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LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Viļānu novadā

Nr.12

2013.gada 10.oktobrī

DARBA KĀRTĪBĀ
1.Par dāvinājuma pieņemšanu no Rēzeknes novada pašvaldības.
2. Par komiteju sastāva precizēšanu.
3.Par stratēģijas izstrādes vadības grupas locekļu papildināšanu.
4.Par autobusu piešķiršanu .
5.Par grozījumiem pamatbudžetā.
6.Par pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītājas Ā. Strupišas iesnieguma
izskatīšanu.
7.Par sadarbības līgumu ar SIA „ MG Latgolas Bolss”.
8.Par braucienu uz Sankt-Pēterburgu.
9.Par pašvaldības ēku rekonstrukciju.
10.Par Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 10.oktobra saistošo
noteikumu Nr.55 „Viļānu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.. u
11.Par lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” grozīšanu.
12.Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai.
13.Par nomas attiecību izbeigšanu.
14.Par zemes iznomāšanu.
15.Par nomas līguma grozīšanu.
16.Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
17.Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
18.Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu
atsavināšanai.
19.Par mērķdotāciju sadali.
20.Par nolikumu „Par goda rakstu”,”Par atzinības rakstu”un „Par pateicības
rakstu” apstiprināšanu.
21.Par Mūzikas un mākslas skolas mācību maksas segšanu.
22.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā.
23.Par personas iekļaušanu dzīvojamās telpas īres līgumā.
24.Par saistošo noteikumu Nr. 56„Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas
Kārtība Viļānu novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
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25.Par aprēķināto procentu norakstīšanu.
26.Informācija.
Sēdi vada
domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova
Piedalās
deputāti: Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Juris Galerijs Vidiņš, Ārija
Moisejeva, Arnolds Pudulis, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,
Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Ilze Grolmusa, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka.
Nav ieradies deputāts – Vasīlijs Arbidāns –atvaļinājumā.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: Attīstības, plānošanas un informācijas
nodaļas vadītāja Iveta Piziča, izpilddirektore Inga Strūberga, jurists Guntars
Arbidāns, sociālās nodaļas vadītāja Daila Strupiša, zemes ierīcības inženiere Lidija
Semjonova, galvenā grāmatvede Irēna Stafecka, Dekšāres pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Benislavskis ,Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova, sabiedrisko
attiecību speciāliste Sigita Āboliľa ,Pirmskolas izglītības iestādes „Bitīte”vadītāja
Ārija Strupiša un pilsētas pirmskolas izglītības iestādes vadītāja Janīna Mičule,
finanšu ekonomiste Līvija Krupnova.
Korespondente Ilze Sondore.
Protokolē:
sekretāre Anna Strode.
Sēdi sāk plkst.15.00.
Novada pašvaldības priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova sniedz informāciju:
1.Par 2013.gada 02.oktobrī Ārkārtas sēdē skatītā jautājuma „Par informācijas
sniegšanu par konstatētajām kļūdām projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās. Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu
pašvaldībā. 3.kārta” ietvaros realizētajos būvdarbos un to iespējamajiem risinājumiem
un to ietekmi uz projekta „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, a/c
P58 posms 0,5 – 2,5 km” realizācijas gaitu” tālāko risinājumu. SIA „Velve” uzsākusi
konstatēto defektu novēršanu bez saskaľojuma ar SIA „Lemminkainen Latvija”.
Darbi tika apturēti līdz saskaľojuma saľemšanai.
2.Projektā „Viļānu kultūras nama –bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas
iekštelpu un pievilcīga izskata nodrošināšanai, ka arī energoefektivitātes uzlabošanai”
tiks veikti papildus darbi, bet būs izsludināts iepirkums par skatuves ierīkošanu.
1§
Par dāvinājuma pieņemšanu no Rēzeknes novada pašvaldības._______________
I.Stafecka J.Ivanova
Sakarā ar to, ka Viļānu novada pašvaldība saľēma no Rēzeknes novada pašvaldības
dāvinājumu- astoľas grāmatas bibliotēkām ;četras -„Tāvu zemes kalendārs” un četras
„Olūts-18”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu un
ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
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Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pieľemt dāvinājumu - četras grāmatas „Tāvu zemes kalendārs ” un četras
„Olūts-18”,
2. Noteikt vienas grāmatas vērtību Ls 3.00 (trīs lati 00 santīmi) ( 4.27 EUR ) par
kopējo summu Ls 24,-(34.15 EUR) un nodot Viļānu pilsētas ,Sokolku,
Dekšāru un Radopoles bibliotēkai.
2§
Par komiteju sastāva precizēšanu._____________________________________
G.Arbidāns J.Ivanova
Sakarā ar deputātu sastāva maiľu , pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
54.pantu un ľemot vērā deputātu vēlmes,
Deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Ārija
Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,Leopolds
Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa) ,pret-1
(Inta Brence) ,atturas- 1(Juris Galerijs Vidiľš) ,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Apstiprināt izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas sastāvu- 7 deputāti:
Inta Brence
Inga Zunda
Daiga Ceipiniece
Alla Stiuka

Juris Galerijs Vidiľš
Jevdokija Šlivka
Felicija Leščinska

2.Apstiprināt finanšu komitejas sastāvu -14 deputāti :
Jekaterina Ivanova
Arnolds Pudulis
Inta Brence
Vasīlijs Arbidāns
Inga Zunda
Daiga Ceipiniece
Ārija Moisejeva

Juris Galerijs Vidiľš
Jevdokija Šlivka
Alla Stiuka
Andris Kozulis
Ilze Grolmusa
Leopolds Naglis
Ilze Valeniece

3§
Par stratēģijas izstrādes vadības grupas locekļu papildināšanu._______________
I.Strūberga J.Ivanova
Sakarā ar deputāta izteikto vēlmi darboties ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes
vadības darba grupā un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
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Deputāti atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,
Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa)
,pret-nav ,atturas- 1 (Inga Zunda),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt papildus- attīstības stratēģijas izstrādes vadības darba grupā deputāti Ingu
Zundu.
4§
Par autobusu piešķiršanu ._____________________________________________
I.Strūberga J.Ivanova
1.Izskatot Viļānu kultūras nama direktores M.Cakulas 2013.gada 30.septembra
iesniegumu ar lūgumu piešķirt autotransportu 3 skolēnu deju kolektīviem
ekskursijām, 1.-3.klašu un 4.-6.klašu deju kolektīviem par maršrutu Viļāni-PušaLiepu kalns-Dagda un 8.-10.klašu deju kolektīvam par maršrutu Viļāni-AtašieneJēkabpils un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu ,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt Viļānu kultūras nama trijiem deju kolektīviem -divām ekskursijām autobusus
laika posmā no 21.oktobra līdz 01.novembrim- skolēnu brīvlaikā.
5§
Par grozījumiem pamatbudžetā ._______________________________________
L.Krupnova J.Ivanova
Uzklausot finanšu ekonomistes L.Krupnovas skaidrojumu ,kā arī pamatojoties uz
likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu un 46.pantu un ľemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2013. gada saistošajos noteikumos
Nr.53 ”Par Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta kopsavilkumu 2013.gadam”.
Grozījumi pielikumā uz 5 lapām.
6§
Par pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītājas Ā.Strupišas iesnieguma
izskatīšanu.___________________________________________________________
Ā.Strupiša J.Ivanova
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Izskatot pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītājas Ā. Strupišas 2013.gada
30.septembra iesniegumu ar lūgumu pagarināt pirmsskolas izglītības iestādes darba
laiku līdz plkst.18.00.Lai iestāde darba laiku pagarinātu ir nepieciešama 1 amata
likme uz visām 5 grupām .Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”41.panta
4.punktu un ľemot vērā izglītības, kultūras un sociālo jautājumu , kā arī finanšu
komiteju ieteikumus,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Sakarā ar pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” audzēkľu vecāku ierosinājumu no
2014.gada 01.janvāra pagarināt iestādes darba laiku līdz plkst. 18.00.
2.No 2014.gada 01.janvāra ieviest vēl vienu pedagoga amata likmi.
7§
Par sadarbības līgumu ar SIA „ MG Latgolas Bolss”._____________________
I.Strūberga J.Šlivka J.G.Vidiľš J.Ivanova
Izskatot SIA „MG Latgolas Bolss” iesniegto lēmuma projektu un vēstuli ar lūgumu
noslēgt sadarbības līgumu ,kurā apľemas izgatavot un atskaľot Latgales Radio ēterā
raidījumu „Viļānu novada ziľas” , pakalpojuma izmaksas Ls 80,- mēnesī,
Deputāti atklāti balsojot par-9 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa),
pret-4(, Andris Kozulis,Inga Zunda, Ilze Grolmusa, Jevdokija Šlivka ) ,atturas- 1(Alla
Stiuka),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Noslēgt sadarbības līgumu ar SIA „MG Latgolas Bolss” par Latgales Radio ēterā
raidījumu „Viļānu novada ziľas” un veikt apmaksu par pakalpojumu Ls 80,(astoľdesmit lati 00 santīmi ) ( 113.83 EUR) mēnesī līdz 2013.gada 31.decembrim.





8§
Par braucienu uz Sankt-Pēterburgu._____________________________________
L.Grandāne J.Šlivka J.Ivanova
22.oktobrī Sankt-Pēterburgā notiks pārrobežu programmas ESTLATRUS rīkotais
seminārs par iepirkumiem Krievijas Federācijā un Latvijā.
Seminārā piedalīsies: Jevdokija Šlivka, Irēna Stafecka, Guntars Arbidāns, Linda
Grandāne
Brauciena aptuvenās izmaksas:
Biļetes cena ar vilcienu – 43,27 LVL x 2 braucieni x 4 cilvēkiem = 346,16 LVL
Viesnīca – viena nakts 120 LVL
Apdrošināšana – 15.24 LVL
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Komandējums – 20 LVL x 2 dienas x 4 cilvēkiem = 160 LVL
_____________________________________________________________________
KOPĀ: 641.40 LVL
Deputāti atklāti balsojot par-11 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Alla Stiuka, Inga Zunda, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- 3 (Ārija Moisejeva,
Arnolds Pudulis ,Jevdokija Šlivka),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt braucienu uz Sankt-Pēterburgu četru cilvēku sastāvā pārrobežu sadarbības
programmas ESTLATRUS ietvaros ar izdevumiem Ls 641.40 (seši simti četrdesmit
viens lats 40 santīmi).
9§
Par pašvaldības ēku rekonstrukciju._____________________________________
I.Piziča J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta
pirmās daļas 7.punktu un uzklausot attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas
vadītājas Ivetas Pizičas ziľojumu ,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izstrādāt nedzīvojamās ēkas „Administratīvā ēka” Kultūras laukumā 1A, Viļānos ar
kadastra Nr.78170010422001 rekonstrukcijas dokumentāciju.
2.Izstrādāt nedzīvojamās ēkas Brīvības ielā 25, Viļānos ar kadastra
Nr.78170040312001 rekonstrukcijas dokumentāciju, kas paredz:
2.1. ēkas nosaukuma maiľu no „Mācību korpuss Nr.1” uz „Sociālais centrs”.
2.2.būvju klasifikācijas maiľu no koda 12630101 Skolas, universitātes un
zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas uz kodu 1130 Dažādu sociālo grupu
kopdzīvojamās mājas; Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas dzīvojamo telpu
grupa un kodu 1220 Biroju ēkas; Biroja telpu grupa.
3. Dokumentācijas izstrādei paredzēt līdzekļus līdz LVL 15 000 jeb EUR 21343.08,
katrai ēkai no pašvaldības 2014.gada budžeta.
4. Atbildīgā par lēmuma izpildi attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja
Iveta Piziča.
10§
Par Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 10.oktobra saistošo noteikumu Nr. 55
” Viļānu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu._____________________
G.Arbidāns J.Šlivka I.Brence Ā.Moisejeva J.G.Vidiľš I.Grolmusa J.Ivanova
Izskatot jurista G.Arbidāna sagatavotos saistošos noteikumus Nr.55 „Viļānu novada
pašvaldības nolikums”, kur tika ľemti vērā deputātu ieteikumi, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.punktu un 45.pantu ,kā arī ľemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu,
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Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Apstiprināt Viļānu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.55 „Viļānu novada
pašvaldības nolikums” ar labojumiem .
2.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Pielikumā: Viļānu novada pašvaldības nolikums uz 15.lapām.
11§
Par lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” grozīšanu.
l.Semjonova J.Ivanova
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to
nostiprināšanu zemes grāmatā” 3.panta 5.daļas 1., 2.punktiesm, kas nosaka, ka
apbūvētā un neapbūvētā lauku apvidus zemes, par kuru „Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma”
25.panta 2.1 un 4.daļā noteiktajā termiľā ir noslēdzami vai noslēgti nomas līgumi,
piekrīt pašvaldībai.
1. Konstatēts, ka ar Viļānu pagasta padomes lēmumā 05.12.2007. Nr.16 „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” saskaľā ar „Valsts un pašvaldības īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.pantu
ir izbeigtas lietošanas tiesības zemes lietotājiem, kas nav iesnieguši zemes izpirkšanas
pieprasījumus vai tie nav iekļauti Lauku zemes izpirkšanas reģistrā, tie iegūst nomas
pirmtiesības uz viľu lietošanā bijušo zemi. Sakarā ar konstatēto,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) , pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Grozīt Viļānu pagasta padomes lēmumus 05.12.2007. Nr.16 „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu”, papildinot tos ar punktu:
„Noteikt, ka zeme uz kuru atbilstoši likumam tiek izmantotas nomas
pirmtiesības vai ir noslēgti nomas līgumi, piekrīt pašvaldībai.”
12§
Par zemes gabala piekritību pašvaldībai.
L.Semjonova J.Ivanova
1. Ľemot vērā ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu78980030543 0,24 ha platībā ir
apbūvēta zemes vienība un pamatojoties uz LR likumu „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu Zemesgrāmatā" 3.panta 5.apakšpunktu
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Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 78980030543 ir piekritīgs
pašvaldībai un turpmāk nav izmantojams zemes reformas pabeigšanai, ir reģistrējams
uz Viļānu novada pašvaldības vārda.
13§
Par nomas attiecību izbeigšanu.
L.Semjonova J.Ivanova
1) Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot A. O. dzīv.
Viļānu nov. iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030095 daļas 0,04 ha platībā Sokolku pag. izmantošanas,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt nomas attiecības ar A.O. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu

78900030095 daļu 0,04 ha platībā;
2. Ieskaitīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030095 daļu 0,04 ha platībā
Viļānu novada pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt A.O. Viļānu novads, LV-4640.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
2) Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot V. F. dzīv.

Viļānu pag., Viļānu nov. iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78980090602 0,30 ha platībā Viļānu pag. izmantošanas,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt nomas attiecības ar V.F. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu

78980090602 0,30 ha platībā;
2. Ieskaitīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980090602 0,30 ha platībā Viļānu
novada pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā.

9

3. Lēmuma norakstu nosūtīt V. F. Viļānu pag., Viļānu novads, LV-4640.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
3) Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot M. A.

dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov. iesniegumu ar atteikumu no zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 78980030521 0,02 ha un 78980030522 0,12 ha platībā
Viļānu pag. izmantošanas,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt nomas attiecības ar M.A. par zemes vienībām ar kadastra

apzīmējumiem 78980030521 0,02 ha un 78980030522 0,12 ha platībā;
2. Ieskaitīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980030521 0,02 un
78980030522 0,12 ha platībā Viļānu novada pašvaldības iznomājamo
zemju sarakstā.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt M. A. Viļānu pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
4) Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot

O.G.Viļānos iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170030339 0,02 ha platībā izmantošanas,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris
Galerijs Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze
Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt nomas attiecības ar O.G. par zemes vienības ar kadastra

apzīmējumu 78170030339 0,02 ha platībā;
2. Lēmuma norakstu nosūtīt O. G. Viļāni.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
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14§
Par zemes iznomāšanu.
L.Semjonova J.Ivanova
1. Izskatot A. T. dzīv. Viļānu nov., 2013.gada 11.septembra iesniegumu par
nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Viļānu novada pašvaldības ēkā tika izlikts paziľojums, ka Viļānu novada
pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīga zemes gabala daļu ar kadastra apzīmējumu
78900030094 lauksaimniecības vajadzībām.
2013.gada 11.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A. T.
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094
daļu 0,05 ha platībā.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saľemti. Atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas
līgums.
Izvērtējot A.T. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar A. T. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu

78900030094 daļu 0,05 ha platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī
paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt A.T. Viļānu novads, LV-4640.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
2. Izskatot J.Z.dzīv.Viļāni, Viļānu nov., 2013.gada 10.septembra iesniegumu
par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980030543 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme.
2013.gada 10.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts J.Z.
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980030543
daļu 0,12 ha platībā.
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Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saľemti. Atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas
līgums.
Izvērtējot J. Z. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar J. Z. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu

78980030543 daļu 0,12 ha platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības,

pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu
iznomāšanas kārtību (apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības
domes sēdē Nr.3§31), kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt
nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas
noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt J. Z. Viļāni, Viļānu novads, LV-4640.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
3. Izskatot P. K. dzīv. Viļānu nov., 2013.gada 22.augusta iesniegumu par
nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Viļānu novada pašvaldības ēkā tika izlikts paziľojums, ka Viļānu novada
pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgu zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78980100069 daļu 1,7 ha lauksaimniecības vajadzībām.
2013.gada 22.augusta Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts P.K. iesniegums
ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980100069 daļu 1,7 ha
platībā.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saľemti. Atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas
līgums.
Izvērtējot P.K. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu,
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Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar P.K. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu

78980100069 daļu 1,7 ha platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī
paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt P.K. Viļānu novads.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
4. Izskatot T.S. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2013.gada 19.augusta
iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Viļānu novada pašvaldības ēkā tika izlikts paziľojums, ka Viļānu novada
pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgu (Viļānu novada domes 27.05.2010.lēmums
„Par zemes piekritību pašvaldībai”) zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
78980030108 0,8 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.
2013.gada 19.augusta Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts T.S. iesniegums
ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980090108 0,8 ha
platībā.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saľemti. Atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas
līgums.
Izvērtējot T.S. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar T. S. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu

78980090108 0,8 ha platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī
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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.S. Viļānu pagasts, Viļānu novads.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
5.Izskatot N.L. dzīv. Viļāni, 2013.gada 26.septembra iesniegumu par nomas
līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
2013.gada 26.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts N.L.
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170030339
0,02ha platībā.
Izvērtējot N.L.iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar N. L. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu

78170030339 0,02ha platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī
paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt N. L. Viļāni
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
6 Izskatot A. B. dzīv. Rēzekne, 2013.gada 10.septembra iesniegumu par
nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Viļānu novada pašvaldības ēkā tika izlikts paziľojums, ka Viļānu novada
pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgu (Viļānu novada domes 27.05.2010.lēmums
„Par zemes piekritību pašvaldībai”) zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
78980010130 3,0 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.
2013.gada 10.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A. B.
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980010130
3,0 ha platībā.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saľemti. Atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
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publiskas personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas
līgums.
Izvērtējot A. B. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu, „
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar A.B. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu

78980010130 3,0 ha platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī
paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt A. B. Rēzekne.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
7.Izskatot J.L. dzīv. Rēzekne, 2013.gada 20.marta iesniegumu par nomas
līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480060272 ir Viļānu novada
pašvaldībai piekritīgā zeme.
2013.gada 20.martā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts J.L. iesniegums ar
lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480060272 2,3 ha platībā.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saľemti. Atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas
līgums.
Izvērtējot J.L. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Noslēgt nomas līgumu ar J.L. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu

78480060272 2,3 ha platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī
paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt J.L. Rēzekne.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
15§
Par nomas līguma grozīšanu.
L.Semjonova J.Ivanova
1. Izskatot KS „Sokolki 2”, adrese:, Strupļi, Sokolku pag., Viļānu nov., valdes
priekšsēdētājas P. F. 2013.gada 13.septembra iesniegumu par noslēgtā nomas līguma
nosacījumu grozīšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Ar Rēzeknes rajona Sokolku pagasta zemes komisijas 1996.gada 21.maija
lēmumu Nr.19 KS „Sokolki 2”patstāvīgā lietošanā piešķirta zeme ar kadastra
Nr.78900020123, 78900020132, 78900020229, 78900030150, 78900030152,
78900030156, 78900050080, 78900050081, 78900050082, 78900050139 – 300 ha.
Ar Rēzeknes rajona Sokolku pagasta padomes 2005.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.6
zemes ar kadastra Nr.78900050175 – 20,0ha. Ar Rēzeknes rajona Sokolku pagasta
2005.gada 17.augusta lēmumu Nr.10 zeme ar kadastra Nr.78900020259,
78900030206 – 12,1 ha. Ar Rēzeknes rajona Sokolku pagasta padomes 2005.gada
23.novembra lēmumu Nr.14 zeme ar kadastra Nr.78900050228 – 12,0 ha platībā. Ar
Rēzeknes rajona Sokolku pagasta padomes 2006.gada 14.jūnija lēmumu Nr.6 piešķirti
zemes gabali - 54,4 ha platībā.
2009.gada 26.janvārī KS „Sokolki 2” ar Sokolku pagasta padomes sēdes Nr.1
jautājuma Nr.6 76.punkata lēmumu izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes
gabaliem ar kadastra apzīmējumu 78900020123, 78900020132, 78900020229,
78900020259, 78900050080, 78900050081, 78900050082, 78900050139,
78900050175, 78900050228, 78900050054, 78900050284 – 389,4 ha platībā.
2009.gada 24.aprīlī KS „Sokolki 2” saskaľā ar ”Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta
2.daļu izmantojis savas zemes nomas pirmtiesības uz tai lietošanā piešķirto bijušo
zemi un noslēdza nomas līgumu Nr.143 starp Sokolku pagasta padomi un KS
„Sokolki 2” par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 78900020123 (15,4 ha),
78900020132 (28,6 ha), 78900020229 (14,6 ha), 78900020259 (13,0 ha),
78900050080 (52,0 ha), 78900050081 (86,7 ha), 78900050082 (71,8 ha),
78900050139 (26,4 ha), 78900050175 (20,0 ha), 78900050228 (12,0 ha),
78900050054 (20,0 ha), 78900050284 (34,4 ha) nomu līdz 2019.gada 31.decembrim.
2009.gadā ir veikta zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 78900020132 un
78900020259 apvienošana, kā arī 78900050082 un 78900020228 apvienošana.
Uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 78900020123, 78900050081
un 78900050054 atrodas KS „Sokolki 2” piederošās ēkas.
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18.03.2010. Valsts zemes dienestā ir reģistrēti zemes robežu plāni.
07.12.2010. ir reģistrēts zemes īpašums uz Viļānu novada pašvaldības vārda par
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78900020123 (15,67 ha), 78900020132
(35,94 ha), 78900020229 (14,17 ha), 78900050054 (19,83 ha), 78900050080 (51,84
ha), 78900050081 (84,06 ha), 78900050082 (76,33 ha), 78900050139 (29,61 ha),
789000500175 (19,62 ha), 78900050284 (34,06 ha).
2013.gada 13.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts KS „Sokolki
2” valdes priekšsēdētājas P.F. iesniegums ar lūgumu precizēt nomas līgumā Nr.143
iznomāto zemes gabalu platības un noslēgt jaunu nomas līgumu par iznomātajiem
zemes gabaliem uz 10 gadiem, lai ierakstītu jauno nomas līgumu zemesgrāmatā.
Izvērtējot KS „Sokoli 2” valdes priekšsēdētājas iesniegumu, pamatojoties
”Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 2.daļu un Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Precizēt KS „Sokolki 2” iznomājamo zemes gabalu platības un noslēgt jaunu zemes

nomas līgumu uz 10 gadiem par 2009.gada 24.aprīļa nomas līgumā Nr.143
iznomātajiem zemes gabaliem.
2. Pilnvarot nomnieku ierakstīt jauno nomas līgumu zemes grāmatā.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt KS „Sokolki 2”, Viļānu nov., LV-4640.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
16§
Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
L.Semjonova J.Ivanova
1. Pamatojoties uz 2013.gada 18.jūlija Viļānu novada domes sēdes Nr.5 dienas kārtības
15.punkta 1.apakšpunkta lēmumu „Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Celtnieku
ielā , Viļāni, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000556 nosacītas cenas noteikšanu
un pieaicinot SIA Dzieti vērtētājus
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaľā ar SIA Dzieti 2013.gada 27.septembra slēdzienu par nekustamā īpašuma –
dzīvokļa Celtnieku ielā, Viļānos - tirgus vērtība ir LVL2000,00 (divi tūkstoši lati un
00 sant.);
Saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības pilnvaru, M. M.veica dzīvokļa īpašuma
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem:
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Izmaksas, kas saistītas ar dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā:
a.
Valsts zemes dienests – Telpu grupas kadastrālā uzmērīšana – LVL
70,24 (septiľdesmit lati un 24sant.);
b.
Valsts zemes dienests – Valsts nodeva par kadastra izziľu – LVL 5,00
(pieci lati un 00sant.);
c.
Zemesgrāmata – kancelejas nodeva; LVL 15,00 (piecpadsmit lati un
00sant.)
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.






noteikt dzīvokļa īpašuma Celtnieku iela Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs
78179000556 nosacīto cenu – LVL 2000,00 (divi tūkstoši lati un 00sant.);
Piedāvāt M.M. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties to, atskaitot no nosacītās
cenas līdzekļus, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā par kopējo
summu – LVL 90,24, t.i. par LVL 1909,76 (viens tūkstotis deviľi simti deviľi lati un
76sant.).
Lēmuma norakstu nosūtīt M. M. Viļāni.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.

2. Pamatojoties uz 2013.gada 7.marta Viļānu novada domes sēdes Nr.4 dienas kārtības

1.
a.

b.
c.

2.punkta 1.apakšpunkta lēmumu „Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Brīvības
ielā , Viļāni, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000552 nosacītas cenas noteikšanu
un pieaicinot SIA Dzieti vērtētājus.
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaľā ar SIA Dzieti 2013.gada 27.septembra slēdzienu par nekustamā īpašuma –
dzīvokļa Brīvības ielā, Viļānos - tirgus vērtība ir LVL1500,00 (viens tūkstotis pieci
simti lati un 00 sant.);
Saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības pilnvaru, Ļ. S.veica dzīvokļa īpašuma
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem:
Izmaksas, kas saistītas ar dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā:
Valsts zemes dienests – Telpu grupas kadastrālā uzmērīšana – LVL
70,24 (septiľdesmit lati un 24sant.);
Valsts zemes dienests – Valsts nodeva par kadastra izziľu – LVL 5,00
(pieci lati un 00sant.);
Zemesgrāmata – kancelejas nodeva; LVL 15,00 (piecpadsmit lati un
00sant.)
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:






noteikt dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs
78179000556 nosacīto cenu – LVL 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti lati un
00sant.);
Piedāvāt Ļ.S. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties to, atskaitot no nosacītās
cenas līdzekļus, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā par kopējo
summu – LVL 90,24, t.i. par LVL 1409,76 (viens tūkstotis četri simti deviľi lati un
76sant.).
Lēmuma norakstu nosūtīt Ļ.S. Viļāni .
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.

3. Pamatojoties uz 2012.gada 13.decembra Viļānu novada domes sēdes Nr.15 dienas

1.
a.

b.
c.







kārtības 7.punkta 3.apakšpunkta lēmumu „Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Raiľa ielā
Viļāni, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000546 nosacītas cenas noteikšanu un
pieaicinot SIA Dzieti vērtētājus
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Saskaľā ar SIA Dzieti 2013.gada 3.septembra slēdzienu par nekustamā īpašuma –
dzīvokļa Raiľa ielā, Viļānos - tirgus vērtība ir LVL2900,00 (divi tūkstoši deviľi simti
lati un 00 sant.);
Saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības pilnvaru, O.A.veica dzīvokļa īpašuma
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem:
Izmaksas, kas saistītas ar dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā:
Valsts zemes dienests – Telpu grupas kadastrālā uzmērīšana – LVL
70,24 (septiľdesmit lati un 24sant.);
Valsts zemes dienests – Valsts nodeva par kadastra izziľu – LVL 5,00
(pieci lati un 00sant.);
Zemesgrāmata – kancelejas nodeva; LVL 15,00 (piecpadsmit lati un
00sant.)
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
noteikt dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā, Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs
78179000546 nosacīto cenu – LVL 2900,00 (divi tūkstoši deviľi simti lati un
00sant.);
Piedāvāt O.A. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties to, atskaitot no nosacītās
cenas līdzekļus, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā par kopējo
summu – LVL 90,24, t.i. par LVL 2809,76 (divi tūkstoši astoľi simti deviľi lati un
76sant.).
Lēmuma norakstu nosūtīt O. A. Viļāni .
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
17§
Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
L.Semjonova J.Ivanova
1. Pamatojoties uz Viļānu novada domes 2013.gada 17.janvāra sēdes Nr.1 dienas
kārtības 6.jautājuma 1.punkta lēmumu „Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā
un nodošanu atsavināšanai” un veicot īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78980090564,
Viļānu pag., Viļānu nov., nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot SIA „Dzieti”
vērtētājus
Viļānu novada dome konstatēja:
1.
Saskaľā ar SIA „Dzieti” 2013.gada 3.septembra slēdzienu par nekustamā
īpašuma – zemes gabala „Jaunbērzi”, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra
Nr.78980090564, tirgus vērtība ir LVL 490,00 (četri simti deviľdesmit lati un
00sant.);
2.
Atsavināšanas ierosinātājs – S.T. veica īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem:
a.
Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā:

SIA Ametrs – zemes robežu plāna izgatavošana – LVL
441,18 (četri simti četrdesmit viens lats un 18sant.);

Valsts nodeva par kadastra izziľu – LVL 5(pieci lati un
00sant.);

Kancelejas nodeva – LVL 25,00 (divdesmit pieci lati un
00sant.)
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:






noteikt zemes gabala „Jaunbērzi , Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra
apzīmējums 78980090564, nosacīto cenu – LVL 490,00 (četri simti
deviľdesmit lati un 00sant.),
Piedāvāt S.T. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties to, atskaitot no
nosacītās cenas daļu no līdzekļiem, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai
zemesgrāmatā par kopējo summu LVL 250,59 (divi simti piecdesmit lati un
59sant.), t.i. par LVL 239,41 (divi simti trīsdesmit deviľi lati un 41sant.)
Lēmuma norakstu nosūtīt S.T. Viļāni.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
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2. Pamatojoties uz Viļānu novada domes 2013.gada 7.marta sēdes Nr.4 dienas
kārtības 3.jautājuma 1.punkta lēmumu „Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā
un nodošanu atsavināšanai” un veicot īpašuma ar kadastra apzīmējumu 78170030228,
Dārzu ielā,Viļāni, Viļānu nov., nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot SIA „Dzieti”
vērtētājus
Viļānu novada dome konstatēja:
1.
Saskaľā ar SIA „Dzieti” 2013.gada 23.septembra slēdzienu par nekustamā
īpašuma – zemes gabala Dārzu ielā, Viļāni, kadastra Nr.78170030228, tirgus vērtība
ir LVL 860,00 (astoľi simti sešdesmit lati un 00sant.);
2.
Atsavināšanas ierosinātājs – I.G. veica īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem:
a.
Izmaksas, kas saistītas ar īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā:

SIA Latvijasmernieks.lv – zemes robežu plāna izgatavošana –
LVL 242,00 (divi simti četrdesmit divi lati un 00sant.);

Valsts nodeva par kadastra izziľu – LVL 5(pieci lati un
00sant.);

Kancelejas nodeva – LVL 25,00 (divdesmit pieci lati un
00sant.)
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:





noteikt zemes gabala Dārzu ielā, Viļāni, Viļānu nov., kadastra apzīmējums
78170030228, nosacīto cenu – LVL 860,00 (astoľi simti sešdesmit lati un 00sant.),
Piedāvāt I.G. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties to, atskaitot no
nosacītās cenas daļu no līdzekļiem, kas bija iztērēti īpašuma reģistrācijai
zemesgrāmatā par kopējo summu LVL 151,00 (viens simts piecdesmit viens lats un
00sant.), t.i. par LVL 709,00 (septiľi simti deviľi lati un 00sant.)
Lēmuma norakstu nosūtīt I. G. Viļāni.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
18§
Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu
atsavināšanai.
L.Semjonova J.Ivanova
Izskatot G. R. dzīv. Viļānos iesniegumu ar dzīvokļa Rīgas ielā, Viļānos atsavināšanas
ierosinājumu
Viļānu novada domes konstatēja:
1.
G.R. saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas
atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas piekto punktu ir persona, kura var
ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu;
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G.R. saskaľā ar 2011.gada 1.februāra MK noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 5.pantu, ierosinājumam ir pievienojis klāt
visus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamus dokumentus;
3.
Dzīvokļa īpašums Rīgas ielā Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada
pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
2.

Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Rīgas ielā , Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu
novada pašvaldības vārda;
2.
Nodot dzīvokli Rīgas ielā , Viļānos atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu;
3.
Lēmuma norakstu nosūtīt G. R. Viļāni
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
19§
Par mērķdotāciju sadali.________________________________________________
J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu un MK
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1616” Kārtība, kādā aprēķina un sadala
valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai ”un ľemot vērā mērķdotāciju sadales komisijas
lēmumu par mērķdotācijas sadali mācību iestādēm ,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.









-

1.Nodrošināt finansējumu skolu un mācību priekšmetu un stundu plānu realizēšanai.
1.1.Noteikt piemaksu :
Rakstu darbu labošana;
Sagatavošanās mācību stundām;
Individuālais darbs ar izglītojamo;
Klases audzināšana;
Trešā kvalitātes pakāpe- 8%;
Ceturtā kvalitātes pakāpe - 20%;
Piektā kvalitātes pakāpe – 25%.
1.2.Nodrošināt finansējumu skolas administrācijas darba apmaksai atbilstoši
tarificētajam likmju skaitam: līdz 5 gadi darba stāžs- Ls 280,- no 5 gadi līdz 10 gada
Ls 290,- no 10 gadi un vairāk- Ls 300,-.
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1.3.Viļānu vidusskolas vietniekiem darba alga Ls 550.-.
1.4.Viļānu vidusskolas direktoram darba alga Ls 755,-.
1.5.Pirmskolas izglītības iestādēs piecgadnieku un sešgadnieku apmācībai noteikt
piemaksu 2 stundas par likmi – mācību stundu sagatavošanai.
2.Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju sekojoši:
2.1.Interešu izglītība
Dekšāres pamatskola -Ls 175.00 (viens simts septiľdesmit pieci lati 00 santīmi)
mēnesī
Viļānu vidusskola –Ls 1020.79 (viens tūkstotis divdesmit lati 79 santīmi) mēnesī.
2.2. 5.-6.gadniekiem
Viļānu pirmsskolas izglītības iestāde- Ls 1403.74 (viens tūkstotis četri simti trīs lati
74 santīmi) mēnesī.
Radopoles pirmsskolas izglītības iestāde – Ls 968.00 (deviľi simti sešdesmit astoľi
lati 00 santīmi) mēnesī.
Dekšāres pirmsskolas grupa- Ls 298.10 (divi simti deviľdesmit astoľi lati 10 santīmi)
mēnesī.
2.3.Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm
Viļānu vidusskola -Ls 30548,14 (trīsdesmit tūkstoši pieci simti četrdesmit astoľi lati
14 santīmi) mēnesī.
Dekšāres pamatskola –Ls 5958,81 (pieci tūkstoši deviľi simti piecdesmit astoľi lati
santīms) mēnesī.
20§
Par nolikumu „Par goda rakstu”, ”Par atzinības rakstu” un „Par pateicības
rakstu”apstiprināšanu.________________________________________________
I.Brence J.Ivanova
Izskatot izpilddirektores I.Strūbergas sagatavotos nolikumu projektus un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,kā arī ľemot vērā izglītības,
kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Apstiprināt nolikumu „Par goda rakstu” .
Pielikumā nolikums uz 1.lapas.
2.Apstiprināt nolikumu „Par atzinības rakstu”.
Pielikumā nolikums uz 1.lapas.
3.Apstiprināt nolikumu „Par pateicības rakstu” .
Pielikumā nolikums uz 1.lapas.
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21§
Par Mūzikas un mākslas skolas mācību maksas segšanu D. G._______________
D.Strupiša J.Ivanova
Izskatot sociālās nodaļas lēmumu Nr. 1.1.11/2214 no 24.09.2013.,kur tika
skatīts L.G. dekl. Viļānos, 03.09.2013. iesniegums ar lūgumu palīdzēt samaksāt par
meitas D.G. mācībām Mūzikas un mākslas skolā , konstatēts- L. G. ģimenē aug 5
nepilngadīgi bērni. Materiālās iespējas ierobežotas. Ģimene ir trūcīga. Meitene
septembrī cītīgi apmeklējusi skolu, ir radoša. Vēlas turpināt mācības.
Ľemot vērā visus apstākļus, pamatojoties uz 2003. gada 1.janvāra “Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35.panta 2.d., saskaľā ar “Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”12.panta.1.d.3.p., Viļānu novada domes
2009.gada 5.augusta apstiprinātajiem saistošiem noteikumiem Nr.12 ”Sociālās
palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” 11.punktu,kā arī ľemot
vērā izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:


atbrīvot D. G. dekl. Viļānos, no mācību maksas par Mūzikas un
mākslas skolu 2013./2014. mācību gadā.

22§
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā._____________________
J.Šlivka J.Ivanova
1. Izskatot V. O. deklarētā dzīvesvieta Dekšāres pag., Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
V.O. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu, jo ir otrās grupas invalīds un nav spējīgs dzīvot lauku mājā veselības
stāvokļa dēļ. Līdz šim dzīvoja kopā ar māti Z.O., kura mirusi 28.06.2013.
2013.gada 16.augustā Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieks M.Vīča
veicot V.O.apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā Dekšāres pag., Viļānu nov., konstatēja,
ka V. O. dzīvo viens. Dzīvojamajai mājai ir nepieciešams kapitālais remonts: jumts ir
caurs, logi un sienas izpuvuši. V.O. kopš bērnības ir otrās grupas invalīds ar kustību
traucējumiem.
Saskaľā ar VZD Kadastra reģistra datiem V. O. pieder īpašums Viļānu nov., Dekšāres
pag. Īpašuma tiesība nostiprināta uz zemi, zemes kopplatība 2 ha. Uz zemes gabalā
atrodas dzīvojamā māja, kura nav reģistrēta zemes grāmatā. Dzīvojamās mājas
tiesiskais valdītājs ir V. O.
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Pamatojoties uz „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”, MK 2010.gada
30.marta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu” un Viļānu novada pašvaldības Saistošajiem
noteikumiem Nr.13 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu
novadā atzīstama par maznodrošinātu” V. O. nav piešķirts maznodrošinātas personas
statuss, līdz ar to V.O. neatbilst personu kategorijai, kurai saskaľā ar Viļānu novada
pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.4. punkta
nosacījumiem pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām.
Sakarā ar iepriekš minēto V. O. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma
risināšanā ir atbalstāms, jo saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu
Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punkta nosacījumiem, V. O. ir iesniedzis
motivētu iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.
Saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās
daļas 1. punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var
izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1.punktu,
Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas
izīrēšanu” 5.5. punktu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt V.O. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības
saľemšanai vispārējā kārtībā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.
2. Izskatot Ļ.S. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
L. S. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo brīvo dzīvojamo telpu. Pašlaik dzīvo sociālajā dzīvoklī (istabā), bet vēlas
dzīvot atsevišķi, jo nevar sadzīvot ar kaimiľienēm kopējā dzīvoklī.
Saskaľā ar 2013.gada 17.janvāra Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.1,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, Ļ. S. tika
sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – sociālā dzīvokļa izīrēšanā, pēc
adreses Celtnieku ielā, Viļāni ( 2013.gada 24.janvāra dzīvojamās telpas īres līgums
Nr.10888).
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Saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās
daļas 1. punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var
izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.
Sakarā ar iepriekš minēto Ļ. S. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma
risināšanā ir atbalstāms, jo saskaľā ar Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu
Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punkta nosacījumiem, Ļ. S. ir iesniegusi
motivētu iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.
Ľemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta,
pirmās.daļas,1.punktu, Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par
dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atzīt Ļ.S. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā un reģistrēt Ļ. S.Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības
saľemšanai vispārējā kārtībā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
3. Izskatot J. J.deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
J.J. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu.
J. J. savā iesniegumā norāda, ka pašreiz dzīvo kopā ar vecākiem, bet vēlās dzīvot
atsevišķi. Dzīvoklis sastāv no 2-istabām, pieder pašvaldībai un tiek izīrēts J. J. mātei
V. J.
Izskatot J.J. iesniegumu un tam pievienotās dokumentus, tika konstatēts, ka 1991.gada
19.martā starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un V. J. tika noslēgts dzīvojamās telpas,
kas atrodas Rīgas ielā , Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.361, kurā tika ierakstīta
īrniece V.J., vīrs A. J. un dēls J. J. Dzīvoklis sastāv no divām istabām, kopēja platība 43,2 m2, dzīvojamā platība - 30,7 m2.
J.J. uz šo brīdi nav izslēgts no īres līguma Nr.361. Līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka J.
J. tiesiskā valdījumā ir dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa.
Sakarā ar iepriekš minēto J. J. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma
risināšanā ir noraidāms, jo saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā ”13. panta,14.panta,15.panta un Viļānu novada pašvaldības Saistošo
noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. punkta, 5.1.,5.2.,5.3.,5.4. un
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5.5. punkta nosacījumiem, viľš neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir
tiesīgas saľemt iepriekš minēto palīdzības veidu. Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga
administratīva akta pieľemšana
Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem J. J.
tika uzaicināts uz 2013.gada 17.septembra Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi
papildus viedokļa sniegšanai saskaľā ar iespējami nelabvēlīga administratīvā akta
pieľemšanu.
J. J. komisijā uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidrojumus un
pieradījumus nav iesniedzis.
Šis administratīvais akts tiek pieľemts, ievērojot Administratīvā procesa likuma
4.pantā noteiktos administratīvā procesa principus, kā arī ietverot lietderības
apsvērumus, ievērojot Administratīvā procesa likuma 65. pantu un 66.pantu. Šajā
gadījumā ir lietderīgi izdarot nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šajā gadījumā
administratīvā akta izdošana nepieciešama, lai sasniegtu tiesisku mērķi un izdodamais
nelabvēlīgais administratīvais akts ir piemērots tiesiskā mērķa sasniegšanai, bet citi
līdzekļi nav piemērojami. Sabiedrības ieguvums šajā gadījumā ir lielāks, nekā
personas tiesību aizskārums, jo pašvaldība savas funkcijas veic visu pašvaldības
iedzīvotāju interesēs un likuma ietvaros (pamats – Administratīvā procesa likuma
(APL 13.pants). Izdodamā administratīvā akta saturs atbilst demokrātiskās iekārtas
principam (APL 12.pants), sabiedrības interešu ievērošanas principam un
privātpersonas tiesību ievērošanas principam (APL 5.pants). Cilvēktiesību
ierobežojums nav pieļauts.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2. pantu, 6.
panta 3. daļu, 13.pantu,14.pantu,15.pantu, Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5.
pantu,12. pantu, 13. pantu, 62. panta pirmo daļu, 64.panta otro daļu 65, pantu, 66.
pantu 67. pantu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.10 „Par
dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. punktu, 5.1.,5.2.,5.3., 5.4. un 5.5.punktu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atteikt atzīt J. J. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās
telpas izīrēšanā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
23§
Par personas iekļaušanu dzīvojamās telpas īres līgumā.______________________
J.Šlivka J.Ivanova
Izskatot V.C.deklarētā dzīvesvieta ,Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar lūgumu iekļaut
dzīvojamās telpas Celtnieku ielā , Viļāni, Viļānu nov., īres līgumā E.P., kā arī E. P.
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iesniegumu ar lūgumu iekļaut viľu dzīvojamās telpas Celtnieku ielā , Viļāni, īres
līgumā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
V. C. lūdz atļaut iemitināt viľas īrētajā dzīvoklī Celtnieku ielā , Viļāni, Viļānu nov.,
un iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā tanti E.P. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag.,
Viļānu nov., veselības un neciešamu dzīves apstākļu dēļ.
E.P. lūdz atļaut iekļaut viľu dzīvojamās telpas īres līgumā un iemitināt dzīvoklī
Celtnieku ielā , Viļāni, Viļānu nov., īres līgumā. E. P. ir otrās grupas invalīde un
veselības stāvokļa dēļ viľai nepieciešama palīdzība.
Izskatot V. C. un E. P. iesniegumus, tika konstatēt, ka 2003.gada 4.decembrī starp
SIA „Viļānu namsaimnieks” un V.C. tika noslēgts dzīvojamās telpas, pēc adreses
Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.1394.
Īres līgumā Nr.1394 ir ierakstīta V. C. māsa V. L., kura piekrīt tam, ka īres līgumā
tiks iekļauta tante E. P. Citu dzīvoklī deklarēto, ne arī iekļauto īres līgumā Nr.1394
pilngadīgo ģimenes locekļu nav.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta piekto daļu īrniekam ir
tiesības iemitināt viľa īrētajā dzīvojamā telpā citu personu, saľemot izīrētāja un visu
tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišanu.
Izīrētājs SIA „Viļānu Namsaimnieks” neiebilst tam, ka dzīvoklī, kā cita persona, tiks
iemitināta E. P.
Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 23.punktu, „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta piekto daļu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
atļaut V.C. iemitināt dzīvojamā telpā Celtnieku ielā , Viļāni, Viļānu nov. E. P. un
iekļaut viľu dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.1394, kā citu personu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.

24§
Par saistošo noteikumu Nr. 56„Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas
kārtība Viļānu novada pašvaldībā”apstiprināšanu._____________________
G.Arbidāns J.Šlivka I.Grolmusa J.Ivanova
Izskatot saistošo noteikumu Nr. 56 „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas
kārtība Viļānu novada pašvaldībā” projektu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 56„Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas
kārtība Viļānu novada pašvaldībā”.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 1 lapas.
25§
Par aprēķināto procentu norakstīšanu.___________________________________
I.Stafecka J.Šlivka J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, MK noteikumu Nr.
1486 “Kārtība, kādā pašvaldība kārto grāmatvedības uzskaiti” 113. pantu,
Deputāti atklāti balsojot par-14 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs
Vidiľš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,
Inta Brence, Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze
Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. norakstīt aprēķinātos procentus par summu LVL 67.56 ( sešdesmit septiľi lati 56
santīmi) par laika periodu 15.03.2013 – 15.04.2015, jo O.A. par izpērkamo
nekustamo īpašumu ierosināja samaksāt visu atlikušo summu ( nekustamā īpašuma
nomas izpirkuma līgumu Nr.6 no 28.03.2012).
2. norakstīt aprēķinātos procentus par summu LVL 203.52 ( divi simti trīs lati 52
santīmi) par laika periodu 25.11.2013 – 25.03.2016, jo J. M. par izpērkamo
nekustamo īpašumu ierosināja samaksāt visu atlikušo summu ( nekustamā īpašuma
nomas izpirkuma līgumu Nr.1/2011 no 21.04.2011).
26§
Informācija.__________________________________________________________
Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2013. gada 07.novembrī plkst.15.00.
Finanšu komitejas sēde notiks 2013.gada 29.oktobrī plkst 15.00.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2013.gada 28.oktobrī
plkst.15.00.
Sēdi slēdza plkst.17.00
Sēdi vadīja

Jekaterina Ivanova

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Parakstīja 2013.gada 17.oktobrī

