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Pasākumu kalendārs:
No 17. oktobra līdz 20. novembrim Viļānu pilsētas bibliotēkā
Radošo darbu un rokdarbu izstāde
„Sarkans.Balts.Sarkans.“ veltīta Latvijas simtgadei.
No 9. līdz 16. novembrim Sokolku pagasta klubā
Bērnu zīmējumu konkurss „Latvijai-100“.
11. novembrī plkst. 16.00
Lāčplēša dienas pasākums. Viļānu kapos pie piemiņas akmens - piemiņas brīdis. Lāpu gājiens no piemiņas
vietas uz Viļānu kultūras namu.
Plkst. 16.30 laukumā pie Viļānu kultūras nama.
Kopīga dziesmu dziedāšana Latvijas simtgadei kopā ar
pašdarbības kolektīviem. Jaunsargu un Vanadzēnu uzņemšana organizāciju rindās. Aicinām līdzi ņemt svecītes
Latvijas kontūras veidošanai.
No 12. līdz 23. novembrim Sokolku pagasta klubā
Norisināsies foto izstāde veltīta „Latvijai-100“
15. novembrī plkst. 18.00 Viļānu kultūras namā
Valsts svētku pasākums, kurā ar priekšnesumiem piedalīsies Viļānu pagasta PII “Bitīte”, Viļānu pilsētas PII un
Dekšāres pirmsskolas vecuma bērni.
15. novembrī Sokolku pagasta klubā
Dzejoļu lasīšana, veltīta Latvijas simtgadei. „Sveicu Latviju!“

16. novembrī plkst. 10.00 Viļānu kultūras namā
Viļānu vidusskolas svinīgais pasākums par godu Latvijas
simtgadei.
17. novembrī plkst.19.00 Dekšāru pamatskolas zālē
Norisināsies Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts koncerts.
18. novembrī plkst. 13.00 Viļānu kultūras namā
Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas 100. gadadienai veltīts pasākums.
Programmā: Ievas Sutugovas koncerts
Konkursa „Viļānu novada Gada cilvēks“ laureātu godināšana
Plkst. 21.00 Svētku balle pie galdiņiem. Spēlē grupa
„Nakts pastaiga“
18. novembrī no plkst. 11.00-12.00 Maltas upes krastā pie Ugrinieku laipas
Par godu Latvijas 100. proklamēšanas gadadienai zibakcija “Pacel svarbumbu 100 reizes”.
Plkst. 12.00 “Tradicionālais VI peldējums”
24. novembrī plkst. 16.00 Viļānu kultūras namā
Krievu amatierteātru saiets „Man ir pieci gadiņi“. Draugu
amatierteātru izrādes un skeči.

Aicinām izvirzīt pretendentus konkursam
“Viļānu novada Gada cilvēks”
Labi iedibinātās tradīcijas jāturpina - ar mērķi godināt un
pateikties čaklākajiem darba darītājiem Viļānu novadā, kuri
devuši īpašu ieguldījumu novada attīstībā.
Viļānu novada pašvaldība aicina izvirzīt pretendentus septiņām nominācijām:
l “Gada cilvēks”
l “Gada cilvēks izglītībā”
l “Gada cilvēks kultūrā”
l „Gada cilvēks sportā
l „Gada cilvēks savā amatā”
l „Gada novadnieks
l „Mūža ieguldījums”
Pieteikumus aicinām iesniegt līdz 9. novembrim Viļānu novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Kultūras laukums 1A (2. stāvā), Viļāni).
Konkursa nolikums un pieteikuma anketa: www.vilani.lv
Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgajā pasākumā.

Erasmus+ mobilitātes
projekta noslēguma
pasākums
29. oktobrī Viļānu kultūras namā noritēja Erasmus +
mobilitātes projekta “Nākotnes tilti caur kultūrvēsturisko mantojumu” noslēguma pasākums, kurā piedalījās Viļānu
novada pašvaldības darbinieki, mobilitātes projekta dalībnieki un interesenti.

Pasākums tika organizēts ar mērķi pastāstīt iedzīvotājiem
par projektu Erasmus + un mudināt jauniešus piedalīties
šāda veida pasākumos, kas ir ne tikai interesanti, bet arī
lietderīgi. Projekts atbalsta izglītības, apmācības, jaunatnes
un sporta jomu. “Erasmus +” pēcpusdienu atklāja projekta dalībnieces Alise Klinta Broka un Jūlija Tamane, prezentējot projektu. Meitenes stāstīja par jauniešu apmaiņas laikā iegūto pieredzi, sniedza informāciju par projektu, saviem ieguvumiem, minēja dalībnieku svarīgākos motivācijas faktorus, dalījās ar savu pieredzi un iespaidiem.
Erasmus + projektā piedalījās jaunieši no Latvijas

(Viļāniem), Baltkrievijas (Glubokoje), Gruzijas
(Lagodehi) un Polijas (Ponice). Projekta ietvaros jaunieši
mācījās valstu nacionālos deju soļus, Vecrīgā īstenoja dejošanas zibakciju, tādējādi uzmundrinot garāmgājējus,
Jūrmalā atstāja savu vēstījumu smiltīs un aptaujāja tūristus par, viņuprāt, Latvijā tradicionālajiem senajiem arodiem. Nedēļas garumā projekta dalībnieki iepazina katras
projekta dalībvalsts kulināro mantojumu, apsvēra veidu,
kā saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu un kā to organiski
nodot nākamajām paaudzēm. Jaunieši meistarklasēs apguva sviesta kulšanas iemaņas, veidoja suvenīrus no māla,
zirdziņus no auduma, sapņu ķērājus no dzijas. Angļu un
krievu valodā diskutēja – vai ir iespējami veiksmes stāsti, seno arodu prasmes integrējot uzņēmējdarbībā.
Pasākuma otrajā daļā dalībnieki dalījās trijās grupās,
lai kopīgās aktivitātēs vairāk iepazītu citu valstu kultūru, valodu, kopīgi apgūtu jaunas dejas un neformālās mācīšanās metodes. Dalībnieki par piedalīšanos un iegūtajām
vietām saņēma saldas pārsteiguma balvas.
Jaunieši pateicas Viļānu novada pašvaldībai par atbalstu
projektā. Cerēsim, ka šis jauniešu aktivitāšu pavediens nepārtrūks un apmaiņas laikā iegūtās zināšanas, prasmes
un iemaņas motivēs jauniešus ilgtermiņa sadarbībai.
Pasākums noslēdzās jaukā gaisotnē ar sarunām pie gardas kūkas un kafijas tases.
Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+:
Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt
atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Jeļena Barkāne

Novembrī plānots pabeigt būvdarbus Centrālajā ielā
Projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/018 “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” ietvaros plānotie ielu
pārbūves darbi Viļānos tiks pabeigti novembrī.
Projekta mērķis ir, balstoties uz komersantu vajadzībām,
komercdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras
sakārtošana privāto investīciju apjoma pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un
Viļānu novados, reģenerējot degradētās teritorijas.
Uz šo brīdi projektā paredzētie Tevenānu ielas pārbūves darbi faktiski ir pabeigti un uzsākts ielas posma nodošanas ekspluatācijā process. Pārbūves procesā veikta ielas segas pārbūve un nestspējas paaugstināšana.
Sakārtota lietus ūdens novadīšana, pārbūvējot grāvju sistēmu. Ielas galā izbūvēts apgriešanās laukums, nodrošinot tā brīvu pieejamību un iespēju attīstīt uzņēmējdarbību zemesgabalos, kas robežojas ar Tevenānu ielu.
Centrālajā ielā joprojām noris būvdarbi, kurus plānots
pabeigt novembrī. Projektā tiek veikta Centrālās ielas segas pārbūve un nestspējas paaugstināšana. Šobrīd ielai tiek
ieklāta asfalta virskārta un ierīkots bruģa segums un ielas apgaismojums, apvienojot velosipēdu un gājēju celiņu.
Uzņēmējiem, kuri atrodas uz šīs ielas, un iedzīvotājiem būs
nodrošināta iespēja pieslēgties pilsētas ūdens un kanalizācijas sistēmām, kā arī tiek veikti elektroapgādes un sakaru tīklu atjaunošanas darbi. Pašā darbu nobeigumā - labiekārtošanas darbi, soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana.
Projektu attiecināmo izmaksu summa Viļānos –
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1 902 407,45 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 1 617 046,33
EUR, pašvaldības budžeta finansējums (ieskaitot valsts budžeta dotāciju) 285 361,12 EUR.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 11 795 780,07
EUR, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 10 026 413,06 EUR, valsts budžeta dotācija 492
625,54 EUR un pašvaldību finansējums 1276 741,47 EUR.
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Jeļena Barkāne
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Uzklausīšanas sanāksme par SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk –
Regulators) 2018. gada 14. novembrī plkst. 12.00 Viļānu pilsētas
Kultūras nama mazajā zālē,
Kultūras laukumā 2, Viļānos,
Viļānu novadā rīko uzklausīšanas
sanāksmi par SIA “VIĻĀNU NAMSAIMIEKS” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.
Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” pilnvaroto pārstāvi, kas
varēs komentēt iesniegtā ūdenssaim-

niecības pakalpojumu tarifu projekta
būtību un ekonomisko pamatojumu.
Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem
tiks dota iespēja uzdot jautājumus un
izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.
Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2018.
gada 13. novembrim (kontaktpersona
Dace Burtniece, t. 67097271, dace.burtniece@sprk.gov.lv).
Iepazīties ar SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” iesniegtā ūdenssaimnie-

cības pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora tīmekļa vietnē http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Par
SPRK/Sabiedrības
līdzdalību/Uzklausīšanas sanāksmes/Izsludinātas uzklausīšanas sanāksmes.
Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumos, ja sanāksmes dalībniekiem uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams
lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.
Uzklausīšanas sanāksmes gaita
tiks fiksēta protokolā.

Ornicānu tilta pārbūve
Dzelzsbetona tilts pāri Maltas upei
pie Ornicāniem uzbūvēts 50. gadu beigās, 60. gadu sākumā bijušā tilta vietā pāri dzirnavu slūžām. 2016.gadā
veiktajā tehniskā stāvokļa inspekcijā
un 2017.gadā veiktajā tilta pārbaudē
ar slodzi tika konstatēts tilta nolietojums, un no satiksmes drošības viedokļa tas kvalificēts, kā neapmierinošā stāvoklī esošs.
Tika konstatēti šādi tilta bojājumi:
bojāti daži tilta laiduma balsti, zem balstu pamatnēm izdrupis betons, kā arī
pārējiem balstiem pārbūves laikā veiktajiem balsta galvas uzbetonējumiem
ir slikta kvalitāte. Konstatēti siju diafragmu mezglu bojājumi, atsevišķi elementi ir pilnībā korodējuši, kā rezultātā samazināta siju kopdarbība. Citi
siju bojājumi – noskaldījumi, kavernas,
porains betons un atsegtas stiegras.
Galvenie šo bojājumu cēloņi ir ūdens
filtrācija no brauktuves, kuru izraisa
hidroizolācijas bojājumi.
2017.gadā SIA „Projkets 3” izstrādāja būvprojektu tilta pār Maltu pie
Ornicāniem atjaunošanai un saskaņā
ar 2018.gada 20.martā noslēgto līgumu Latvijas - Lietuvas kopuzņēmums
SIA „Viadukts“ veic tilta atjaunošanas
darbus, darbu kvalitātes prasību izpildi
uzrauga SIA”Ceļu inženieri”.
Tilta būvniecības darbi un nodošana ekspluatācijā ir paredzēta novembrī. Pārbūves rezultātā demontēta esošā tilta margas un dzelzsbetona ietvju
bloki, pandusi, kā arī asfaltbetona se-

gas konstrukcija un hidroizolācija.
Veikta brauktuves betona aizsargkārtas noklāšana līdz sijām, pieejas segas demontāža un jaunas segas konstrukcijas izbūve. No jauna veidota izlīdzinošā betona kārta ar divpusēju
šķērskritumu. Uzklāta hidroizolācija
un divas asfalta kārtas. Asfalta deformācijas šuvju izbūve trīs laidumu
un viena laiduma tilta galos. Kopējais
tilta platums ir 6,3 metri, bet brauktuves platums 4 metri, saglabāta vienvirziena transportlīdzekļu kustība, lejteces pusē tiltam paredzēta 1 metru
plata gājēju ietve, ko pārklās ar pret-

slīdes pārklājumu. Tilta brauktuvē ir
izbūvētas ūdens novades caurules no
segas un hidroizolācijas. Veikta tilta
siju attīrīšana un lokālu defektu remontēšana (atjaunojot diafragmu savienojumu vietas, lai nodrošinātu siju
kopdarbību). Mūra balstiem un balstu
uzbetonējumam veikta attīrīšana un
remonts, tilta galos jaunu gala sienu
izbūve.
Pēc nodošanas ekspluatācijā plānota
svinīga tilta atklāšanas ceremonija.
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Jeļena Barkāne

Viļānu novada pašvaldības sociālā atbalsta centrs “Cerība”
aicina vecākus no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm
pieteikt bērnus vecumā no 5 līdz 13 gadiem apmeklēt centru,
piedaloties radošās un izglītojošās nodarbībās, kā arī lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
Bērni var apmeklēt centru no 14.00 līdz 18.00
Pieteikties personīgi, vai pa tel. 24919651.
VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS
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PAZIŅOJUMS PAR
TERITORIJAS PLĀNOJUMA
IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

Paziņojums par Viļānu novada Jaunatnes politikas
stratēģijas 2019–2025.gadam izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības domes 2018.gada 25. oktobra lēmumu, Viļānu novada pašvaldība ir
uzsākusi Viļānu novada Jaunatnes politikas stratēģijas 2019. – 2025.gadam
izstrādi.
Attīstības plānošanas dokumenta plānotais darbības termiņš ir 2019.2025.gads.
Jaunatnes politikas attīstības stratēģijas izstrādes mērķis un uzdevumi ir:
1. Izvērtēt esošo situāciju Viļānu novadā darbā ar jaunatni.
2. Identificēt jomas darbā ar jaunatni īstenošanā, kurās nepieciešams
veikt uzlabojumus;
3. Pilnveidot mērķtiecīga darba ar jaunatni īstenošanu, izstrādājot pašvaldības stratēģiju darbam ar jaunatni.
Stratēģijas izstrādes gaitā visa nepieciešamā informācija tiks publicēta pašvaldības mājas lapā www.vilani.lv/ un
pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Viļānu vēstnesis”.
Novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģijas pilnvērtīga izstrāde
nav iedomājama bez plašas novada iedzīvotāju, sevišķi jauniešu, iesaistīšanās plānošanas procesā, tādēļ
ikviens novada iedzīvotājs un
interešu grupa ir laipni aicināts
sniegt savus priekšlikumus par ne-

Saskaņā ar Viļānu novada domes
2018. gada 25. oktobra sēdes lēmumu
Nr.13 (protokols Nr.13, 26.§) “Par
Viļānu novada Teritorijas plānojuma
2019.-2031. gadam izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta jauna Viļānu novada teritorijas plānojuma 2019.-2031.
gadam izstrāde un apstiprināts Darba
uzdevums.
Par teritorijas plānojuma izstrādes
vadītāju apstiprināta Viļānu novada pašvaldības Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta
Piziča.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus teritorijas plānojuma izstrādei var sūtīt pa pastu (adrese:
Viļānu novada pašvaldība, Kultūras
laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads,
LV-4650) vai iesniegt personīgi Viļānu
novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Kultūras laukumā 1A,
Viļānos, Viļānu novadā vai Sokolku un
Dekšāres pagastu pārvaldēs pašvaldības darba laikā.
Iesniedzot priekšlikumus, norādīt
kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu,
adresi, tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi), kā arī nekustamā īpašuma nosaukumu un kadastra numuru
funkcionālā zonējuma maiņas gadījumā.

pieciešamajiem uzlabojumiem
pašvaldības darbā ar jaunatni un
dažādu ar jaunatni saistītu
problēmu risināšanas nepie ciešamību.
Stratēģijas publiskā apspriešana notiks pēc stratēģijas sagatavošanas.
Precīza informācija par publiskās apspriešanas norises datumu tiks publicēta
novada mājaslapā.
Interesentus, kas vēlas piedalīties
Stratēģijas 1.redakcijas izstrādē lūdzam
pieteikt savu kandidatūru līdz
16.11.2018.
Visus priekšlikumus, ierosinājumus,
kandidatūras pieteikumu stratēģijas
izstrādes darba grupā, norādot arī savu
vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, lūdzam sūtīt uz e-pastu: iveta.pizica@vilani.lv vai zvanot 29336050, vai
iesniegt rakstveidā pa pastu (adrese:
Viļānu novada pašvaldība, Kultūras
laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV4650) vai iesniegt personīgi Viļānu novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Kultūras laukumā 1A, Viļānos,
Viļānu novadā vai Sokolku un
Dekšāres pagastu pārvaldēs pašvaldības darba laikā.

Kustamā manta apskatāma tās atrašanās vietā, laiku
iepriekš saskaņojot pa tālr. 26171835. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.vilani.lv un SIA
“VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” administratīvajā ēkā darba dienās darba laikā.
Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2018.gada
30.novembra plkst. 12.00 jāreģistrējas SIA „VIĻĀNU

NAMSAIMNIEKS” administratīvajā ēkā, Liepu
ielā 2, Viļānos, un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.
Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas nauda (saskaņā ar tabulā norādīto informāciju) jāpārskaita uz SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” kontu, Reģ. Nr.52403003451,
A/S “SWEDBANK”, kods HABALV22, konta Nr.
LV73HABA0551033370971 vai A/S „SEB Banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV27UNLA0050018008415, ar norādi “ Drošības nauda par dalību (norādot kustamās mantas nosaukumu) izsolē” vai jāiemaksā SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” kasē (norēķinus iespējams veikt tikai ar maksājuma karti). Samaksa uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā
naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā vai
samaksāta kasē līdz 2018.gada 30.novembra plkst. 12.00.
Nosolītā cena nosolītājam jāsamaksā nedēļas laikā no
izsoles dienas SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” kontā.

Viļānu novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, dzīvokļa īpašumu – Nākotnes
ielā 4-3, Viļāni, Viļānu nov., kadastra Nr.78179000962 – 68,50
m2 platībā, kurš sastāv no 6360/144451 domājamām daļām
no ēkas ar kadastra apzīmējumu 78170040530001 un zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040530. Izsole notiks
2018.gada 10.decembrī plkst.15.00, Viļānu novada pašvaldības
ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles nosacītā sākumcena
– EUR 3500,00. Izsoles solis – EUR 100,00. Dalībniekiem, lai
piedalītos izsolē, līdz 2018.gada 10.decembra plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz
izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.

Nodrošinājuma nauda EUR 350,00 un reģistrācijas nauda
EUR 30,00 līdz 2018.gada 10.decembra plkst.10.00 jāpārskaita uz Viļānu novada pašvaldības, reģ.Nr.90009114114, AS
Swedbank kontu Nr. LV73HABA0551026165229, ar norādi
„Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas nauda izsolei Nākotnes
iela 4-3, Viļāni”, vai jāiemaksā Viļānu novada pašvaldības kasē.
Nosolītā cena nosolītajam jāsamaksā 30 dienu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu, vai jānoslēdz nomaksas līgums.
Izsolāmais īpašums apskatāms tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 64662486. Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties mājas lapā www.vilani.lv un Viļānu novada pašvaldības 1.6.kabinetā darba dienās darba laikā.

Viļānu novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli pārdod SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”
piederošu kustamo mantu, kas atrodas Liepu ielā 2,
Viļānos, Viļānu novadā. Izsole notiks 2018.gada 3.decembrī, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni.
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VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90009114114, Kultūras
laukums 1A, Viļāni, LV-4650,
tālr.: 64628033,fakss:64628035,
e-pasts: novads@vilani.lv, www.vilani.lv
Viļānu novada pašvaldības saistošie
noteikumi nr. 107
Viļānos, 2018.gada 26.jūlijā (prot. Nr.9, 3§)

Nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanas kārtība Viļānu novada
pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli“
1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 2.panta 8.1 daļu,
3.panta 1.4 daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - nodokļa) aprēķināšanas un maksāšanas
kārtību atsevišķos gadījumos Viļānu novada pašvaldībā
(turpmāk - pašvaldība).
II. Pašvaldības noteiktie ar nekustamā īpašuma
nodokli apliekamie objekti un objekti, kas netiek
aplikti ar nekustamā īpašuma nodokli
2. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % (trīs procentu) apmērā, no lielākās turpmāk minētās
kadastrālās vērtības:
2.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
2.2. būves kadastrālās vērtības.
3. Nodokli par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša,
sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar saistošo noteikumu 2.punktā noteikto likmi un sāk maksāt ar
nākamo mēnesi pēc tam, kad būve atzīta par vidi degradējušu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu.
4. Lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi vai attiecīgā statusa atcelšanu pieņem būvvalde.
5. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli“ noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 2.punktā minētā būves statusa atcelšanu pieņemšanas.
6. Ar nodokli netiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas
vai to daļas, izņemot garāžas, ja palīgēkas platība pārsniedz
25 m² un ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības
veikšanai.
III. Nekustamā īpašuma nodokļa par
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (to daļām),
kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi,
uz kuras šīs mājas atrodas, maksāšanas kārtība
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa par daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām (to daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai
piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas, maksātājiem
tiek noteikti:
VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

7.1. īrnieki un nomnieki, kuriem īres vai nomas līgumi
slēgti ar pašvaldību;
7.2. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju
(tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;
7.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz īpašuma
tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā);
7.4. personas, kurām ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā;
7.5. personas, kuru lietošanā (faktiskā lietošanā) nekustamais īpašums atrodas uz likuma vai cita pamata (faktiskie lietotāji).
8. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (to daļām), kas ierakstītas
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas, veic,
maksāšanas paziņojumus sagatavo un nosūta Viļānu novada pašvaldības Ekonomikas un grāmatvedības nodaļa.
9. Ziņas par izīrētajiem, iznomātajiem vai lietošanā nodotajiem objektiem sniedz pašvaldības pagastu pārvaldes
un kapitālsabiedrības.
IV. Noslēguma jautājums
10. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.
11. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi savu spēku zaudē Viļānu novada pašvaldības 01.01.2017. saistošie noteikumi Nr.87 „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Viļānu novada pašvaldībā”.
Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
J. Ivanova
Viļānu novada pašvaldības 2018gada 26.jūlija
saistošo noteikumu Nr.107
„Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība
Viļānu novada pašvaldībā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaƺas
1.Projekta
nepieciešamƯbas
pamatojums

2.Ʈss projekta satura
izklƗsts

3.InformƗcija par
plƗnoto projekta
ietekmi uz pašvaldƯbas
budžetu
4.InformƗcija par
plƗnoto projekta
ietekmi uz sabiedrƯbu
un uzƼƝmƝjdarbƯbas
vidi pašvaldƯbas
teritorijƗ
5.InformƗcija par
administratƯvajƗm
procedǌrƗm
6. InformƗcija par
konsultƗcijƗm

NorƗdƗmƗ informƗcija
ViƺƗnu novada pašvaldƯbas 2018.gada 26.jǌlija saistošie noteikumi Nr.107
„NekustamƗ Ưpašuma nodokƺa piemƝrošanas kƗrtƯba ViƺƗnu novada
pašvaldƯbƗ”, turpmƗk – Saistošie noteikumi, izstrƗdƗti, pamatojoties uz
likuma „Par nekustamƗ Ưpašuma nodokli” 1.panta otrƗs daƺas 9.1 punktu,
2.panta 8.1 daƺu, 3.panta 1.4 daƺu.
Saistošie noteikumi izstrƗdƗti, lai noteiktu nekustamƗ Ưpašuma nodokƺa
(turpmƗk - nodokƺa) aprƝƷinƗšanas un maksƗšanas kƗrtƯbu atsevišƷos
gadƯjumos ViƺƗnu novada pašvaldƯbƗ.
Ar saistošo noteikumu projektu tiek paredzƝts ar nekustamƗ Ưpašuma
nodokli aplikt vidi degradƝjošas, sagruvušas vai cilvƝku drošƯbu apdraudošas
bǌves un Ɲkas, paredzot nekustamƗ Ưpašuma nodokƺa likmi 3 % (trƯs
procentu) apmƝrƗ, no lielƗkƗs turpmƗk minƝtƗs kadastrƗlƗs vƝrtƯbas: a) bǌvei
piekritƯgƗs zemes kadastrƗlƗs vƝrtƯbas; b) bǌves kadastrƗlƗs vƝrtƯbas.
Vidi degradƝjošu, sagruvušu vai cilvƝku drošƯbu apdraudošu bǌvju
aplikšanas ar nodokli mƝrƷis ir panƗkt šo Ưpašumu sakƗrtošanu vai
nojaukšanu.
Ar saistošo noteikumu projektu tiek paredzƝts noteikt objektus, kas netiek
aplikti ar nekustamƗ Ưpašuma nodokli - dzƯvojamo mƗju palƯgƝkas vai to
daƺas, ja palƯgƝkas platƯba pƗrsniedz 25 m² un, ja tƗs netiek izmantotas
saimnieciskƗs darbƯbas veikšanai, izƼemot garƗžas.
Ar saistošo noteikumu projektu tiek paredzƝts noteikt nekustamƗ Ưpašuma
nodokƺa maksƗtƗjus par pašvaldƯbas daudzdzƯvokƺu dzƯvojamƗm mƗjƗm un
pašvaldƯbas zemi, uz kuras tƗs atrodas.
Saistošo noteikumu projekta Ưstenošana ietekmƝ pašvaldƯbas budžetu,
taþu ne bǌtiski.
Lai nodrošinƗtu saistošo noteikumu projekta izpildi, nav nepieciešams
veidot jaunas institǌcijas vai radƯt jaunas darba vietas.
Saistošo noteikumu projekts attiecinƗms uz visiem nekustamƗ Ưpašuma
nodokƺu maksƗtƗjiem un piemƝrojams visƗ novada teritorijƗ.
UzƼƝmƝjdarbƯbas vidi pašvaldƯbas teritorijƗ Saistošie noteikumi neskars.

Personas Saistošo noteikumu piemƝrošanas jautƗjumos var griezties
ViƺƗnu novada pašvaldƯbas administrƗcijƗ.
Saistošo noteikumu izstrƗdes procesƗ ir notikušas konsultƗcijas ar
fiziskƗm, juridiskƗm personas, kuru ƯpašumƗ, tiesiskajƗ valdƯjumƗ vai
lietošanƗ, ViƺƗnu novada pašvaldƯbas administratƯvƗs teritorijƗ, ir nekustamais
Ưpašums. KonsultƗciju ietvaros izteiktie priekšlikumi tika iekƺauti saistošajos
noteikumos.

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja J. Ivanova
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