa īpašums Mehanizatoru ielā, Viļānos, nav nepieciešams Viļānu novada 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 

Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu, likuma „Par 

pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balso par- 15 (Jekaterina 

Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, 

Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, 

Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-

nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Reģistrēt dzīvokļa īpašumu Mehanizatoru ielā, Viļānos, 38,10 m
2
 platībā, tas ir 

3810/204980 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040447001 

(dzīvojamā māja), zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2.Nodot dzīvokļa īpašumu Mehanizatoru ielā, Viļānos, 38,10 m
2
 platībā, tas ir 

3810/204980 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040447001 

(dzīvojamā māja), atsavināšanai, pārdodot to par nosacīto cenu; 

3.Lēmuma norakstu nosūtīt A. R.- Viļāni. 
 

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

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

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

 

5. Izskatot L. G. dzīv.Viļāni, iesniegumu ar dzīvokļa Rēzeknes ielā, Viļānos 

atsavināšanas ierosinājumu, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

L.G. saskaņā ar 2002.gada 19.novembra Publisko personu mantas atsavināšanas 

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

mantas atsavināšanu. 

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

nepieciešamos dokumentus (18.03.2014. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1166, SIA 

„VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 12.09.2019. izziņa Nr.194 par parādu neesamību, SIA 

„VIĻĀNU SILTUMS” 12.09.2019. izziņa par parādu neesamību). 

Dzīvokļa īpašuma Rēzeknes ielā, Viļānos, platība ir 47,70 m
2
 un tas ir 477/5365 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040183001 (dzīvojamā 

māja), 477/5365 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040183002 

(šķūnis), 477/5365 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 

78170040183003 (šķūnis) un 477/5365 domājamās daļas no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 78170040183. Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un 

domājamo daļu apmērs var tikt precizēts. 
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Dzīvokļa īpašums Rēzeknes ielā, Viļānos, nav nepieciešams Viļānu novada 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 

Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu, likuma „Par 

pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balso par- 15 (Jekaterina 

Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, 

Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, 

Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-

nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības 

bilancē esošo dzīvokli Rēzeknes ielā, Viļānos, 47,70 m
2
 un tas ir 477/5365 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040183001 (dzīvojamā 

māja), 477/5365 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040183002 

(šķūnis), 477/5365 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 

78170040183003 (šķūnis) un 477/5365 domājamās daļas no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 78170040183. Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un 

domājamo daļu apmērs var tikt precizēts. 

2. Nodot dzīvokļa īpašumu Rēzeknes ielā, Viļānos, 47,70 m
2
 un tas ir 477/5365 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040183001 (dzīvojamā 

māja), 477/5365 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040183002 

(šķūnis), 477/5365 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 

78170040183003 (šķūnis) un 477/5365 domājamās daļas no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 78170040183, (veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība 

un domājamo daļu apmērs var tikt precizēts) atsavināšanai, pārdodot to par nosacīto 

cenu; 

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

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

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

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

6. Izskatot L. S. dzīv. Viļāni, iesniegumu ar dzīvokļa Lauku ielā, Viļānos 

atsavināšanas ierosinājumu, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

L. S. saskaņā ar 2002.gada 19.novembra Publisko personu mantas atsavināšanas 

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

mantas atsavināšanu. 

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

nepieciešamos dokumentus (11.02.2002. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.196, SIA 

„VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 13.09.2019. izziņa Nr.195 par parādu neesamību). 

Dzīvokļa īpašuma Lauku ielā, Viļānos, platība ir 58,50 m
2
 un tas ir 5850/10760 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170030342001 (dzīvojamā 

māja), 5850/10760 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 

78170030342002 (šķūnis), 5850/10760 domājamās daļas no būves ar kadastra 

apzīmējumu 78170030342004 (šķūnis) un 5850/10760 domājamās daļas no zemes 
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vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030342. Veicot kadastrālo uzmērīšanu 

dzīvokļa platība un domājamo daļu apmērs var tikt precizēts. 

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

funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publisko 

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

14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balso par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna 

Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs 

Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga 

Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

esošo dzīvokli Lauku ielā, Viļānos, 58,50 m
2
 platībā, tas ir 5850/10760 domājamās 

daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170030342001 (dzīvojamā māja), 

5850/10760 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170030342002 

(šķūnis), 5850/10760 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 

78170030342004 (šķūnis) un 5850/10760 domājamās daļas no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 78170030342. Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un 

domājamo daļu apmērs var tikt precizēts. 

2. Nodot dzīvokļa īpašumu Lauku ielā , Viļānos, 58,50 m
2
 platībā,  tas ir 5850/10760 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170030342001 (dzīvojamā 

māja), 5850/10760 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 

78170030342002 (šķūnis), 5850/10760 domājamās daļas no būves ar kadastra 

apzīmējumu 78170030342004 (šķūnis) un 5850/10760 domājamās daļas no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030342, (veicot kadastrālo uzmērīšanu 

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

to par nosacīto cenu; 

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

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

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

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

4§ 

Par nomas attiecību pagarināšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1.Izskatot T.M. dzīv. Viļāni, Viļānu novads, 2019.gada 29.augusta iesniegumu par 

nomas līgumu pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

 2015.gada 23.martā Viļānu novada pašvaldība un T.M. noslēdza zemes nomas 

līgumu Nr.VP-2015/9 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170030299 – 448 

m
2
 platībā. Nomas līguma darbības laiks noteikts līdz 2019.gada 31.decembrim. 

Zemes vienība ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes vienība (Viļānu pilsētas 

domes 2008.gada 10.decembra lēmums). Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78170030299 ar kopējo platību 448 m
2
 platībā - kadastrālā vērtība uz 2019.gada 

1.janvāri ir 31 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības atrodas 

mazdārziņš.  
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 2019.gada 29.augustā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts T. M. 

iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 78170030299 - 448 m
2
 platībā. Pamatojoties uz 23.03.2015. zemes 

nomas līguma NR.VP-2015/9 2.2 punktu līguma termiņš var tikt mainīts uz 

iznomātāja un nomnieka vienošanās pamata. 

 Izvērtējot T.M. iesniegumu un ņemot vērā, ka nomnieks ir labticīgi pildījis 

savus pienākumus iepriekšējā līguma laikā, pamatojoties uz Ministru kabineta 

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

apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 

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

likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balso par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, 

Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, 

Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, 

Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt vienošanos par 23.03.2015. zemes nomas līguma Nr.VP-2015/9 ar T. M. par 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170030299 - 448 m
2
 platībā (zemes 

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

uzmērīšanas vai tiek pieņemts lēmums par platības precizēšanu) pagarināšanu uz 

pieciem gadiem, sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas 

maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt T.M.- Viļāni, Viļānu novads. 

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

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

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

dienas. 

2.Izskatot L. G. dzīv. Viļāni, Viļānu novads, 2019.gada 13.septembra iesniegumu par 

nomas līgumu pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

 2015.gada 15.jūnijā Viļānu novada pašvaldība un L. G. noslēdza zemes nomas 

līgumu Nr.VP-2015/19 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040191 

daļu 467 m
2
 platībā. Nomas līguma darbības laiks noteikts līdz 2019.gada 

31.decembrim. Zemes vienība ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes vienība 

(Viļānu pilsētas domes 2008.gada 10.decembra lēmums). Zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78170040191 ar kopējo platību 3285 m
2
 platībā - kadastrālā vērtība uz 

2019.gada 1.janvāri ir 191 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – pagaidu atļautā 

zemes izmantošana sakņu dārziem. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas 

mazdārziņš.  

 2019.gada 13.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts L. G. 

iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78170040191 daļu 467 m
2
 platībā. Pamatojoties uz 15.06.2015. zemes 

nomas līguma NR.VP-2015/19 2.2 punktu līguma termiņš var tikt mainīts uz 

iznomātāja un nomnieka vienošanās pamata. 
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 Izvērtējot L.G. iesniegumu un ņemot vērā, ka nomnieks ir labticīgi pildījis 

savus pienākumus iepriekšējā līguma laikā, pamatojoties uz Ministru kabineta 

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

apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 

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

likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balso par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, 

Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, 

Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, 

Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt vienošanos par 15.06.2015. zemes nomas līguma Nr.VP-2015/19 ar L. G. par 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040191 daļu 467 m
2
 platībā (zemes 

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

instrumentālā uzmērīšanas vai tiek pieņemts lēmums par platības precizēšanu) 

pagarināšanu uz pieciem gadiem, sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti 

paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt L. G.-Viļāni, Viļānu novads. 

 

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

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

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

dienas. 

5§ 
 

Par zemes iznomāšanu. 

L.Kuzņecova 

1. Izskatot A.Z. dzīv.Viļāni, 2019.gada 26.augusta iesniegumu par nomas līguma 

noslēgšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 
 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7817001029, Viļānos ir rezerves 

zemes fondam piekritīgā zeme. 

2019.gada 26.augustā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A. Z.iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170021029 daļu 400  

m
2
 platībā, mazdārziņa ierīkošanai. Uz 2019.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78170021029 ar kopējo platību 8360 m
2
 kadastrālā vērtība ir EUR 585, 

zemes gabala lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, uz zemes gabala daļas atrodas mazdārziņš. 

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

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

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

vienību nav jārīko. 
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 Izvērtējot A. Z. iesniegumu, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 

17.pantu, 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi”, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 

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

„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti atklāti balso par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs 

Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds 

Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar A.Z.par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78170021029 daļu 400 m
2
 platībā (zemes vienību platības līgumā var tikt precizētas, 

ja tiek veikta zemes vienību kadastrālā uzmērīšanas vai tiek pieņemts lēmums par 

platības precizēšanu), paredzot 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, sakņu 

(ģimenes) dārza ierīkošanai, uz pieciem gadiem. 

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

pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti 

paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt A. Z.- Viļāni, Viļānu novads. 

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

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

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

dienas. 

 

2. Izskatot S. R. dzīv. Viļāni, Viļānu novads, 2019.gada 12.septembra iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170021038, Zaļā ielā, Viļānos ir 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada pašvaldības domes 

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

2019.gada 12.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts S. R. 

iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170021038 - 

623  m
2
 platībā, mazdārziņa uzturēšanai. Uz 2019.gada 1.janvāri zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 78170021038 ar kopējo platību 623 m
2
 kadastrālā vērtība ir 

EUR 44, zemes gabala lietošanas mērķis – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 

dārziem, uz zemes gabala atrodas mazdārziņš. 

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

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

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

vienību nav jārīko. 
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 Izvērtējot S.R. iesniegumu, pamatojoties uz 2018.gada 19.jūnija noteikumiem 

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

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

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

otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu ,deputāti atklāti balsojot par- 15 

(Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, 

Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  

Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, 

atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 

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

78170021038 - 623 m
2
 platībā (zemes vienības platība līgumā var tikt precizēta, ja 

tiek veikta zemes vienību instrumentālā uzmērīšana vai tiek pieņemts lēmums par 

platības precizēšanu) sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, uz pieciem gadiem. 

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

pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti 

paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt S. R.- Viļāni, Viļānu novads. 

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

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

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

dienas. 

 

3.Izskatot I.P. dzīv. Viļāni, Viļānu novads, 2019.gada 12.septembra iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040332, Brīvības ielā, Viļāni, ir 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada pašvaldības domes 

2016.gada 24.marta lēmums par zemes piekritību pašvaldībai).  

2019.gada 12.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts I. P. 

iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040332 

daļu 700 m
2
 platībā, uz zemes vienības esošās dzīvojamās mājas uzturēšanai. Zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040332 ar kopējo platību 2675 m
2
 kadastrālā 

vērtība uz 2019.gada 1.janvāri ir 2069 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas I.P. 

īpašumā esošā dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 781700401332001 

(12.09.2019. pirkuma līgums). 

Atbilstoši Ministru kabineta Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

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

noteikumi” 7.punktu zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas 

zemesgabalu var slēgt ar uz zemesgabala esošo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko 

valdītāju vai lietotāju.  
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Izvērtējot I. P. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

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

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

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

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

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

Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra 

Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris 

Klaučs ), pret – nav, atturas- 1(Guna Popova-sakarā ar interešu konfliktu valsts 

amatpersonu darbībā),  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

  

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

78170040332 daļu 700 m
2
 platībā (zemes vienības daļas platība līgumā var tikt 

precizēta, ja tiek veikta zemes vienības instrumentālo uzmērīšanas vai tiek pieņemts 

lēmums par platības precizēšanu), uz pieciem gadiem ēku uzturēšanai. 

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

mazāk par EUR 28,00 gadā, kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt 

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

noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt I. P.-  Viļāni, Viļānu novads. 

 

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

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

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

dienas. 

 

6§ 

 
Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 9.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, 

Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, 

Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, 

Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

esošo dzīvokli Brīvības iela 17-21, Viļāni, 44,90 m
2 
platībā, kas sastāv no 4802/60742 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040132001 (dzīvojamā 

māja) un 4802/60742 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170040132; 

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

esošo dzīvokli Brīvības iela 17-22, Viļāni, 28,60 m
2 
platībā, kas sastāv no 2860/60742 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040132001 (dzīvojamā 
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māja) un 2860/60742 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170040132; 

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

esošo dzīvokli Rēzeknes iela 2-3, Viļāni, 48,00 m
2 

platībā, kas sastāv no 480/5365 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040183001 (dzīvojamā 

māja), 480/5365 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040183002 

(šķūnis), 480/5365 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 

78170040183003 (šķūnis) un 480/5365 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78170040183. 
7§ 

Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

Izskatot A. J. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., pilnvarotās personas R.J.Viļānu novada 

pašvaldības 27.12.2018. izdota pilnvara, iereģistrēta ar Nr.419) iesniegumu ar zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 78170020810 – 1588 m
2
 platībā atsavināšanas 

ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

A.J. piederošā dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 78170020810001 (īpašuma 

tiesības nostiprinātas ar 14.09.2000. Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 

G.Siliņa lēmumu. Viļānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.342) atrodas uz 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170020810.  

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170020810 – 1588 m
2
 platībā ir Viļānu 

novada pašvaldībai piekritīgā zemes vienība (Viļānu novada pašvaldības 22.09.2011. 

domes lēmums). Zemes vienības lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju 

apbūve. Zemes vienības kadastrālā vērtība uz 2019.gada 1.janvāri ir EUR 1336. 

2018.gada 1.jūnijā A. J. un Viļānu novada pašvaldība noslēdza zemes nomas līgumu 

Nr.VP-2018/14 par doto zemes gabalu.  

Zemes vienības lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve. Zemes 

vienības kadastrālā vērtība uz 2019.gada 1.janvāri ir EUR 1336. Uz zemes vienības 

atrodas zeme zem apbūves. 

Saskaņā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas likuma” 

4.panta 4. daļas 3. punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas 

nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona – zemesgrāmatā ierakstītas 

ēkas (būves) īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka, A. J. ir 

persona, kura var ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu , atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs 

Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds 

Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Veikt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 78170020810 – 1588 m
2
 platībā (veicot 

instrumentālo uzmērīšanu zemes gabala platība var tikt precizēta) instrumentālo 

uzmērīšanu. 
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2. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170020810 – 1588 m
2
 platībā (veicot 

instrumentālo uzmērīšanu zemes gabala platība var tikt precizēta) zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda; 

3. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78170020810 – 1588 m
2
 platībā (veicot 

instrumentālo uzmērīšanu zemes gabala platība var tikt precizēta) atsavināšanai, 

pārdodot to par nosacītu cenu. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt A. J.-Viļāni, Viļānu novads. 

 

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

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

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

dienas. 

 

8§ 

Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1.Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 25.07.2019. sēdes Nr.10, 

6.jautājuma „Par zemes vienību nomas tiesību izsolēm” lēmumu, kurā tika nolemts 

veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980090343 -  0,90 ha platībā nomas 

tiesību izsoli, Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisija 2019.gada 9.septembrī 

veica zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980090343 -  0,90 ha platībā, Viļānu 

pagastā  nomas tiesību izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē:  

Uz 2019.gada 9.septembra zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980090343 -  

0,90 ha platībā, zemes nomas tiesību izsoli ieradās viens pretendents. Augstāko nomas 

maksu izsoles gaitā nosolīja un saskaņā ar izsoles noteikumiem, nomas tiesības ieguva 

S. Š. piedāvājot nomas maksu 4,00% (četri procenti) gadā no zemes vienības 

kadastrālās vērtības un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti 

balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  

Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra 

Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris 

Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisijas 2019.gada 9.septembra 

nomas tiesību izsoles protokolu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78980090343 -  0,90 ha platībā, nomas tiesībām.  

2. Noslēgt nomas līgumu ar S. Š. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78980090343 -  0,90  ha platībā, uz pieciem gadiem, saskaņā ar izsoles noteikumiem. 

 

2.Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 25.07.2019. sēdes Nr.10, 

6.jautājuma „Par zemes vienību nomas tiesību izsolēm” lēmumu, kurā tika nolemts 

veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480030578 -  1,50 ha platībā nomas 

tiesību izsoli, Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisija 2019.gada 9.septembrī 

veica zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480030578 -  1,50 ha platībā, 

Dekšāres pagastā  nomas tiesību izsoli. 
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Viļānu novada pašvaldība konstatē:  

Uz 2019.gada 9.septembra zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480030578 -  

1,50 ha platībā, zemes nomas tiesību izsoli ieradās viens pretendents. Augstāko nomas 

maksu izsoles gaitā nosolīja un saskaņā ar izsoles noteikumiem, nomas tiesības ieguva 

SIA „ATUNI”, Reģ.Nr.45403054171, piedāvājot nomas maksu 4,50% (četri ar pusi 

procenti) gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, 

Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, 

Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, 

Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisijas 2019.gada 9.septembra 

nomas tiesību izsoles protokolu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78480030578 -  1,50 ha platībā, nomas tiesībām.  

2. Noslēgt nomas līgumu ar SIA „ATUNI”, Reģ.Nr.45403054171, par zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 78480030578 -  1,50  ha platībā, uz pieciem gadiem, saskaņā 

ar izsoles noteikumiem. 

 

 

3.Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 25.07.2019. sēdes Nr.10, 

6.jautājuma „Par zemes vienību nomas tiesību izsolēm” lēmumu, kurā tika nolemts 

veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980010108 -  1,30 ha platībā nomas 

tiesību izsoli, Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisija 2019.gada 9.septembrī 

veica zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980010108 -  1,30 ha platībā, Viļānu 

pagastā  nomas tiesību izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē:  

Uz 2019.gada 9.septembra zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980010108 -  

1,30 ha platībā, zemes nomas tiesību izsoli ieradās viens pretendents. Augstāko nomas 

maksu izsoles gaitā nosolīja un saskaņā ar izsoles noteikumiem, nomas tiesības ieguva 

I. Z.piedāvājot nomas maksu 4,00% (četri procenti) gadā no zemes vienības 

kadastrālās vērtības un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti 

balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  

Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra 

Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris 

Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisijas 2019.gada 9.septembra 

nomas tiesību izsoles protokolu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78980010108 -  1,30  ha platībā, nomas tiesībām.  

2. Noslēgt nomas līgumu ar I. Z. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78980010108 -  1,30   ha platībā, uz pieciem gadiem, saskaņā ar izsoles noteikumiem. 
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9§ 

Par Viļānu novada pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

Pamatojoties uz 2019.gada 25.jūlija Viļānu novada pašvaldības domes sēdes Nr.10 

dienas kārtības 8.jautājuma lēmumu „Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē” 

Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisija 2019.gada 9.septembrī veica Viļānu 

novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas izsoli, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

Kustamās mantas – automobīļa VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs 

HL4165, izsoles sākuma cena bija noteikta 1650,00 EUR, izsoles solis EUR – 20,00.  

Izsoles noteikumos noteiktajā laikā, dotās kustamās mantas izsolei pieteicās viens 

pretendents. Izsoles gaitā tika piedāvāta augstākā cena 1670,00, EUR, kuru nosolīja 

A. K. 

Pamatojoties uz likuma Publisko personu mantas atsavināšanas likums 34.panta otro 

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

finanšu komitejas ieteikumu ,deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, 

Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs 

Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga 

Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt 2019.gada 9.septembra notikušās Viļānu novada pašvaldības īpašumā 

esošā kustamās mantas - automobiļa VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas 

numurs HL4165 izsoles rezultātus. 

10§ 

 

Par zemes vienību apvienošanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1.Ņemot vērā, ka Viļānu novada pašvaldībai piekrīt vairākas zemes vienības, kurām ir 

vienāds statuss un kopīgas robežas, pamatojoties uz 14.09.2006. Zemes ierīcības 

likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

27.punktu, MK noteikumi 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

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

finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, 

Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs 

Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga 

Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apvienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170010011 – 1,3734 ha platībā 

(Rīgas iela 53B, Viļāni) un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170010466 – 
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0,4641 ha platībā (Rīgas iela 53A, Viļāni) vienā zemes vienībā. Jaunizveidotajai 

zemes vienībai noteikt: 

a. Konfigurācija, saskaņā ar grafisko pielikumu; 

b. Platība – 1,8375 ha (veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt 

precizēta); 

c. Zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

d. Jaunizveidoto zemes vienību atstāt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78170010466 

sastāvā; 

e. Atstāt jaunizveidotajai zemes vienībai adresi: Rīgas iela 53A, Viļāni, Viļānu novads, 

LV-4650 (klasifikatora kods 105767914); 

f. Dzēst adresi: Rīgas iela 53B, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650 (klasifikatora kods 

106591507); 

g. Tiesiskais valdītājs – Viļānu novada pašvaldība. 

 

2.Ņemot vērā, ka Viļānu novada pašvaldībai piekrīt vairākas zemes vienības, kurām ir 

vienāds statuss un kopīgas robežas, pamatojoties uz 14.09.2006. Zemes ierīcības 

likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

27.punktu, MK noteikumi 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

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

finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, 

Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs 

Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga 

Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apvienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170020139 – 3,3756 ha platībā 

(Rīgas iela 46A, Viļāni), zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170020115 – 

0,0652 ha platībā (Rīgas iela 46B, Viļāni), zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78170020116 – 0,0517 ha platībā (Rīgas iela 46C, Viļāni), zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 78170020150 – 0,0930 ha platībā, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 78170020118 – 0,0883 ha platībā un 78170020152 – 0,8864 ha platībā, 

vienā zemes vienībā. Jaunizveidotajai zemes vienībai noteikt: 

a. Konfigurācija, saskaņā ar grafisko pielikumu; 

b. Platība – 4,5602 ha (veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt 

precizēta); 

c. Zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; 

d. Jaunizveidoto zemes vienību atstāt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78170020139 

sastāvā; 

e. Atstāt jaunizveidotajai zemes vienībai adresi: Rīgas iela 46A, Viļāni, Viļānu novads, 

LV-4650 (klasifikatora kods:106675983); 

f. Dzēst adresi: Rīgas iela 46B, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650 (klasifikatora kods 

106675942); 

g. Dzēst adresi: Rīgas iela 46C, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650 (klasifikatora kods 

106675950); 

h. Tiesiskais valdītājs – Viļānu novada pašvaldība. 
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11§ 

Par nomas līguma grozīšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1.Ņemot vērā, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 78980030273 ir veikta 

kadastrālā uzmērīšana un mainīta zemes vienības platība, Viļānu novada dome 

konstatē: 
 2011.gada 15.augustā Viļānu novada pašvaldība un B. O. noslēdza lauku 

apvidus zemes nomas līgumu Nr.357 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78980030273 – 0,90 ha platībā. 2016.gada 18.jūlijā pamatojoties uz Viļānu novada 

pašvaldības domes 14.07.2016.sēdes Nr.8 lēmumu Nr.8 Viļānu novada pašvaldība un 

B. O. noslēdza vienošanos par grozījumiem lauku apvidus zemes nomas līgumā 

Nr.357 nosakot, ka nomas līguma darbības laiks noteikts līdz 2021.gada 1.augustam. 

Saskaņā ar 2019.gada jūlijā veikto zemes vienības instrumentālo uzmērīšanu 

un reģistrēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980030273 zemes robežu 

plānu, zeme vienības platība ir noteikta 0,87 ha apmērā. Zemes vienības lietošanas 

mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Uz zemes 

vienības atrodas mežaudze. 

 Izvērtējot iepriekš minēto informāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 

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

apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 

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

likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu,  

deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  

Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija 

Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt vienošanos ar B. O. par 2011.gada 15.augusta lauku apvidus zemes nomas 

līguma Nr.357 grozīšanu, nosakot, ka zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78980030273 iznomājamā platība ir 0,87 ha;
 
 

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

par EUR 28,00 gadā, kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas 

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

aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt B. O. Viļāni, Viļānu nov. 

 

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

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

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

dienas. 

 

2.Ņemot vērā, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 78980100177 ir veikta 

kadastrālā uzmērīšana un mainīta zemes vienības platība,  

Viļānu novada dome konstatē: 
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 2017.gada 27.februārī Viļānu novada pašvaldība un A/S „LOPKOPĪBAS 

IZMĒĢINĀJUMU STACIJA LATGALE” noslēdza lauku apvidus zemes nomas 

līgumu Nr.V-2017/1 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980100177 – 0,76 

ha platībā. Nomas līguma darbības laiks noteikts līdz 2022.gada 27.februārim. 

Saskaņā ar 2019.gada jūlijā veikto zemes vienības instrumentālo uzmērīšanu 

un reģistrēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980100177 zemes robežu 

plānu, zeme vienības platība ir noteikta 0,65 ha apmērā. Zemes vienības lietošanas 

mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Uz zemes 

vienības atrodas mežaudze. 

 Izvērtējot iepriekš minēto informāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 

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

apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 

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

likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu,  

deputāti atklāti balsojot par- 13 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  

Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Māris Klaučs ), pret – nav, 

atturas- 2 (Jevdokija Šlivka, Arnolds Pudulis-sakarā ar interešu konfliktu valsts 

amatpersonu darbībā),  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt vienošanos ar A/S „LOPKOPĪBAS IZMĒĢINĀJUMU STACIJA 

LATGALE”, par 2017.gada 27.februāra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.V-

2017/1 grozīšanu, nosakot, ka zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980100177 

iznomājamā platība ir 0,65 ha;
 
 

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

par EUR 28,00 gadā, kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas 

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

aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt A/S „LOPKOPĪBAS IZMĒĢINĀJUMU STACIJA 

LATGALE”, Radopole, Viļānu pag., Viļānu nov. 

 

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

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

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

dienas. 
 

3.Ņemot vērā, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 78980030415 ir veikta 

kadastrālā uzmērīšana un mainīta zemes vienības platība, Viļānu novada dome 

konstatē: 
 2014.gada 14.februārī Viļānu novada pašvaldība un J. S. noslēdza lauku 

apvidus zemes nomas līgumu Nr.4 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78980030415 – 0,60 ha platībā. 2019.gada 5.martā Viļānu novada pašvaldība un J. S. 

noslēdza vienošanos par grozījumiem lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.4 

nosakot, ka nomas līguma darbības laiks noteikts līdz 2024.gada 1.martam. 

Saskaņā ar 2019.gada jūlijā veikto zemes vienības instrumentālo uzmērīšanu 

un reģistrēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980030415 zemes robežu 
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plānu, zeme vienības platība ir noteikta 0,59 ha apmērā. Zemes vienības lietošanas 

mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Uz zemes 

vienības atrodas mežaudze. 

 Izvērtējot iepriekš minēto informāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 

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

apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 

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

likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu,  

deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  

Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija 

Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt vienošanos ar J.S. par 2014.gada 14.februāra lauku apvidus zemes nomas 

līguma Nr.4 grozīšanu, nosakot, ka zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78980030415 iznomājamā platība ir 0,59 ha;
 
 

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

par EUR 28,00 gadā, kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas 

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

aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt J.S.-Viļānu pag., Viļānu nov. 

 

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

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

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

dienas. 
12§ 

Par zemes vienību nomas tiesību izsolēm. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1.Ņemot vērā, ka Viļānu novada pašvaldības tiesiskā valdījumā ir neapbūvēta zemes 

vienība, kas nav nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai un par kuru nav 

noslēgts zemes nomas līgums, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldības 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 1.pantu, 3.panta 2.punktu, 

likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 

2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumus Nr.350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  

Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija 

Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot nomā, sarakstā minēto, neapbūvētu, pašvaldībai piekritīgu zemes vienības daļu, 

rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. 
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N.P.K. 

Zemes 
vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Zemes 
vienības 

daļas platība 

(ha) 

Zemes vienības 

atrašanās vieta 

Izsolē noteiktā 

sākuma nomas 

maksa gadā 

1. 78980090321 1,40 Viļānu pagasts 3,00% 

 

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

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

tiesību izsoles noteikumus 

 

2.Ņemot vērā, ka Viļānu novada pašvaldības teritorijā ir neapbūvēta rezerves zemes 

fondam piekritīga zemes vienība, kas nav nepieciešamas pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai un par kuru nav noslēgts zemes nomas līgums, pamatojoties uz Zemes 

pārvaldības likuma 17.pantu, likuma “Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un 

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

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

19.jūnija Ministru kabineta noteikumus Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  

Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija 

Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot nomā, sarakstā minēto, neapbūvētu, rezerves zemes fondam piekritīgu zemes 

vienības, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. 

N.P.K. 

Zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Zemes 

vienības 

platība (ha) 

Zemes vienības 

atrašanās vieta 

Izsolē noteiktā 

sākuma nomas 

maksa gadā 

1. 78480060123 0,1770 Dekšāres pagasts 27,00% 

 

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

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

tiesību izsoles noteikumus 

13§ 

 

Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1.Pamatojoties uz 2019.gada 25.jūlija Viļānu novada pašvaldības domes sēdes Nr.10 

dienas kārtības 8.jautājuma lēmumu „Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē” 

Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisija 2019.gada 9.septembrī bija jāveic 

Viļānu novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas otro izsoli, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

Kustamās mantas pasažieru autobusa IVECO 50C 17, valsts reģistrācijas numurs 

JF1067, izsoles sākuma cena bija noteikta 1800,00 EUR, izsoles solis EUR – 10,00.  
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Izsoles noteikumos noteiktajā laikā, dotās kustamās mantas izsolei nepieteicās neviens 

pretendents, līdz ar to otrā izsole noslēdzās bez rezultāta. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot 

par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga 

Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra 

Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris 

Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atzīt Viļānu novada pašvaldības kustamās mantas - pasažieru autobusu IVECO 50C 

17, valsts reģistrācijas numurs JF1067, otro izsoli par nenotikušu; 

2. Rīkot atkārtotu Viļānu novada pašvaldības kustamās mantas - pasažieru autobusu 

IVECO 50C 17, valsts reģistrācijas numurs JF1067 izsoli; 

3. Pazemināt Viļānu novada pašvaldības kustamās mantas - pasažieru autobusu IVECO 

50C 17, valsts reģistrācijas numurs JF1067,  izsoles sākumcenu par 60 procentiem 

(veicot noapaļošanu); 

4. Apstiprināt Viļānu novada pašvaldības kustamās mantas - pasažieru autobusu IVECO 

50C 17, valsts reģistrācijas numurs JF1067, trešās izsoles sākumcenu – EUR 720,00 

(septiņi simti divdesmit euro 00 centi) apmērā; 

5. Apstiprināt Viļānu novada pašvaldības kustamās mantas - pasažieru autobusu IVECO 

50C 17, valsts reģistrācijas numurs JF1067, trešās izsoles noteikumus. 

6. Kustamās mantas pārdošanas gadījumā, izslēgt to no Viļānu novada pašvaldības 

pamatlīdzekļu sastāva. 

 

 

2.Pamatojoties uz 2019.gada 25.jūlija Viļānu novada pašvaldības domes sēdes Nr.10 

dienas kārtības 8.jautājuma lēmumu „Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē” 

Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisija 2019.gada 9.eptembrī bija jāveic Viļānu 

novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas otro izsoli, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

Kustamās mantas traktora BELARUS 320 MK, valsts reģistrācijas numurs T9347LT, 

otrās izsoles sākuma cena bija noteikta 2400,00 EUR, izsoles solis EUR – 50,00.  

 

Izsoles noteikumos noteiktajā laikā, dotās kustamās mantas izsolei nepieteicās neviens 

pretendents, līdz ar to izsole noslēdzās bez rezultāta. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot 

par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga 

Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra 

Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris 

Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atzīt Viļānu novada pašvaldības kustamās mantas - traktora BELARUS 320 MK, 

valsts reģistrācijas numurs T9347LT, otro izsoli par nenotikušu; 



25 
 

2. Rīkot atkārtotu Viļānu novada pašvaldības kustamās mantas - traktora BELARUS 320 

MK, valsts reģistrācijas numurs T9347LT izsoli; 

3. Pazemināt Viļānu novada pašvaldības kustamās mantas - traktora BELARUS 320 

MK, valsts reģistrācijas numurs T9347LT, izsoles sākumcenu par 60 procentiem 

(veicot noapaļošanu); 

4. Apstiprināt Viļānu novada pašvaldības kustamās mantas - traktora BELARUS 320 

MK, valsts reģistrācijas numurs T9347LT, trešās izsoles sākumcenu – EUR 960,00 

(deviņi simti sešdesmit euro 00 centi) apmērā; 

5. Apstiprināt Viļānu novada pašvaldības kustamās mantas - traktora BELARUS 320 

MK, valsts reģistrācijas numurs T9347LT, trešās izsoles noteikumus. 

6. Kustamās mantas pārdošanas gadījumā, izslēgt to no Viļānu novada pašvaldības 

pamatlīdzekļu sastāva. 
14§ 

 

Par zemes gabala piekritību pašvaldībai. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1.Ņemot vērā, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 78480060519, pamatojoties 

uz LR Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu, atbilsts 

starpgabala statusam, tā kā konfigurācijas dēļ to nav iespējams izmantot apbūvei. 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 4.punktu un likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  

Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija 

Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480060519 – 0,7480 ha 

platībā,  piekrīt Viļānu novada pašvaldībai saskaņā ar LR likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta otrās 

daļas 4.punktu. 

 

2.Ņemot vērā, ka uz zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 78480060350 ir apbūvēta 

lauku apvidus zeme, uz kuras atrodas citai personai piederoša ēka, par kuru ir 

noslēdzams zemes nomas līgums, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 

1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu,  

deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  

Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija 

Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1.Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480060350 piekrīt Viļānu 

novada pašvaldībai saskaņā ar LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 1.punktu. 

 

15§ 

 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1. Izskatot P. G. dzīv.: Sīļukalna pag., Riebiņu novads, iesniegumu par nekustamā 

īpašuma „Kalnsēta”, Dekšāres pagastā, kadastra Nr.78480030072, sadalīšanu. 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:  

P. G.saskaņā ar 01.10.2009. VZD Latgales reģionālās nodaļas lēmumu par īpašuma 

tiesību atjaunošanu Nr.15-03-L1/1044 tiesiskā valdījumā atrodas nekustamais 

īpašums „Kalnsēta”. Nekustamais īpašums „Kalnsēta” ar kadastra Nr.78480030072 

sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480030072 -  17,00 ha 

platībā. 

Pamatojoties uz 03.10.2006. Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3p. un 

02.08.2016. MK „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, konstatēts, ka 

zemes vienības sadalei ir nepieciešama zemes ierīcības projekta izstrāde un ņemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina 

Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, 

Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, 

Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-

nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78480030072  ar kopējo platību 17,00 ha, sadalei divos īpašumos saskaņā ar grafisko 

pielikumu: 

 

1. Sadalīt īpašumu divās daļās, kur 

  pirmo īpašumu veido zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480030072 daļa 

11,10 ha platībā (veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes platība var mainīties). 

Piešķirt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480030072  daļai 11,10 ha platībā 

zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. Atstāt nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 78480030072 daļa 11,10 ha platībā nosaukumu „Kalnsēta”; 

 Otro īpašumu veido zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480030072 daļa 5,90 ha 

platībā (veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes platība var mainīties). Piešķirt zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 78480030072  daļai 5,90 ha platībā zemes lietošanas 

mērķi - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

Piešķirt nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78480030072 daļa 5,90 ha platībā nosaukumu „Kalnsētas”; 
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2. Sadali veikt uz nekustamā īpašuma Kalnsēta, Dekšāres pagasts 09.06.1995. 

izgatavotā zemes robežu plāna pamata; 

3.Zemes ierīcības projektā jāsaglabā nekustamajam īpašumam Kalnsēta, Dekšāres 

pagasts, kadastra Nr.78480030072  iepriekš noteiktie apgrūtinājumi un jāprecizē 

jaunie apgrūtinājumi, ja tādi ir radušies; 

4. Zemes ierīcības plāna izstrādātājam jāpieprasa zemes ierīcības projekta 

nosacījumus no valsts institūcijām, ja to darbības sfēras skar zemes ierīcības projekta 

teritoriju, un inženierkomunikāciju turētājiem, ja zemes ierīcības projekta teritorijā 

atrodas to inženierkomunikācijas. 

 

2.Izskatot J. P. dzīv.: Dekšāres pag., Viļānu nov., iesniegumu par nekustamā īpašuma 

„Lucāni”, Dekšāres pag., kadastra Nr.78480070007, sadalīšanu 2 nekustamajos 

īpašumos. 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:  

J.P. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Lucāni”, Dekšāres pag., ir nostiprinātas 

Dekšāres pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.45 ar 15.02.2019. tiesneša G.Siliņa 

lēmumu. Nekustamais īpašums „Lucāni”, Dekšāres pag., ar kadastra Nr.78480070007 

sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 78480070007 – 28,50 ha 

platībā (zemes vienībai ir noteikts lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) un 78480070008 -  0,90 ha platībā (zemes 

vienībai ir noteikts lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība). 

 Pamatojoties uz 03.10.2006. Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3p. un 

02.08.2016. MK „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, konstatēts, ka 

zemes īpašuma sadalei ir nepieciešama zemes ierīcības projekta izstrāde un ņemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina 

Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, 

Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, 

Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-

nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lucāni”, Dekšāres pag., 

ar kadastra Nr.78480070007 sadalei divos īpašumos saskaņā ar grafisko pielikumu: 

 

1. Sadalīt īpašumus divās daļās, kur 

  vienu īpašumu veido no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480070007 

atdalītā daļa 10,00 ha
 
platībā (veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes daļas platība 

var mainīties). Noteikt atdalītajai daļai zemes lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Jaunizveidotajam īpašumam 

piešķirt nosaukumu „ Dainas 3”. 

 otru īpašumu veido atlikusī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480070007 

daļa 18,50
 
platībā (veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes platība var mainīties) un 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480070008 – 0,90 ha platībā. Noteikt 
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atlikušajai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480070007 daļai 18,50 ha 

platībā zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība. Īpašumam atstāt nosaukumu „Lucāni”. 

2. Sadali veikt uz nekustamā īpašuma „Lucāni”, Dekšāres pag., ar kadastra 

Nr.78480070007 12.10.1995. izgatavotā zemes robežu plāna pamata M 1:10000; 

3.Zemes ierīcības projektā jāsaglabā nekustamajam īpašumam „Lucāni”, Dekšāres 

pag., ar kadastra Nr.78480070007 iepriekš noteiktie apgrūtinājumi un jāprecizē jaunie 

apgrūtinājumi, ja tādi ir radušies; 

4. Zemes ierīcības plāna izstrādātājam jāpieprasa zemes ierīcības projekta 

nosacījumus no valsts institūcijām, ja to darbības sfēras skar zemes ierīcības projekta 

teritoriju, un inženierkomunikāciju turētājiem, ja zemes ierīcības projekta teritorijā 

atrodas to inženierkomunikācijas. 

16§ 

Par aprēķināto procentu norakstīšanu.__________________________________  

I.Stafecka J.Ivanova 

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

noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 185. punktu un 

ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina 

Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, 

Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, 

Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-

nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Norakstīt aprēķinātos procentus par summu EUR 17.51 (septiņpadsmit euro 

piecdesmit viens cents) par laika periodu 13.08.2019-10.03.2020, jo N. F.  par 

izpērkamo nekustamo īpašumu dzīvokli Celtnieku ielā , Viļāni, kadastra 

Nr..78179000931 samaksāja visu izpirkuma maksu (nekustamā īpašuma pirkuma 

līgums Nr.23  no 31.05.2018, vienošanās no 27.08.2019). 

2. Norakstīt aprēķinātos procentus par summu EUR 7.89 (septiņi euro astoņdesmit 

deviņi centi) par laika periodu 13.08.2019-10.03.2020, jo F. T.par izpērkamo 

nekustamo īpašumu dzīvokli Celtnieku ielā , Viļāni, kadastra Nr..78179000596 

samaksāja visu izpirkuma maksu (nekustamā īpašuma pirkuma līgums Nr.9  no 

24.03.2019). 

3. Norakstīt aprēķinātos procentus par summu EUR 35.63 ( trīsdesmit pieci euro 63 

centi) par laika periodu 16.09.2019-16.12.2019, jo D.V. par izpērkamo 

nekustamo īpašumu dzīvokli Mehanizatoru ielā , Viļāni, kadastra 

Nr.78179000981 samaksāja visu izpirkuma maksu ( nekustamā īpašuma pirkuma 

līgums Nr.5  no 04.02.2019). 

 

17§ 

Par Viļānu novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem 2019. gadā.__________________________________ 

G.Visocka J.Ivanova 
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Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.06.2016.g. noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā 

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem” un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot 

par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga 

Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra 

Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris 

Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 2019. gadā noteikt šādas uzturēšanas izmaksas savstarpējo norēķinu aprēķiniem 

Viļānu novada izglītības iestādēs par vienu audzēkni mēnesī saskaņā ar izglītības 

iestādes iepriekšējā gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem un audzēkņu 

sarakstu (aprēķins pielikumā Nr.1): 
 

 

 Viļānu vidusskola                                -   79.38 EUR  mēnesī 
 

 Dekšāres pamatskola                           -   177.21 EUR  mēnesī 

 

 Viļānu pagasta PII „Bitīte”                -  176.29 EUR  mēnesī 
 

 Viļānu PII                                            -   218.49 EUR  mēnesī 
 

18§ 

 

Par košumkrūmu norakstīšanu Viļānu pilsētas teritorijā. 

G.Pecka J.Ivanova 

Saskaņā ar labiekārtošanas administratores Marijas Indānes 2019.gada 18.jūlija 

ziņojumu „Par iznīkušiem košumkrūmiem”, tika konstatēts, ka ir iznīkuši uzskaitītie 5 

košumkrūmi par kopējo summu EUR 65.20 (sešdesmit pieci eiro divdesmit centi).  

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

vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina 

Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, 

Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, 

Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-

nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Norakstīt 1.tabulā uzskaitītos 5 košumkrūmus par kopējo summu EUR 65.20 

(sešdesmit pieci eiro 20 centi) no grāmatvedības uzskaites konta 1269 „Pārējie 

bioloģiskie aktīvi” 

1.tabula 

Iznīkušo koku un krūmu saraksts Viļānu pilsētas teritorijā 

Nr.p.k. Nosaukums Adrese 
Daudz., 

gab. 

Summa 

(EUR) 
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1 
Fiziokarps „Darts 

gold” 
Brīvības ielā 27 1 5.50 

2 
Skarainā hortenzija 

„Great star” 

Baznīcas stāvlaukuma 

malā 
1 7.01 

3 
Kalnu priede „Mini 

Mops” 
Kultūras laukumā 2 2 45.68 

4 Roze „Elveshorn” Parkā pie kultūras nama 1 7.01 

  Kopā:  x 5 65.20 

 

 

19§ 

Par bibliotēkas krājumu norakstīšanu.  

G.Pecka J.Ivanova 

Pamatojoties uz Bibliotēkas likuma 19.panta devīto daļu un MK noteikumiem nr.317 

„Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi” 33.-37. pantu un bibliotēku vadītāju 

iesniegtajiem norakstīšanas aktiem un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  

Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija 

Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Norakstīt 294 saturiski novecojušas un nolietotas grāmatas un 5 saplēstas spēles par 

kopējo summu EUR 140.70 (viens simts četrdesmit eiro septiņdesmit centi) t.sk. 

Bibliotēka Daudzums, 

gab. 

Summa, EUR 

Viļānu pilsētas bibliotēka 5 40.76 

Sokolku pagasta bibliotēka 294 99.94 

KOPĀ 299 140.70 

 

2. Norakstītās grāmatas un spēles nodot makulatūrā. 

20§ 

Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.________________________________________ 

G.Pecka J.Ivanova 
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Izskatot pamatlīdzekļu norakstīšanas komisijas iesniegumu un norakstīšanas aktus un 

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

vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, 

Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs 

Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga 

Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Norakstīt sekojošus Viļānu novada pašvaldības pamatlīdzekļus - metālu nodot 

metāllūžņos un elektriskās preces nodot savākšanas punktā: 

1. Sistēmas „Ozols” 

licence – iegādes gads 

2013, Radopoles PII 

„Bitīte” 

1122782

6 

206.60 0.00 100 Licences 

programmas 

netiek vairs 

izmantotas darbā. 

2. Zāles pļāvējs 

JONSERES LM2146 

– iegādes gads 2007, 

Radopoles PII „Bitīte” 

1232010

1 

316.16 0.00 100 Bojāts dzinējs un 

korpuss, nodilis 

asmens un 

adapteris 

21§ 

Par transporta piešķiršanu pieredzes apmaiņas braucienam.________________ 

J.Ivanova 

Izskatot Viļānu pagasta Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” vadītājas iesniegumu 

ar lūgumu piešķirt autobusu pieredzes apmaiņas braucienam (ap 25 cilvēki) uz 

Lietuvu – Visagines pirmskolas izglītības iestādi “Gintarėlis” 2019.gada 12.oktobrī un 

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

vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina 

Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, 

Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, 

Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-

nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt autobusu Viļānu pagasta Pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte” pieredzes 

apmaiņas braucienam  Lietuvu – Visagines pirmsskolas izglītības iestādi “Gintarėlis”.  

 

22§ 

Par materiālo atbalstu uzsākot mācību gadu 1.klases skolēniem, kas mācās 

Viļānu novada izglītības iestādēs, kuru deklarētā dzīves vieta ir citās 

pašvaldībās._________________________________________________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 
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Izskatot Viļānu novada pašvaldības Viļānu vidusskolas direktora P.Tretjuka un 

Dekšāru pamatskolas direktores D.Ceipinieces iesniegumus ar 1.klašu skolēnu 

sarakstiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir citās pašvaldībās un pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs 

Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds 

Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt materiālo atbalstu - naudas līdzekļus EUR 15,00 (piecpadsmit eiro un nulle 

centi)  apmērā (kancelejas preču iegādei)  uzsākot mācību gadu 1.klases skolēniem 

(četri skolēni), kas mācās Viļānu novada izglītības iestādes, kuru deklarētā dzīves 

vieta ir citās pašvaldībās. 

2.Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem – pārējā citur  neklasificētā kultūra. 

 

23§ 

Par atļaujas izsniegšanu.________________________________________________ 

M.Šļomina J.Ivanova 

Viļānu novada pašvaldībā saņemts J. F. 2019. gada 03. septembra iesniegums 

(Reģ.Nr.1.3.10/769), ar kuru tiek lūgts pašvaldību atļaut reģistrēt J.F. dibinātā 

uzņēmuma juridisko adresi pašvaldībai piederošajā īpašumā – dzīvoklī Mehanizatoru 

ielā, Viļānos, Viļānu novadā.  

Izskatot iesniegumu, konstatēts, ka J.F.ir pašvaldības dzīvokļa Mehanizatoru ielā , 

Viļānos, Viļānu novadā (kad.Nr.78179000756), īrniece. 

Komerclikuma 149.panta trešās daļas 7.punkts nosaka, ka pieteikumam 

kapitālsabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā cita starpā pievieno nekustamā 

īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka izsniegtu piekrišanu sabiedrības 

juridiskās adreses reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā.  

Izskatot J.F. iesniegumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti 

balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  

Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra 

Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris 

Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 

1. Neatļaut J.F. viņas dibinātā uzņēmuma  juridisko adresi reģistrēt  pašvaldībai 

piederošajā īpašumā – dzīvoklī Mehanizatoru ielā , Viļānos, Viļānu novadā 

(kad.Nr.78179000756). 

 

24§ 

Par piespiedu naudas uzlikšanu.________________________________________ 
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M. Šļomina J.Ivanova 

Ņemot vērā 2019. gada 14. maija Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldes Atzinumu par 

būves pārbaudi Nr. 3.12.6.5/04 un Viļānu novada pašvaldības 2019.gada 27.jūnijā 

izdoto Izpildrīkojumu (Viļānu novada pašvaldības domes 2019.gada 27.jūnija 

lēmums, protokola Nr.8 15§), kuru SIA “VIA MEŽS”  nav labprātīgi izpildījis, un 

pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 370.panta nosacījumiem, kuri paredz, 

ka , ja administratīvais akts uzliek adresātam pienākumu izpildīt noteiktu darbību vai 

atturēties no noteiktas darbības un viņš šo pienākumu nepilda, adresātam var uzlikt 

piespiedu naudu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot 

par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga 

Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra 

Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris 

Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izdot Izpildrīkojumu (pielikumā) par piespiedu naudas uzlikšanu SIA “VIA MEŽS”.  

2. Izpildrīkojumu nosūtīt SIA “VIA MEŽS”.  

 

25§ 

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

J.Ivanova 

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

nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un 

sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, likuma 

„Par valsts budžetu 2018.gadam” 3.panta pirmās daļas 4.punktu un 10.pielikumu, 

Ministru kabineta 17.11.2015. noteikumiem Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām 

aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 

līdzfinansējums no valsts budžeta Viļānu novada pašvaldības kolektīvu vadītāju darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2019.gada 

1.pusgadam piešķirti 2489,50 euro (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit deviņi euro 

50 centi). Pašvaldība veic valsts piešķirtās mērķdotācijas 2019.gadam sadali 

Noteikumos noteiktā kārtībā, ņemot vērā: 

1. valsts piešķirtās mērķdotācijas apmēru  Viļānu novada pašvaldībai 

2019.gadam; 

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

mūzikas ansambļi) skaitu Pašvaldībā; 

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

grupas, tautas lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie 

ansambļi) skaitu Pašvaldībā;  

G1 kolektīviem piemērojams līdzdalības intensitātes koeficients (K) 2 un ņemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu ,deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, 

Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs 

Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga 

Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1.Veikt valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali pašvaldības māksliniecisko kolektīvu 

vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šādi 

2019.gadā: 

 

2.Apstiprināt mērķdotācijas sadalījumu 2019. gada 2.pusgadam mākslinieciskajiem 

kolektīviem atbilstoši pielikumam. 

Pielikums uz 1 lapas. 

26§ 

 

Par izmaiņām Viļānu novada pašvaldībā strādājošo amatu sarakstā.__________ 
G.Visocka A.Pudulis J.Ivanova 

Lai uzlabotu pašvaldības funkciju izpildi ir nepieciešams ievest jaunas amata 

vienības. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21. panta pirmās daļas 13. 

punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu , deputāti atklāti balsojot par- 15 

(Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, 

Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  

Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, 

atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ieviest jaunas amata vienības 
 

Kolektīvs 

Kolektīvu 

skaits 

pašvaldībā 

Valsts 

piešķirtā 

mērķdotācija 

(L) 

Bāzes finansējuma (B) 

1 kolektīvam aprēķins 

Bāzes finansējums 

1 kolektīvam  

noteiktajā periodā 

G1  4 
EUR 2489,50 B=L/(ΣG1x2 + ΣG2) 

EUR 414.91 

G2 4 EUR 207.46 
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2. Dotās izmaiņas iekļaut 2019. gada budžeta qgrozījumos 

27§ 

Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.113  „Par decentralizētās 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Viļānu novada 

pašvaldībā” 

precizēšanu.__________________________________________________________ 
M. Šļomina J.Ivanova 

  Viļānu novada pašvaldības dome 2019.gada 30.maija domes sēdē izdeva 

saistošos noteikumus Nr.113 „Par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību Viļānu novada pašvaldībā”. Norādītie saistošie 

noteikumi tika nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

izvērtēšanai.  

  No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemta 2019.gada 

27.jūlija vēstule „Par saistošajiem noteikumiem”, ar kuru lūgts precizēt saistošos 

noteikumus: 

1. saistošo noteikumu 1. punktā norādīt visus dotos deleģējumus. Šajā punktā 

jānosauc viss, kam likums vai Ministru kabineta noteikumi dod deleģējumu; 

2. precizēt saistošo noteikumu 3. un 4. punkta nosacījumus par vienas personas 

ūdens patēriņu mēnesī, izmantojot vienotu pieeju identiskos gadījumos (t.i., 

patēriņa aprēķinam ar mēraparātu un bez tā); 

3. saistošo noteikumu 15.punktu izdalīt atsevišķi, jo attiecīgajā punktā ir noteikta 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība, savukārt saistošo 

noteikumu V. nodaļā uzskaitīta atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu; 

4. saistošajos noteikumos nav noteikti ciemi, uz kuru teritorijās esošām 

Nr.

p.k

. 

Amata 

nosaukums 

Profesijas 

kods 
Likme 

 

Alga Struktūrvienība Izmaiņu 

datums 

1. Apkures 

kurinātājs 

 

8182 04 1 430.00 Novada 

pašvaldības 

speciālisti 

Mehanizatoru ielā 

24 A 

Ieviest no 

01.10.2019. 

2. Apkures 

kurinātājs 

 

8182 04 1 430.00 Novada 

pašvaldības 

speciālisti 

Mehanizatoru ielā 

24 A 

Ieviest no 

01.10.2019. 

3. Apkures  

kurinātājs 

 

8182 04 1 430.00 Novada 

pašvaldības 

speciālisti 

Mehanizatoru ielā 

24 A 

Ieviest no 

01.10.2019. 

4. Apkures 

kurinātājs 

 

8182 04 1 430.00 Novada 

pašvaldības 

speciālisti 

Mehanizatoru ielā 

24 A 

Ieviest no 

01.10.2019. 

5. Sporta treneris 

futbolā 

3422 03 1 750.00 Viļānu sporta skola 01.09.2019. 
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decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas prasības, kas noteiktas 

Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr.384 “Noteikumi par 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kā to 

paredz šo noteikumu 6.1.punkts. Šādā gadījumā MK noteikumu Nr. 384 

prasības ir attiecināmas uz visām apdzīvotām vietām – ciemiem Viļānu 

novada teritorijā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta 

ceturto daļu,  Brīvo pakalpojumu sniegšanas likuma 14.panta 2
1
punktu un ņemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, 

Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs 

Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga 

Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Precizēt Viļānu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.113 “Par 

decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 

Viļānu novada pašvaldībā” atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas norādījumiem un apstiprināt saistošo noteikumu precizēto 

versiju (pielikumā) 

2. Noteikumus nosūtīt izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai un Finanšu ministrijai. 

 

Pielikumā:  

1) Precizētie Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 113 “Par 

decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 

Viļānu novada pašvaldībā” uz septiņām lapām; 

2) Saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts uz vienas lapas. 

 
28§ 

Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” kustamās mantas atsavināšanu izsolē. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

Pamatojoties uz 2019.gada 25.jūlija Viļānu novada pašvaldības domes sēdes Nr.10 

dienas kārtības 7.jautājuma lēmumu „Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

kustamās mantas atsavināšanu izsolē” Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisija 

2019.gada 9.septembrī bija jāveic SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” īpašumā 

esošās kustamās mantas trešo izsoli, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

Kustamās mantas automašīnas VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas Nr.HL4060, 

izsoles sākuma cena bija noteikta 550,00 EUR, izsoles solis EUR – 20,00.  

 

Izsoles noteikumos noteiktajā laikā, dotās kustamās mantas trešajai izsolei nepieteicās 

neviens pretendents, līdz ar to izsole noslēdzās bez rezultāta. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot 

par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga 

Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra 

Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris 

Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atzīt SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” piederošās kustamās mantas VW 

TRANSPORTER, valsts reģistrācijas Nr.HL4060, trešo izsoli par nenotikušu; 

2. Veikt transportlīdzekļa noņemšanu no CSDD uzskaites; 

3. Nodot kustamo mantu VW TRANSPORTER metāllūžņos; 

4. Izslēgt kustamo mantu no SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” pamatlīdzekļu 

sastāva.  
 

29§ 

Par saistošo noteikumu Nr.117 izdošanu.__________________________________ 

M.Šļomina  J.Ivanova 

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

24.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 15 

(Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, 

Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  

Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, 

atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izdot saistošos noteikumus Nr.117 un apstiprināt saistošo noteikumu 

paskaidrojuma rakstu (pielikumā).  

30§ 

 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā._______ 

G.Visocka J.Ivanova 

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

„Par pašvaldību budžetiem”, Likuma par budžetu un finanšu vadību 7.pantu un ņemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu ,deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina 

Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, 

Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, 

Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-

nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Veikt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā. 

 

Pielikumā: pamatbudžeta grozījumi uz  8 lapām. 
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31§ 

Par izmaiņām Viļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā.________  

D.Ceipiniece J.Ivanova 

Viļānu novada pašvaldībā 2019. gada 18.septembrī saņemts Iepirkumu  komisijas 

locekles Agneses Rudzinskas iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no darba Iepirkumu 

komisijā. 

Izskatot A.Rudzinskas iesniegumu, konstatēts, ka ar viņu (iepirkumu speciāliste) 

2019.gada 23.augustā ir izbeigtas darba tiesiskās attiecības.   

Lai nodrošinātu Iepirkumu komisijas darbu, ir nepieciešams ievēlēt iepirkumu 

speciālisti Agnesi Gailumu komisijas sastāvā.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24.punktu un 

ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu ,deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina 

Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, 

Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, 

Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-

nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izslēgt Agnesi Rudzinsku no Viļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 

sastāva ar 26.09.2019.; 

2. Ievēlēt par Viļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekli  - 

iepirkumu speciālisti Agnesi Gailumu  no 27.09.2019. 

32§ 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2019.gada 27.jūnija lēmumā „Par 

aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.18-01-A00702-000107 „Viļānu novada lauku 

ceļu infrastruktūras pārbūve” 

īstenošanai”.________________________________  

J.Ivanova 

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības 2019.gada 27.jūnija lēmumu „Par aizņēmuma 

ņemšanu projekta Nr.18-01-A00702-000107 „Viļānu novada lauku ceļu 

infrastruktūras pārbūve” īstenošanai”: 

Viļānu novada pašvaldība 15.05.2019 saņēmusi Lauku atbalsta dienesta 

Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vēstuli Nr. 01.3-11/19/231-e 

„Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu” par projekta iesniegumu Nr. 18-

01-A00702-000107 „Viļānu novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” (turpmāk – 

Projekta iesniegums/ Projekts), kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” (turpmāk – Pasākums) 

ietvaros. 

Dienests, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.598 

„Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un 

uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 

18.1.apakšpunktu, ir pieņēmis lēmumu par projekta iesnieguma atbilstību 
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noformēšanas prasībām un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un 

projekta iesnieguma apstiprināšanu (turpmāk – Lēmums), kur Atbalsta saņēmēja 

izstrādātā Projekta kopējās izmaksas ir 2 536 289,62 EUR (divi miljoni pieci simti 

trīsdesmit seši tūkstoši divi simti astoņdesmit deviņi eiro un 62 eiro centi), un Projekta 

attiecināmās izmaksas ir 800000 EUR (astoņi simti tūkstoši eiro). Projekta 

īstenošanas gadījumā Atbalsta saņēmējam būs iespēja saņemt publisko finansējumu 

720 000 EUR (septiņi simti divdesmit tūkstoši eiro) apmērā, kā arī ir iekļautas šādas 

neattiecināmās izmaksas, kas tiks segtas par Atbalsta saņēmēja privātajiem naudas 

līdzekļiem: autoruzraudzība (kopējo izmaksu summa 3148,42 EUR), informatīvā 

plāksne; (kopējo izmaksu summa 70 EUR) un būvuzraudzība (kopējo izmaksu summa 

6159,97 EUR). 

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumi 

projekta ‘Viļānu novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai” ar ID Nr. 

VNP 2019/11 rezultātiem būvuzraudzības kopējā summa ir 34 762.09 EUR 

(trīsdesmit četri tūkstoši septiņi simti sešdesmit divi eiro, 09 eiro centi). 

Lai īstenotu projektā apstiprinātās aktivitātes nepieciešams ņemt aizņēmumu projekta 

kopējo izmaksu un neattiecināmo izmaksu segšanai.  

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības iepirkuma „Autoceļu pārbūve projekta „Viļānu 

novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai” ID Nr. VNP 2018/31 ELFLA 

rezultātiem būvdarbu kopējā summa ir 2 536 289.62 EUR (divi miljoni pieci simti 

trīsdesmit seši tūkstoši divi simti astoņdesmit deviņi eiro, 62 eiro centi), t.sk.: 

iepirkuma 1.daļā „Autoceļa A-12 – Soltā pārbūve 0,00-1,66km” SIA “Krustpils” ar 

piedāvāto līgumcenu 143141,06 EUR ar PVN, iepirkuma 2.daļā „Autoceļa Sokolki – 

Zvīdriņi – Skudnovka pārbūve” SIA “Krustpils” ar piedāvāto līgumcenu 825052,15 

EUR ar PVN, iepirkuma 3.daļā “Pašvaldības autoceļa Malta – Broki – Lielie Tuči – 

Lucāni – Krisceļi pārbūve” SIA “Ceļi un tilti” ar piedāvāto līgumcenu 1568096,42 

EUR ar PVN.  

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumi 

projekta „Viļānu novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai” ar ID Nr. 

VNP 2019/11 rezultātiem būvuzraudzības kopējā summa ir 34 762.09 EUR 

(trīsdesmit četri tūkstoši septiņi simti sešdesmit divi eiro, 09 eiro centi)  SIA 

“RoadLat”, t.sk.: „Autoceļa A-12 – Soltā pārbūve 0,00-1,66km” - 6573,93 EUR ar 

PVN, „Autoceļa Sokolki – Zvīdriņi – Skudnovka pārbūve” – 11994,73 EUR ar PVN, 

“Pašvaldības autoceļa Malta – Broki – Lielie Tuči – Lucāni – Krisceļi pārbūve” 

16193,43 EUR ar PVN. 

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par autoruzraudzības veikšanu „Autoceļa A-12 – 

Soltā pārbūve 0,00-1,66km” - SIA “Myzone” 401,72 EUR ar PVN, „Autoceļa 

Sokolki – Zvīdriņi – Skudnovka pārbūve” – SIA “BM-projekts” 1536,70 EUR ar 

PVN, “Pašvaldības autoceļa Malta – Broki – Lielie Tuči – Lucāni – Krisceļi pārbūve” 

– IK “RK Ceļu Projekts” 1210,00 EUR ar PVN. 

Lai īstenotu projektā apstiprinātās aktivitātes nepieciešams ņemt aizņēmumu projekta 

kopējo izmaksu un neattiecināmo izmaksu segšanai.  
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Ņemot vērā 2019.gada 11.jūnija Ministru kabineta sēdē, protokols Nr. 28, 34.§ 

jautājumā „Informatīvais ziņojums "Par 2019.gada kopējo pašvaldību aizņēmumu 

limitu un pašvaldību aizņēmumu pieprasījumiem"” 2. punktā nolemto, ka prioritāri 

tiek izsniegti aizņēmumi Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu īstenošanai ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta 

attiecināmo izmaksu kopsummu un Viļānu novada pašvaldības 27.06.2019. Domes 

sēdes lēmumu „Par grozījumu veikšanu projektā Nr.18-01-A00702-000107 „Viļānu 

novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par budžetu un finanšu 

vadību” 41.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Ministru kabineta 

2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem” un saskaņā ar Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022. gadam 

rīcības un investīciju plānu par vienu no būtiskākajām ilgtermiņa prioritātēm rīcības 

plānā ir izvirzīta prioritāte Nr.2 “Transports un lauku sasniedzamība”, bet par vidēja 

termiņa prioritāti ir noteikta mobilitāte novada teritorijā ar rīcības virzienu 2.1. 

“Saglabāt apdzīvotību novadā” un tam atbilstoša uzdevuma 2.1.1.”Viļānu pilsētas ielu 

tīkla un pagastu ceļu pārbūve, kas savieno pagasta centrus un lielākos ciemus, novada 

uzņēmumus un zemnieku saimniecības”, deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina 

Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, 

Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, 

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

Ornicāns),  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Veikt sekojošus grozījumus Viļānu novada pašvaldības domes 2019.gada 27.jūnija 

lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.18-01-A00702-000107 „Viļānu 

novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai”: 

1.1.  Izteikt Domes lēmuma nolēmuma daļas 1. un 2.punktu šāda redakcijā: 

 

„1. Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu ES fonda līdzfinansētā projekta Nr.18-01-

A00702-000107 „Viļānu novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai 

800000.00 EUR (astoņi simti tūkstoši eiro un 00 eiro centi) apmērā Valsts kasē ar 

Valsts kases noteikto procentu likmi.” 

 

“2. Noteikt šādus aizņēmumu ņemšanas noteikumus: atmaksas termiņš 20 (divdesmit) 

gadi, sākot pamatsummas atmaksu ar 2021.gada 01.martu.”  

 

1.2. Papildināt Domes lēmuma nolēmuma daļu ar 1
1
.
 
punktu šādā redakcijā: 

 

„1
1
. No pašvaldības budžeta finansēt visas projekta izmaksas, kas pārsniedz publiskā 

finansējuma daļu.” 
 

33§ 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu._____________________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 
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1.Sociālajā dienestā tika saņemts O. Š. dekl. sociālajā dzīvoklī Rēzeknes ielā , 

Viļānos, Viļānu novadā, iesniegums 21.08.2019 ar lūgumu pagarināt viņas ģimenei 

īres līgumu par sociālo dzīvokli Rēzeknes ielā 2- 1. 

Izskatot lietas materiālus, uzklausot sociālās darbinieces paskaidrojumus un 

viedokli, konstatēts: O.Š. dzīvo šajā dzīvoklī ar diviem bērniem. Ģimene ir trūcīga. 

Parādu par dzīvokļa īri, komunālajiem maksājumiem, apkuri, elektrību, nav. O. Š. ir 

tiesības turpināt īrēt sociālo dzīvojamo platību.  

Ņemot vērā konstatēto, uzklausot Sociālā dienesta ziņojumu un pamatojoties uz  

likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.pantu, 

5.pantu, Viļānu novada  domes 2017.gada 10.augustā apstiprinātiem saistošajiem 

noteikumiem Nr.95 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu novadā ”, kā arī 

ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, deputāti 

atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna 

Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija 

Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Pagarināt O. Š. kopā ar meitu V. Š. un dēlu M. Š. īres līgumu par sociālo dzīvokli  

Rēzeknes  ielā , Viļānos, uz 6 mēnešiem; 

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

līgumu ar O. Š., SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un Viļānu novada pašvaldības 

Sociālo dienestu par īres līguma pagarināšanu. 

 

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

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

     

2.Sociālajā dienestā ir saņemts 28.08.2019. iesniegums no A.S. dzīvo sociālajā 

dzīvoklī Pavasara ielā , Viļānos, ar lūgumu pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvokli. 

 Izskatot lietas materiālus, konstatēts: A.S. beidzies īres līgums par sociālo 

dzīvokli Pavasara ielā, Viļānos. A. ir bezdarbnieks, no pašvaldības saņem GMI 

pabalstu, ir trūcīgs.  Pēc sava statusa personai ir tiesības arī turpmāk īrēt sociālo 

dzīvojamo platību. Īrniekam nav dzīvokļa parādu. 

Ņemot vērā konstatēto, uzklausot Sociālā dienesta ziņojumu un pamatojoties uz 

Viļānu novada domes 2017.gada 10. augusta pašvaldības saistošo noteikumu Nr.95 

„Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu novadā ” 7., 10.,13.4. punktu, kā arī 

ņemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, deputāti 

atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna 

Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija 

Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1.Pagarināt īres līgumu  A.S. dzīvo sociālajā dzīvoklī Pavasara ielā, Viļānos, uz 

sešiem mēnešiem;   

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

pie īres līgumu starp A.S., SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKU” 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. 

34§ 

Par sociālās aprūpes mājas klientu līdzmaksājumu parādu dzēšanu.___________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

Sociālais dienests izanalizēja sociālās darbinieces M.Caunes ziņojumu par sociālās 

aprūpes līdzmaksājumu parādiem, kuri palikuši personām, sakarā ar viņu nāvi: J. G. - 

parāds 16,00 EUR un V. S. - parāds 8,00 EUR. Personas bija maznodrošinātas, 

mantas uz ko vērst piedziņu nav.  

 

Uzklausot Sociālā dienesta ziņojumu un ņemot vērā to, ka parādu atgūšanas process ir 

ekonomiski neizdevīgs dotajā situācijā un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, 

Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs 

Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga 

Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Dzēst mirušo personu sociālās aprūpes mājās līdzmaksājumu parādus: 

 

J. G. - parāds 16,00 EUR (sešpadsmit eiro un nulle centi); 

V. S. - parāds 8,00 EUR (astoņi eiro un nulle centi). 

 

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

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

 

35§ 

Par mirušā sociālā dzīvokļa īrnieka maksājumu parādiem.__________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

Sociālā dzīvokļa Celtnieku ielā , Viļānos, īrniecei  A.Š., kura ir mirusi,  palikuši 

nenomaksāti rēķini par sociālo dzīvokli: 

 SIA “VIĻĀNU SILTUMS” 178,32 EUR apmērā, 

 SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” – 5, 26 EUR apmērā. 

 

Kopējā parādu summa 183,58 EUR. Persona bija trūcīga.  
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Uzklausot Sociālā dienesta ziņojumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras 

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

Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Rūdolfs Beitāns, 

Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, 

Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – 1(Inta Brence), atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Segt īrnieces parādu, pārskaitot SIA “VIĻĀNU SILTUMS” 178,32 EUR 

(viens simts septiņdesmit astoņi eiro un trīsdesmit divus) A.Š. apkures parāda 

summu par sociālo dzīvokli Celtnieku ielā, Viļānos,  no sociālā dienesta 

budžeta; 

2. Segt īrnieces parādu, pārskaitot SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 5,26 

EUR (pieci eiro un divdesmit sešus centus) A.Š. īres un komunālo maksājumu 

parāda summu par sociālo dzīvokli Celtnieku ielā, Viļānos, no sociālā dienesta 

budžeta. 
 

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

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

36§ 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.___________________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

1.Izskatot G. S.deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

G.S. lūdz pagarināt 2018.gada 28.augustā ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”  

noslēgto dzīvojamās telpas - Kultūras laukumā , Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu 

sakarā ar termiņa izbeigšanos. 

Saskaņā ar 2018.gada 23.augusta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.10, 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  24.pantu G.S.  

tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā ––  īrētās pašvaldībai piederošās 

dzīvojamās telpas Ornicānos, Viļānu pag., Viļānu nov., apmaiņā pret citu īrējamu 

pašvaldībai piederošo neizīrētu dzīvojamo telpu – Kultūras laukums, Viļānos, Viļānu 

nov.  

2018.gada 28. augustā starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un G.S.  noslēgts 

dzīvojamās telpas -  Kultūras laukums, Viļānos, Viļānu nov., īres līgums Nr.1514 uz 

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

tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu.  

Parādu par īres maksu, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem  par 

dzīvokli Kultūras laukumā, Viļānos, nav. 

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

prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.  
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, likuma, 

„Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, kā arī 

ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, deputāti 

atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna 

Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija 

Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut G.S.pagarināt 2018.gada 28. augustā ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

noslēgto dzīvojamās telpas – Kultūras laukumā, Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu 

Nr.1514 uz noteiktu laiku – vienu gadu;    

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

stāšanās brīža;  

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

 

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

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

 

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

dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

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

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

termiņa izbeigšanos. 

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

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

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

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

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

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

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

tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu.  

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības 2018.gada 16. jūlija lēmumu Nr.9, 19§  

dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1480 tika pagarināts uz noteiktu laiku –  vienu gadu. 

Parādu par īres maksu, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem par 

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

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

prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.  
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Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo 

daļu un otro daļu, kā arī ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, 

Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, 

Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, 

Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

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

līgumu Nr.1480 uz noteiktu laiku – 1 gadu;   

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

stāšanās brīža;  

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

 

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

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

 

3. Izskatot S. R. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

S. R. lūdz pagarināt 2016.gada 24. oktobrī ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”  

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

ar  termiņa izbeigšanos. 

Saskaņā ar 2016.gada 13. oktobra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.12, 

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

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

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.4. punkta nosacījumiem, S. R. tika sniegta palīdzība 

dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2016.gada 24. oktobrī starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un S.R. tika noslēgts 

dzīvojamās telpas – Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr. 1375 uz 

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

tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu.  

Parādu par īres maksu, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem par 

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

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

prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.  

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

pirmo daļu, kā arī ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

ieteikumu,  
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deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  

Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija 

Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut S. R. pagarināt 2016.gada 24. oktobrī ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

noslēgto dzīvojamās telpas - Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu Nr.1375 

uz noteiktu laiku – 1 gadu;   

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

stāšanās brīža;  

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

 

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

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

37§ 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā._____________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

1.Izskatot J. D. deklarētā dzīvesvieta Dekšāres pag.,Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

J. D. lūdz sniegt  palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai 

piederošo brīvo dzīvojamo telpu. 

J. D. savā iesniegumā norāda, ka viņš ir bez vecāku gādības palikušais bērns. 

Pamatojoties uz 2019.gada 13.septembrī Viļānu novada pašvaldības bāriņtiesas  

sniegto informāciju  (reģ.Nr.1-14/126) J. D. no 2014.gada 23.aprīļa līdz 2014.gada 27. 

decembrim tika nodrošināta ārpusģimenes aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūcijā –Salas novads.  

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 

pirmās daļas 3.punktu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43.panta otro daļu, 

bārintiesa lūdz risināt jautājumu par J.D. nodrošināšanu ar dzīvojamo platību. 

Atbilstoši likuma „Par  palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  14.panta pirmās 

daļas 3.punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var izīrēt 

tai piederošās dzīvojamās telpas. Pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas 

bez  vecāku gādības palikuši bērni - pēc tam, kad bērns sasniedzis pilngadību un 

beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe. 

Iepriekš minētā likuma 14. panta otrā daļa noteic, ka par to, ka bez vecāku gādības 

palikušam bērnam, pēc pilngadības sasniegšanas būs nepieciešama palīdzība dzīvokļa 

jautājumu risināšanā, attiecīgā bērnu aprūpes iestāde, bāriņtiesa, ja bērns atrodas 

audžuģimenē, vai aizbildnis paziņo pašvaldības  sociālajam dienestam. Šis 
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paziņojums nosūtāms ne vēlāk ka sešus mēnešus pirms tam, kad beidzas bērna 

ārpusģimenes aprūpe. 

Saskaņā ar minēto likuma 14.panta ceturto daļu tiesības uz nodrošinājumu ar 

pašvaldības dzīvojamo telpu bez vecāku gādības palicis bērns iegūst, sasniedzot 

pilngadību, un saglabā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Bez vecāku gādības 

palikušu bērnu ar dzīvojamo telpu pašvaldība nodrošina, pamatojoties uz bērna 

iesniegumu.  

Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, Viļānu novada 

pašvaldība  secina, ka  J. D. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma 

risināšanā ir atbalstāms, jo viņš   atbilst likuma „Par  palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 14.panta pirmās daļas 3.punkta un 14.panta ceturtās daļas noteiktajai 

personu kategorijai, kurai palīdzība sniedzama pirmām kārtām.                                             

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta  pirmās daļas 9.punktu, „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 14.panta  

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

un otro daļu,  kā arī ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

ieteikumu,  

deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  

Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija 

Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atzīt J. D. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības 

saņemšanai pirmām kārtām. 

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

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

dienas.                      

 

2. Izskatot Ļ. Č. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

Saskaņā ar 2018.gada 29.novembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.14, 

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

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.4. punktu, Ļ. Č. tika atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvojamās platības 

saņemšanai pirmām kārtām. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18. panta pirmo 

daļu, 2019.gada 4. septembrī  Ļ. Č. piedāvāts īrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu    Ziedu ielā, Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 40,7 m
2
, 

istabu skaits – 1, otrais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālā apkure, ūdensvads, 
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kanalizācija gāzes vads (2019.gada 5. septembra Viļānu novada pašvaldības Dzīvokļu 

jautājumu komisijas paziņojums Nr.1.3.8/1588).  

2019.gada 6.septembrī tika saņemta Ļ. Č. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo 

dzīvojamo telpu. 

Atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta nosacījumiem, dzīvesvietas 

maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi 

dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu,  „Par 

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

deklarēšanas likuma 4.pantu, Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.116 

„Par Viļānu novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 7.4. punktu 

un 2018.gada 29.novembra Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.14, kā arī 

ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu,deputāti 

atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna 

Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija 

Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Sniegt Ļ. Č. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu Ziedu ielā , Viļānos, Viļānu nov.;  

2. SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” noslēgt īres līgumu uz noteiktu laiku – sešiem 

mēnešiem.  Ietvert īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres 

līguma termiņa pagarināšanu;   

3. līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīža;  

4. lēmuma 2.  punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”; 

5. uzlikt par pienākumu Ļ. Č. sakarā ar dzīvesvietas maiņu, deklarēt savu dzīvesvietu 

Ziedu ielā, Viļāni, Viļānu nov., viena mēneša laikā no īres līguma noslēgšanas. 

 

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

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

dienas.             

 

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

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

 

konstatē: 

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

brīvo dzīvokli ar daļējām ērtībām Viļānu pilsētā. 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem 

N. S. tika uzaicināts uz 2019.gada 11.septembra Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi 
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papildus viedokļa sniegšanai un uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu. N. S. 

paskaidroja, ka  pašreiz dzīvo pie paziņām, savas dzīvojamās platības nav, izteica 

lūgumu piešķirt viņam dzīvojamo platību Rīgas ielā, Viļānos, kur agrāk dzīvoja, bet  

atteicās  no šī dzīvokļa. 

N. S. informēja, ka viņš nav vērsies Sociālajā dienestā ar lūgumu piešķirt  

maznodrošinātas ģimenes statusu.  

Izskatot N. S. iesniegumu, tika konstatēts, ka 2016.gada viņš labprātīgi atbrīvoja 

dzīvokli Rīgas ielā, Viļānos (2016.gada 11. jūlijā „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

paziņojums Nr. 1.4.1/180).   

Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus, Viļānu novada pašvaldība 

secina, ka N. S. 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.116 „Par 

Viļānu novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 7. un 8.punkta 

nosacījumiem, viņš  neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir tiesīgas 

saņemt iepriekš minēto palīdzības veidu.  

Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta pieņemšanai. 

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

trešo daļu,  13.pantu, 14.pantu,  Administratīvā procesa likuma  62. panta pirmo daļu,  

65. pantu, 66.pantu un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu 

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

un 8.punktu, kā arī ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

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

Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs 

Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds 

Pudulis, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas- 1 (Jevdokija Šlivka),  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atteikt atzīt N.S. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās 

telpas izīrēšanā. 

 

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

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

 

4. Izskatot K. J. deklarētā dzīvesvieta Ugunsdzēsēju ielā , Viļāni, Viļānu nov., 

iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

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

dzīvojamo telpu Rīgas ielā, Viļānos. 

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

tika uzaicināta uz 2019.gada 11.septembra Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi 
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papildus viedokļa sniegšanai un uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu. K. J.  

paskaidroja, ka  viņa ir ilgstoši bez darba, piešķirts trūcīgās personas statuss. Pašreiz 

dzīvo pie faktiskā vīra Dzirnavu ielā . Viļānos. Agrāk vina dzīvoja sociālajā dzīvoklī. 

 Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus, K. 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, viņa  neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir 

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

administratīva akta pieņemšanai. 

Ņemot vērā personas dzīves apstākļus, pašvaldības Dzīvokļu jautājumu  komisija 

ieteica K. J. vērsties pašvaldības Sociālajā dienestā ar lūgumu sniegt  palīdzību 

dzīvokļa jautājuma risināšanā - pašvaldībai piederošo sociālo dzīvokļu (istabu) 

izīrēšanā. 

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

daļu,  13.pantu, 14.pantu,  Administratīvā procesa likuma  62. panta pirmo daļu,  65. 

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

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

8.punktu, kā arī ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 13 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns,  Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Māris 

Klaučs ), pret – nav, atturas- 2(Jevdokija Šlivka , Artūrs Ornicāns),  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atteikt atzīt K. J. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās 

telpas izīrēšanā. 

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

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

 

5. Izskatot L. M. dzīvojošas Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības sniegšanu 

dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, 

Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

L. M.lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo vienistabas dzīvokli Ziedu ielā , Viļānos, kurš atrodas blakus viņu pašreizējam 

dzīvoklim. 

L. M. savā iesniegumā norāda, ka  ģimenē ir 5 cilvēki, t.sk.3 nepilngadīgi dažāda 

dzimuma  bērni. Viņu pusotras istabas dzīvoklis ir ļoti šaurs, tāpēc nepieciešama 

lielāka dzīvojamā platība.  

L. M. ģimenei ir noteikts trūcīgas ģimenes statuss.  
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Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem L. M. 

tika uzaicināta uz 2019.gada 11.septembra Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi 

papildus viedokļa sniegšanai un uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu. L.M. 

paskaidroja, ka viņas, meitas S. un dēla J. deklarētā dzīvesvieta ir Skolas ielā, 

Viļānos, pie mātes – L. K., bet faktiski visi dzīvo Ziedu ielā, Viļānos. Dzīvokļa 

īrnieks ir vīrs – I. M. 

Dzīvot visai ģimenei pie mātes Skolas ielā ,Viļānos, nav iespējams, jo dzīvojamai 

mājai nepieciešams remonts, dzīvojamā platība nav liela. 

Izskatot L. M. iesniegumu tika konstatēts, ka vīram – I. M. lietošana nodots dzīvoklis 

Ziedu ielā , Viļānos (īres līgums Nr. 594/921 no 04.10.2002).  

Īres līgumā ir ierakstīti: īrnieks I. M. un nepilngadīga meita N. M..  

Dzīvoklī divas istabas, kopēja platība - 36,20 m
2
, dzīvojamā platība - 25,46 m

2
, otrais 

stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālā apkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze. 

L. M. meitas S. un dēla J. deklarētā dzīvesvieta – Skolas ielā , Viļānos.   

Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus, L. M.  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.116 „Par Viļānu novada pašvaldības palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā” nosacījumiem, viņa  neatbilst nevienai no personu 

kategorijām, kuras ir tiesīgas saņemt iepriekš minēto palīdzības veidu. L.M. ģimenei 

pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā  ir sniegta – vīram I.M. lietošana 

nodots dzīvoklis Ziedu ielā, Viļānos.  

Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta pieņemšanai. 

Ņemot vērā ģimenes dzīves apstākļus, pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisija 

ieteica īrniekam – I.M. vērsties pašvaldībā ar iesniegumu par palīdzības sniegšanu 

dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu 

dzīvojamo telpu.  

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

daļu,  13.pantu, 14.pantu,  Administratīvā procesa likuma  62. panta pirmo daļu,  65. 

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

„Par Viļānu novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 7.punktu un 

8.punktu, kā arī ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs 

Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds 

Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atteikt atzīt L. M. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās 

telpas izīrēšanā. 

 

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

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas. 
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6. Izskatot A. Ž. deklarētā dzīves vieta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā 

pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

A.Ž. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – apmainīt īrēto pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu – divistabu dzīvokli  Ornicānu c., Viļānu pag., Viļānu nov., 

bez labierīcībām pret citu īrējamu pašvaldībai piederošo neizīrētu dzīvojamo telpu – 

vienistabas dzīvokli ar labierīcībām, vēlams 1. stāvā, Viļānu pilsētā.  

A. Ž. savā iesniegumā norāda, ka viņa ir 80 gadus veca vientuļa pensionāre, dzīvo 

pašvaldības dzīvoklī Ornicānu c., mājā bez labierīcībām, 2. stāvā. Vecuma un nespēka 

dēļ grūti ir otrā stāvā uznest malku, kā arī problēmas nokļūt Viļānos pie ģimenes 

ārsta, pēc zālēm uz aptieku vai veikalu pēc produktiem. 

Pamatojoties uz 2009.gada 1.oktobra noslēgto ar SIA „VIļĀNU NAMSAIMNIEKS” 

dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.2102  lietošanā nodots dzīvoklis  Ornicānos, Viļānu 

pag., Viļānu nov. 

Īres līgumā ir ierakstīta īrniece  A.Ž. 

Dzīvoklī viena istaba, kopējā platība - 23,05 m
2
, otrais stāvs, labiekārtojuma līmenis – 

krāsns apkure, ūdensvada un kanalizācijas nav. 

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 24. panta pašvaldība 

sniedz palīdzību pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas apmaiņā 

pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu.  

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

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

pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 18.2.punktu, kā arī ņemot vērā 

sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot 

par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga 

Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra 

Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris 

Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atzīt A. Ž. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrētās 

pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas -  Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov., 

apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošo neizīrētu dzīvojamo telpu un reģistrēt 

A. Ž. Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās platības 

apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams 

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

dienas. 
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7. Izskatot I. M. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu 

īrējamu dzīvojamo telpu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

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

piederošo dzīvojamo telpu – 1,5-ist. dzīvokli , Ziedu ielā, Viļānos, Viļānu nov.,  ar 

labierīcībām pret citu īrējamu pašvaldībai piederošo neizīrētu lielākas platības 

dzīvokli ar labierīcībām. Ģimenē ir 5 cilvēki, t.sk. 3 nepilngadīgi bērni - 1 zēns un 2 

meitenes. Pusotristabas dzīvoklis, kur viņi pašlaik dzīvo, ir ļoti šaurs ģimenei. 

Pamatojoties uz 2002.gada 4.oktobra noslēgto ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.594/921 I. M. lietošanā nodots dzīvoklis Ziedu ielā, 

Viļānos, Viļānu nov. 

Īres līgumā ir ierakstīti: īrnieks I. M. un meita N. M.  

Dzīvoklī 2 istabas, kopējā platība - 36,20 m
2
, dzīvojamā platība - 25,46m

2
, otrais 

stāvs, labiekārtojuma līmenis –  centrālā apkure, ūdensvads, kanalizācija, gāzes vads. 

Parādu par īres maksu, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem par 

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

I. M. meitas S. un dēla J. deklarētā dzīvesvieta ir Skolas ielā, Viļānos, bet faktiski 

dzīvo Ziedu ielā, Viļānos.   

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 24. panta pašvaldība 

sniedz palīdzību pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas apmaiņā 

pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu.  

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

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

pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 18.2.punktu, kā arī ņemot vērā 

sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot 

par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga 

Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra 

Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris 

Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas – Ziedu ielā , Viļānos, Viļānu nov., apmaiņā 

pret citu īrējamu pašvaldībai piederošo neizīrētu dzīvojamo telpu un reģistrēt I. M. 

Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās platības apmaiņā pret 

citu īrējamu dzīvojamo telpu. 
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams 

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

dienas. 

38§ 

Par grozījumiem Viļānu Mūzikas un mākslas skolas nolikumā.______________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

Viļānu novada pašvaldībā saņemts Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores 

iesniegums ar lūgumu veikt grozījumus skolas nolikumā. Uzklausot Viļānu Mūzikas 

un mākslas skolas direktores skaidrojumu par grozījumu veikšanas nepieciešamību 

skolas nolikumā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

8. un 27.punktu, kā arī ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs 

Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds 

Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt lēmumprojekta pielikumā pievienotos grozījumus 2018.gada 20.augusta 

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas nolikumā.  

 

Pielikumā: grozījumi uz trijām lapām.  

 

39§ 

Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa iecelšanu._____________ 

J.Šlivka I.Brence A.Pudulis A.Ornocāns J.Ivanova 

Sakarā ar SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa lūgumu atbrīvot viņu no 

valdes locekļa pienākumu pildīšanas pirms noteiktā termiņa un ņemot vērā izsludināto 

vakanci valdes locekļa amatam kapitālsabiedrībā, ir nepieciešams iecelt jaunu SIA 

“VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes locekli. 

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

79.panta otro daļu, par sabiedrības valdes locekli tiek ievēlēta fiziskā persona, kuras 

darba pieredze, izglītība un kvalifikācija nodrošina valdes locekļa uzdevumu 

profesionālu izpildi. 

Izvērtējot valdes locekļa vakancei pieteikušās kandidatūras un uzklausot  amata 

pretendentus finanšu komitejas sēdē A.Daugertu un  A.Lempu un pamatojoties uz 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.pantu un 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, deputāti atklāti balsojot 

par- 8 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Alla Stiuka, 

Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda ), pret –1 (Māris Klaučs), atturas- 

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

– Int Brence, Arnolds Pudulis, Daiga Ceipiniece, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Ar 2019.gada 26.septembri atbrīvot no valdes locekļa pienākumu pildīšanas 

SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes locekli Oskaru Babri un lauzt 

starp pusēm noslēgto pilnvarojuma līgumu.  

2. No 2019.gada 27.septembra iecelt SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

valdes locekļa amatā Andreju Daugertu uz pieciem gadiem. 

3. Ar valdes locekli slēgt attiecīgo pilnvarojuma līgumu. 

4. Oskaram Babrim nodrošināt kapitālsabiedrības lietu nodošanu jaunajam 

valdes loceklim.  

 

40§ 

Par transporta piešķiršanu pieredzes apmaiņas braucienam._________________ 

J.Ivanova 

Izskatot Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Janīnas Mičules  

iesniegumu ar lūgumu piešķirt autobusu pieredzes apmaiņas braucienam (ap 25 

cilvēki) uz Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādi  2019.gada 05.oktobrī un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, deputāti 

atklāti balsojot par- 15 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna 

Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija 

Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

2. Piešķirt autobusu Viļānu pilsētas  pirmsskolas izglītības iestādei pieredzes apmaiņas 

braucienam uz Alūksnes  pirmsskolas izglītības iestādi 2019.gada 05.oktobrī . 

 

41§ 

Par Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas atvaļinājumu.__________ 

J.Šlivka D.Ceipiniece J.Ivanova 

Sakarā ar Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas iesniegumu, deputāti 

atklāti balsojot par- 14 (Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga 

Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra 

Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris 

Klaučs ), pret – nav, atturas-1 (Jekaterina Ivanova-sakarā ar interešu konfliktu valsts 

amatpersonu darbībā),  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Jekaterinai Ivanovai kārtējā 

atvaļinājuma daļu piecas darba dienas  no 2019.gada 30.septembra  līdz 2019.gada 

06.oktobrim ieskaitot . 

42§ 

Par Viļānu novada pašvaldības mērķdotāciju sadali.________________________ 

A.Ornicāns J.Ivanova 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21..panta pirmās daļas 27.punktu un  

2019 .gada 24. septembrī, valdības apstiprināto ministrijas sagatavoto rīkojuma 

projektu par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām 2019.gadam. Ņemot vērā  

atbilstoši rīkojumā apstiprinātajam finansējumam, deputāti atklāti balsojot par- 15 

(Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, 

Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  

Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Māris Klaučs ), pret – nav, 

atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju sekojoši:  

1.1.Interešu izglītība 

Dekšāres pamatskola-EUR 250.00(divi simti piecdesmit eiro 00 centi) mēnesī. 

Viļānu vidusskola -EUR 1444.78 (viens tūkstotis četri simti četrdesmit četri eiro 

78 centi)  mēnesī. 

Viļānu Mūzikas un mākslas skola -EUR 350.00(trīs simti piecdesmit eiro 00 centi) 

mēnesī. 

Sporta skola -EUR 700.00(septiņi simti eiro 00 centi )mēnesī. 

1.2.5-6.gadniekiem 

Viļānu pirmsskolas izglītības iestāde – EUR 2617.94 (divi tūkstoši seši simti 

septiņpadsmit eiro 94 centi) mēnesī. 

Radopoles pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”- EUR 2264.16 (divi tūkstoši divi 

simti sešdesmit četri eiro 16 centi) mēnesī. 

Dekšru pamatskolas pirmsskolas grupa – EUR 424.53 (četri simti divdesmit četri eiro 

53 centi) mēnesī. 

1.3.Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm 

Viļānu vidusskola -EUR 47647.49 (četrdesmit septiņi tūkstoši seši simti četrdesmit 

septiņi eiro 49 centi) mēnesī. 

Dekšāru pamatskola -EUR 5369.01(pieci tūkstoši trīs simti sešdesmit deviņi eiro 01 

cents) mēnesī. 

43§ 

Informācija.___________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2019. gada 17.oktobrī  plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2019.gada 10.oktobrī  plkst .15.00. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks  2019.gada  10.oktobrī  

plkst.14.00. 

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 
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Sēdi slēdza plkst.16.00 

Parakstīja  2019.gada  03.oktobrī 

 

 

 

 

 

 

 

 


