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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                               Nr.13                                      2013.gada  07.novembrī 

 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

1. Par Ziemassvētku dāvanu iegādi novada bērniem. 

2. Par maksas pakalpojumiem  un citiem  maksājumiem- bibliotēkās. 

3. Par maksas noteikšanu Sociālā atbalsts centra „Cerība” sniegtajiem maksas  

          pakalpojumiem. 

4. Par grozījumiem pamatbudžetā un specbudžetā. 

5. Par aprēķināto procentu norakstīšanu. 

6. Par autobusa piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādei . 

7. Par ēdināšanas izdevumiem Dekšāres pamatskolā(pedagogi, tehniskais 

personāls). 

8. Par zemes iznomāšanu. 

9. Par nomas līguma grozīšanu. 

10. Par vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšanu. 

11. Par nekustamā īpašuma ar kadastraNr.78980060089 izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

12. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78980040211 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

13. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78170040619 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

14. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu. 

15. Par medību tiesību nodošanu Biedrībai „Mednieku biedrība “KŅAVA””. 

16. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „TINIS”. 

17. Par Biedrības „Mednieku klubs „Avangards”” iesnieguma izskatīšanu. 

18. Par līguma termiņa pagarināšanu. 

19. Par mērķdotācijas sadales grozījumiem novada tautas mākslas 

kolektīviem. 

20. Par naudas līdzekļu piešķiršanu dzīvokļa Skudnovkā Nr. 12 remontam. 

21. Par invalīdu ar kustību traucējumiem apkalpošanu mājās Dekšāres un Atspukas 

FVP. 

22. Par iesniegumu pārreģistrēšanu Palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu 

risināšanā – dzīvojamo telpu izīrēšanā vispārējā kārtībā. 

23. Par SIA „Viļānu namsaimnieks” visu pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres 

līgumu un pielikumu kopiju iesniegšanu Viļānu novada pašvaldībai. 

24. Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu. 

25. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 
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26. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo 

sociālo dzīvokļu (istabu) izīrēšanā. 

27. Par licences izsniegšanu pieaugušo neformālās izglītības programmas - 

„Datorzinības ar priekšzināšanām”. 

28. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājuma risināšanā. 

29. Par personas iemitināšanu dzīvojamā platībā. 

30. Par dzīvokļa pārreģistrēšanu. 

31. Par finansiālu atbalstu ārkārtas situācijā. 

32. Par maksas pakalpojumiem Viļānu novadā. 

33. Par palīdzības sniegšanu dzīvojamā jautājuma risināšanā. 

34. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

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

20.jautājuma labošanu. 

36. Par Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030. gadam 

1.redakcijas publisko apspriešanu. 

37. Par personas izvirzīšanu Atzinības raksta saņemšanai . 

38. Par iepirkuma veikšanu ceļa uzturēšanai. 

39. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru 

elektronisko pakalpojumu saņemšanai. 

40. Informācija. 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova 

Piedalās 

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

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

Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Ilze Grolmusa, Felicija Leščinska, Alla Stiuka. 

Nav ieradusies deputāte –Jevdokija Šlivka –komandējumā un deputāte Inta Brence- 

ģimenes apstākļu dēļ. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Inga Strūberga, jurists Guntars 

Arbidāns, zemes ierīcības inţeniere Lidija Semjonova, nekustamā īpašuma speciāliste 

Irina Klimanova, galvenā grāmatvede Irēna Stafecka, Dekšāres pagasta pārvaldes 

vadītājs Jānis Benislavskis, sabiedrisko attiecību speciāliste Sigita Āboliņa, Sokolku 

pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova, finanšu ekonomiste Līvija Krupnova, 

materiālu uzskaites grāmatvede Veneranda Arbidāne un Viļānu pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītāja Janīna Mičule. 

Korespondente Ilze Sondore. 

Viļānu novada iedzīvotāji ,kas piesakās debatēs: J.Borisovska- Cvetkova,A.Treikals, 

R.Plečs, A.Upenieks. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00. 

Novada pašvaldības priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova informē par  papildus 

jautājumiem, kas iekļaujami darba kārtībā  un deputāti piekrīt . 

 

1§ 
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Par Ziemassvētku dāvanu iegādi novada bērniem.__________________________ 

I.Strūberga J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta 27.punktu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt naudas līdzekļus  no līdzekļiem pārējā neklasificētā kultūra Ziemassvētku 

dāvanu (saldumu maisiņu)  iegādei : 

1.Viļānu vidusskolas un Dekšāru pamatskolas skolēniem no 1-12 klasei ieskaitot ,  

   katram skolēnam Ls 3,00 (bez PVN) (trīs  lati 00 santīmi) vērtībā. 

2.Viļānu pilsētas , Radopoles pirmsskolas un Dekšāru  izglītības iestāţu audzēkņiem , katram  

   audzēknim Ls 3,00  (bez PVN) (trīs  lati 00 santīmi) vērtībā. 

3.Bērniem bāreņiem –Tiskādu  bērnu namā 1 bērnam un Kalkūnu bērnu namā 2 bērniem ,  

   katram Ls 3,00 (bez PVN) (trīs  lati 00 santīmi) vērtībā. 

4.Viļānu novadā deklarētajiem un pastāvīgi dzīvojošiem pirmsskolas vecuma bērniem, katram  

   Ls 3.00 (bez PVN) (trīs lati 00 santīmi) vērtībā. 

5.Astoņiem bērniem audţuģimenēs , katram Ls 3,00 (bez  PVN) (trīs lati 00  santīmi) vērtībā. 

 

2§ 

Par maksas pakalpojumiem  un citiem  maksājumiem- bibliotēkās.___________ 
J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Sakarā ar Eiro ieviešanu no 2014.gada 01.janvāra apstiprināt cenrādi visām Viļānu 

novada pašvaldības bibliotēkām . 

 

Pielikumā: cenrādis bibliotēkām. 

3§ 

Par maksas noteikšanu Sociālā atbalsts centra „Cerība” sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem._______________________________________________________ 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta 27.punktu , ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu -sakarā ar to, ka tika īstenots projekts Nr.12-01-LL23-L413101-

000006”Sociālā atbalsta centra „Cerība” veļas mazgāšanas pakalpojuma uzlabošana”, 

projekta ietvaros tika iegādāta veļas mašīna un veļas ţāvējamā mašīna. 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 
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Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Ņemot vērā veļas mazgājamās mašīnas jaudu 5.3 kw (Ls 0.41,EUR 0.58) un 

amortizācijas izdevumus (Ls 0.196 , EUR 0.27)- NOTEIKT  apmaksu par 

pakalpojumu veļas ţāvēšana Ls 0.60 (0.85 EUR) un veļas mazgāšana Ls 1.30 (1.85 

EUR). 

4§ 

 

Par grozījumiem pamatbudžetā un specbudžetā.___________________________ 

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 , 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa), pret-nav,  atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2013. gada saistošajos noteikumos 

Nr.53 ”Par Viļānu novada pašvaldības pamatbudţeta un specbudţeta   kopsavilkumu 

2013.gadam”. 

Grozījumi pielikumā uz 8 (astoņām) lapām . 

 

5§ 

Par aprēķināto procentu norakstīšanu.___________________________________  

I.Stafecka J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, MK noteikumu Nr. 

1486 “Kārtība, kādā pašvaldība kārto grāmatvedības uzskaiti” 113. pantu un ņemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

norakstīt aprēķinātos procentus par summu LVL 4.84 ( četri lati 84 santīmi) par laika 

periodu 26.10.2013 – 25.04.2014, jo Z.R. par izpērkamo nekustamo īpašumu 

samaksāja visu izpirkuma maksājumu ( nekustamā īpašuma nomas izpirkuma līgumu 

Nr.2/2011 no 26.04.2011). 
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6§ 

Par autobusa piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādei .___________________  

J.Mičule J.Ivanova 

1.Izskatot Viļānu novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Janīnas Mičules 

2013.gada 17.oktobra iesniegumu ar lūgumu piešķirt  autobusu pieredzes apmaiņas 

braucienam uz Rokišķiem un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu , 

uzklausot viņas paskaidrojumus un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu , 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Piešķirt Viļānu novada pirmsskolas izglītības iestādei autobusu pieredzes apmaiņas  

   braucienam uz Rokišķiem. 

7§ 

Par ēdināšanas izdevumiem Dekšāres pamatskolā(pedagogi, tehniskais personāls). 

I.Stafecka J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. Punktu un 

ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

  

Noteikt 50 % uzcenojumu maksai par kompleksām pusdienām Dekšāres pamatskolā 

skolotājiem un tehniskajam personālam, kas ar uzcenojumu sastāda LVL 0.90 ( nulle 

lati 90 santīmi) (EUR= 1.28 ) . 

8§ 

Par zemes iznomāšanu. 

I.Klimanova J.Ivanova 

1. Izskatot K.F.dzīv.  Viļāni, Viļānu nov., 2013.gada 3.oktobra iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

2013.gada 3.oktobrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts K.F. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170020847 900 m
2
 platībā.  

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170020847 ir Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgā zeme (2011.gada 22.septembra Viļānu novada pašvaldības lēmums). 

  Citi pieteikumi uz doto zemes vienību  netika saņemti. 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 K. F. 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-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1. Noslēgt nomas līgumu ar K.F. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170020847 

900m
2
 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 K.F.  Viļāni, 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. 

 

2. Izskatot K.A.dzīv.  Viļāni, Viļānu nov., 2013.gada 14.oktobra iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

2013.gada 14.oktobrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts K.A. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 78170040189 400 m
2
 platībā.  

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040189 ir Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgā zeme (2008.gada 10.decembra Viļānu pilsētas domes lēmums). 

  Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saņemti. 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 K.A. 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-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar K.A. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040189 daļu 

400m
2
 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 K.A. Viļāni, 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. 

 

3. Izskatot A.I.dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov., 2013.gada 30.septembra iesniegumu 

par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 
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2013.gada 30.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A.I. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480010091 (0,9 ha platībā), 

78480010018 (1,0 ha platībā), 78480010163 (1,1 ha platībā), 78470030406  (0,9 ha platībā).  

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumiem 78480010091, 78480010018, 

78480010163, 78470030406   ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes. 

  Citi pieteikumi uz dotajām zemes vienībām netika saņemti. 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.I. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, likuma „Par 

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

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

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

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1. Noslēgt nomas līgumu ar A.I. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78480010091 

(0,9 ha platībā), 78480010018 (1,0 ha platībā), 78480010163 (1,1 ha platībā), 78470030406  

(0,9 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.I. Dekšāres pag., 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. 

 

9§ 

Par nomas līguma grozīšanu. 

I.Klimanova J.Ivanova 

1. Izskatot O.B. dzīv.  Viļāni, Viļānu nov., 2013.gada 13.septembra iesniegumu par 

nomas līguma grozīšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

2013.gada 13.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts O.B. iesniegums ar 

lūgumu grozīt 26.10.2012. noslēgto zemes nomas līgumu par zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 78170030258, precizējot iznomāto zemes platību pēc reālās zemes izmantošanas. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030258 ir Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgā zeme (2008.gada 10.decembra Viļānu pilsētas domes lēmums). 

  2012.gada 26.oktobrī starp Viļānu novada pašvaldību un O.B. tika noslēgts zemes 

nomas līgums Nr.113 par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170030258 1338m
2
 platībā 

nomu. Nomas tiesības nomniekam piešķirtas pamatojoties uz Viļānu novada domes 

2012.gada 18.oktobra sēdes Nr.12 dienas kārtības 12.jautājuma 1.punkta lēmumam. 

 Apsekojot iznomāto zemes gabalu tika konstatēts, ka O. B. reāli izmanto 490m
2
 no 

kopējās iznomātās platības. 

 Izvērtējot O. 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 
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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-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Grozīt 2012.gada 26.oktobra zemes nomas līgumu Nr.113 starp Viļānu novada 

pašvaldību un O.B. un noteikt, ka O.B. tiek iznomāta zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78170030258 daļa 490m
2
 platībā.   

2. Lēmuma norakstu nosūtīt O.B.Viļāni, 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. 

 

10§ 

Par vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšanu. 

I.Klimanova J.Ivanova 

Pamatojoties uz 2012.gada 27.jūlija MK noteikumiem Nr.497 „Vietējā ģeodēziskā 

tīkla noteikumi” 64.punktu, vietējām pašvaldībām līdz 2013.gada 31.decembrim 

jāveic pirmreizējā vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšana un izvērtēšana. 

Saskaņā ar Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras datiem, Viļānu novada 

teritorijā ir 125 vietējā ģeodēziskā tīkla punkti (poligonometrijas, nivelēšanas, 

triangulācijas un globālās pozicionēšanas (G3 klases) punkti. 

Sazinoties ar mērniecības firmām, kas var veikt vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšanu un 

izvērtēšanu, konstatēts, ka aptuvenās izmaksas ir: punktu apsekošana – LVL 1990,00 

(bez PVN) un atskaites sagatavošana – LVL 450,00 (bez PVN). 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Veikt vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšanu un izvērtēšanu. 

V.Arbidāns atstāj zāli – telefona zvans. 

11§ 

Par nekustamā īpašuma ar kadastraNr.78980060089 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

I.Klimanova J.Ivanova 

2013.gada 24.oktobrī Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma 

un zemes komisija veica nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78980060089 izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē: 

Izsoles noteikumos paredzētājā kārtībā, līdz 2013.gada 23.oktobrim tika saņemts 

viens pieteikums dalībai izsolē no A.M. Izsoles sākumcena bija noteikta LVL 600,00, 

izsoles solis – LVL 20,00.  
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Deputāti  atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis,  Inga Zunda,  Leopolds 

Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa) ,pret-nav, 

atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt 2013.gada 24.oktobra izsoles protokolu.  

 

V.Arbidāns ierodas zālē. 

12§ 

Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78980040211 izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

I.Klimanova J.Ivanova 

2013.gada 24.oktobrī Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma 

un zemes komisija veica nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78980040211 izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē: 

Izsoles noteikumos paredzētājā kārtībā, līdz 2013.gada 23.oktobrim tika saņemts 

viens pieteikums dalībai izsolē no I. R. Izsoles sākumcena bija noteikta LVL 1160,00, 

izsoles solis – LVL 20,00.  

I.R. lūdz Viļānu novada domi atļaut norēķināties par doto īpašumu 24 mēnešu laikā. 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Apstiprināt 2013.gada 24.oktobra izsoles protokolu.; 

 Atļaut I.R. norēķināties par izsolē iegādāto īpašumu 24 mēnešu laikā. 

 

13§ 

Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78170040619 izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

I.Klimanova J.Ivanova 

2013.gada 24.oktobrī Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma 

un zemes komisija veica nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78170040619 izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē: 

Izsoles noteikumos paredzētājā kārtībā, līdz 2013.gada 23.oktobrim tika saņemts 

viens pieteikums dalībai izsolē no A. N. Izsoles sākumcena bija noteikta LVL 

1500,00, izsoles solis – LVL 20,00.  

A. N. lūdz Viļānu novada domi atļaut norēķināties par doto īpašumu 24 mēnešu laikā. 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 
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Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Apstiprināt 2013.gada 24.oktobra izsoles protokolu.; 

 Atļaut A.N. norēķināties par izsolē iegādāto īpašumu 24 mēnešu laikā. 

 

14§ 

Par pamatlīdzekļu norakstīšanu._________________________________________ 

V.Arbidāne J.Ivanova 

Izskatot pamatlīdzekļu norakstīšanas komisijas iesniegumu, norakstīšanas aktus un 

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

finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Norakstīt sekojošus Viļānu novada pašvaldības pamatlīdzekļus: 

 

1. Saldējamā kamera – sākotnējā vērtība Ls 122.00 nolietojums Ls 122.00- iegādes  

gads 2009.- Viļānu vidusskola – norakstīt un nodot utilizācijā. 

2. Centrālapkures katls – sākotnējā vērtība Ls 100.00- nolietojums Ls 100.00 – 

iegādes gads 1989. – Viļānu PII – norakstīt, nodot metāllūţņos. 

3. Zāles pļāvējs – sākotnējā vērtība Ls 159.00 – nolietojums Ls 159.00 – iegādes gads 

2008. – Viļānu PII – norakstīt ,nodot metāllūţņos. 

4. Digitālais fotoaparāts – sākotnējā vērtība Ls 189.00 – nolietojums Ls 189.00 – 

iegādes gads 2007. – Viļānu bibliotēka – norakstīt ,nodot utilizācijai. 

5. Klavieru krēsls – sākotnējā vērtība Ls 65.00 – nolietojums Ls  65.00 – iegādes gads 

2005. – Viļānu MMS – norakstīt, utilizēt. 

6. Municipālā policista vīriešu uzvalks – sākotnējā vērtība Ls 68.71 – nolietojums Ls 

68.71 – iegādes gads 2008. – Viļānu novada pašvaldība – norakstīt ,iznīcināt. 

7. Novusa galds – sākotnējā vērtība Ls 79.95 – nolietojums Ls 79.95 – iegādes gads 

2008. – Viļānu novada pašvaldība – norakstīt, iznīcināt. 

8.Novusa galds – sākotnējā vērtība Ls 79.95 – nolietojums Ls 79.95 – iegādes  gads 

2008. – Viļānu novada pašvaldība – norakstīt, iznīcināt. 

 

15§ 

Par medību tiesību nodošanu Biedrībai „Mednieku biedrība “KŅAVA””.______ 

I.Grolmusa G.Arbidāns J.G.Vidinš. J.Borisovska –Cvetkova A.Treikals R.Plečs 

A.Upenieks J.Ivanova 
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Izskatot Biedrības „Mednieku biedrība “KŅAVA”” 2013.gada 27.septembra 

iesniegumu ar lūgumu medījamo platību nepārtrauktības nodrošināšanai, nodot 

medību tiesības uz Viļānu novada pašvaldībai piederošajiem zemes gabaliem saskaņā 

ar iesniegumam pievienoto pielikumu,  

tika konstatēts, ka: 

Biedrība „Mednieku biedrība “KŅAVA”” lūdz medījamo platību nepārtrauktības 

nodrošināšanai, nodot medību tiesības uz Viļānu novada pašvaldībai piederošo 

īpašumu „Sokolku pagasta ceļi”, kadastra numurs 7890 001 0018, kurš sastāv no 

divdesmit astoņiem zemes gabaliem. 

Medību likuma 1.panta 1.daļas 4.punkts nosaka, ka medību platība ir medījamo 

dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīgā un medībām izmantojamā platība. 

Medību likuma 1.panta 1.daļas 9.punkts nosaka, ka medību tiesības ir tiesības zemes 

īpašniekam vai lietotājam savā zemes gabalā medīt šajā likumā un medības 

reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Medību tiesības zemes 

īpašnieks vai lietotājs var izmantot pats vai nodot citai personai. 

Medību likuma 1.panta 1.daļas 10.punkts nosaka, ka medību tiesību lietotājs zemes 

īpašnieks vai lietotājs, kura īpašumā vai lietošanā esošajā zemes gabalā ietilpst šajā 

likumā noteiktajām prasībām atbilstošas medību platības, vai persona, kurai zemes 

īpašnieks vai lietotājs likumā noteiktajā kārtībā uz līguma pamata nodevis savas 

medību tiesības. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.113 „Medību noteikumi”, 26. punkts nosaka, ka 

Medību iecirkni uzskata par vienlaidu medību platību, ja viena medību tiesību 

lietotāja medību platības neatrodas tālāk par 100 metriem viena no otras. Medību 

iecirkni uzskata par vienlaidu medību platību arī tad, ja to sadala infrastruktūras 

objekti. 

Infrastruktūras objekti ir tautsaimniecības teritoriālās struktūras sastāvdaļa, ko veido 

transporta, sakaru, tirdzniecības, enerģētikas un ūdenssaimniecības sistēma, kā arī 

dzīvokļi, skolas, veselības aizsardzības, kultūras, sporta u. tml. iedzīvotāju aprūpes 

objekti un to izkārtojums kādā teritorijā. 

Ceļu satiksmes likuma 1.panta 1.daļas 3.punkts nosaka, ka ceļš ir jebkura satiksmei 

izbūvēta teritorija (autoceļš, iela, prospekts, šķērsiela un tamlīdzīgas teritorijas visā 

platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas). Ceļa 

kompleksā ietilpst ceļš, mākslīgās būves (tilti, satiksmes pārvadi, tuneļi, caurtekas, 

ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas un citas būves), ceļu inţenierbūves 

(pasaţieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietas un paviljoni, bremzēšanas un 

paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvvietas, atpūtas laukumi, veloceliņi un ietves, 

ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas un citas inţenierbūves), satiksmes organizācijas 

tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, 

vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi un citi tehniskie līdzekļi). 

Ministru kabineta noteikumu Nr.113 „Medību noteikumi”, 42. punkts nosaka, ka 

mednieks pirms šāviena pārliecinās, vai šaušanas virzienā neatrodas cilvēki, 

mājdzīvnieki, transportlīdzekļi, ēkas vai ceļi, pa kuriem pārvietojas cilvēki un 

transportlīdzekļi. Šos nosacījumus ievēro arī, tēmējot ar nepielādētu ieroci.  

Līdz ar to, ņemot vērā, ka: 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Tautsaimniec%C4%ABba
http://lv.wikipedia.org/wiki/Transports
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sakari
http://lv.wikipedia.org/wiki/Tirdzniec%C4%ABba
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ener%C4%A3%C4%93tika&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%AAdenssaimniec%C4%ABba&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dz%C4%ABvoklis&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Skola
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Vesel%C4%ABbas_aizsardz%C4%ABba&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kult%C5%ABra
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sports


12 
 

ceļu, kā infrastruktūras objektu esamība attiecīgā medību iecirkņa teritorijā neietekmē 

šo medību platību vien laidumu;  

ceļš kā tautsaimniecības teritoriālās struktūras sastāvdaļa, satiksmei izbūvēta teritorija 

ir paredzēta sauszemes transportlīdzekļu, kā arī gājēju kustībai; 

ceļš nav medību platība, kura ir medījamo dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīga un līdz 

ar to medībām izmantojama; 

medniekam ir aizliegts izdarīt šāvienu virzienā, kur atrodas cilvēki, mājdzīvnieki, 

transportlīdzekļi, ēkas vai ceļi, pa kuriem pārvietojas cilvēki un transportlīdzekļi, 

kā arī nolūkā izslēgt sabiedrības attiecīgās daļas, kura izmanto vai atrodas šo ceļu 

tuvumā,   iespējamo apdraudējumu. 

Deputāte I.Grolmusa sagatavojusi ziņojumu informē deputātus, ka tiesības zemes 

īpašniekam vai lietotājam savā zemes gabalā medīt regulē Medību likums  un medības 

reglamentējošie   normatīvie akti. Medību tiesības zemes īpašnieks vai lietotājs var 

izmantot pats vai nodot citai personai, ko arī lūdz mednieku biedrība „Kņava” 

pašvaldībai attiecībā uz Sokolku pagasta ceļiem. Medību likuma 19.pants paredz, ka 

medībām var nodot tikai meţa zemi un neieţogoto lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļu 27.punktu,  

Deputāti  atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa) ,pret-

1(Andris Kozulis), atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

nenodot Biedrībai „Mednieku biedrība “KŅAVA”” medību tiesības uz Viļānu novada 

pašvaldībai piederošo īpašumu „Sokolku pagasta ceļi”, kadastra numurs 7890 001 

0018, sastāvošu no divdesmit astoņiem zemes gabaliem. 

 

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

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

16§ 

Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „TINIS”. 

I.Klimanova I.Grolmusa J.G.Vidinš J.Ivanova 

Izskatot mednieku biedrības „TINIS”, reģ.Nr.50008013931, iesniegumu ar lūgumu 

nodot medību tiesības Viļānu novada pašvaldībai piekritīgajos zemes gabalos 

Dekšāres pagastā, saskaņā ar iesniegumam pievienoto pielikumu, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļu 27.punktu un Medību likuma 1.panta 

1.daļas 9.punktu,  

Deputāti  atklāti balsojot par-11 ( Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, 

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

Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska) ,pret-nav ,atturas- 2(Jekaterina 

Ivanova, Ilze Grolmusa), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Tautsaimniec%C4%ABba
http://lv.wikipedia.org/wiki/Transportl%C4%ABdzeklis
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Noslēgt līgumu ar mednieku biedrību „TINIS” par medību tiesību nodošanu attiecībā 

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgajām zemām Dekšāres pagastā- meţu platības, 

krūmāji  un lauksaimniecībā izmantojamā zeme, saskaņā ar pielikumu. 

 

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

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

17§ 

 

Par Biedrības „Mednieku klubs „Avangards”” iesnieguma izskatīšanu.________ 

G.Arbidāns I.Grolmusa J.G.Vidinš. J.Borisovska –Cvetkova A.Treikals R.Plečs 

A.Upenieks J.Ivanova 

Izskatot Biedrības „Mednieku klubs „Avangards”” 2013.gada 25.oktobra iesniegumu 

ar lūgumu noslēgt savstarpējo līgumu par medību platību izmantošanu Sokolku 

pagastam piederošajās zemes platībās ar mednieku klubu Avangards, izbeidzot 

līgumattiecības ar tiem medību kolektīviem, kuri nav reģistrēti Sokolku pagasta 

teritorijā un kuru dalībnieki vairumā nav deklarēti Sokolku pagastā, 

tika konstatēts, ka: 

Biedrība „Mednieku klubs „Avangards””, lai nodrošinātu blakus piekrītošo medību 

tiesību platību pievienošanu Sokolku pagasta platībām un vienlaidu medību platību 

izveidošanu, lūdz noslēgt savstarpējo līgumu par medību platību izmantošanu 

Sokolku pagastam piederošajās zemes platībās, izbeidzot līgumattiecības ar tiem 

medību kolektīviem, kuri nav reģistrēti Sokolku pagasta teritorijā un kuru dalībnieki 

vairumā nav deklarēti Sokolku pagastā. 

Iesniegumā nav norādīti zemes gabali, attiecībā uz kuriem ir izteikts augstāk minētais 

lūgums. 

Kā pielikums iesniegumam tiek pievienota Sokolku pagasta pārvaldes vadītājas 

iesniegums, ar atsauci uz astoņiem zemes gabaliem, minot konkrētus kadastra 

numurus. 

Medību likuma 1.panta 1.daļas 4.punkts nosaka, ka medību platība ir medījamo 

dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīgā un medībām izmantojamā platība. Medību likuma 

1.panta 1.daļas 9.punkts nosaka, ka medību tiesības ir tiesības zemes īpašniekam vai 

lietotājam savā zemes gabalā medīt šajā likumā un medības reglamentējošajos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Medību tiesības zemes īpašnieks vai lietotājs 

var izmantot pats vai nodot citai personai. 

Medību likuma 1.panta 1.daļas 10.punkts nosaka, ka medību tiesību lietotājs zemes 

īpašnieks vai lietotājs, kura īpašumā vai lietošanā esošajā zemes gabalā ietilpst šajā 

likumā noteiktajām prasībām atbilstošas medību platības, vai persona, kurai zemes 

īpašnieks vai lietotājs likumā noteiktajā kārtībā uz līguma pamata nodevis savas 

medību tiesības. 

Līdz ar to, ņemot vērā, ka: 

Attiecībā uz lūgumu daļā par savstarpēja līguma noslēgšanu par medību platību 

izmantošanu Sokolku pagastam piederošajās zemes platībās ar mednieku klubu 
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Avangards - Medību likums neparedz šāda savstarpēja līguma noslēgšanu starp zemes 

īpašnieku un citu personu par medību platību izmantošanu, kā arī Sokolku pagastam 

nav tiesiskajā valdījumā esošu zemes platību, kuras ir iespējams izmantot augstāk 

minētajiem mērķiem; 

Attiecībā uz lūgumu daļā par līgumattiecību izbeigšanu ar tiem medību kolektīviem, 

kuri nav reģistrēti Sokolku pagasta teritorijā un kuru dalībnieki vairumā nav deklarēti 

Sokolku pagastā – noslēgto līgumu par medību tiesību nodošanu nosacījumi no to 

personu puses, kurām uz šo brīdi Viļānu novada pašvaldība kā zemes īpašnieks ir 

nodevusi medību tiesības, tiek ievērotas, kā arī šo līgumu termiņi nav beigušies, 

un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļu 27.punktu,  

1.Neslēgt ar Biedrību „Mednieku klubs „Avangards”” savstarpēju līgumu par medību 

platību izmantošanu Sokolku pagastam piederošajās zemes platībās; 

2.Neizbeigt līgumattiecību ar tiem medību kolektīviem, kuri nav reģistrēti Sokolku 

pagasta teritorijā un kuru dalībnieki vairumā nav deklarēti Sokolku pagastā. 

Debates: 

Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja L.Veselova informē deputātus par mednieku 

biedrības „Kņava” sadalīšanos 2009.gadā un lūdz deputātiem ar sapratni izvērtēt 

radušos situāciju.    

Deputāte I.Grolmusa norāda uz to, ka lūgums par savstarpējā līguma noslēgšanu nav 

pašvaldības  kompetencē, mednieku biedrības savā starpā var noslēgt savstarpējo 

līgumu bez pašvaldības līdzdalības. Pašvaldībai vajadzētu izstrādāt un apstiprināt  

saistošos noteikumus par medību tiesību izsoli , lai izvairītos no strīdiem .  

Deputāts J.G.Vidiņš norāda ,ka līgumā , kas noslēgts 07.09.2012. 4.2.punktā ir 

norādīts ,ka iznomātājam un nomniekam ir tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa  15 

dienas iepriekš, par to rakstiski brīdinot otru pusi un nekur nav noteikts, ka  mednieku 

biedrības biedriem būtu jābūt piedeklarētiem tieši tajā pagastā. Viņš uzskata ,ka būtu 

taisnīgi: ja Dekšāru pagasta mednieku biedrībai „Tinis” būtu nodotas medību tiesības 

Dekšāres pagastā , mednieku biedrībai „Kņava” būtu nodotas medību tiesības Viļānu 

pagastā un  mednieku biedrībai „Avangards” būtu nodotas medību tiesības Sokolku 

pagastā. 

Mednieku biedrības „Avangards” vadītāja J.B.–C. uzrunā deputātus un informē, ka 

viņa ir jaunā medniece, kas nodibinājusi mednieku biedrību „Avangards”un  viņu 

biedrībā vairākums ir tieši Sokolku pagasta iedzīvotāju. Ja viņi ir kļūdījušies un nav 

noformulējuši tieši savu lūgumu par savstarpējo līgumu ,tad viņu vēlme ir ,lai ar 

viņiem tiktu noslēgts līgums par medību tiesību nodošanu Sokolku pagasta teritorijā .  

Mednieku biedrības „Kņava” vadītājs R.P. stāsta, ka agrāk bijusi viena mednieku 

biedrība „Kņava” līdz daţi mednieki nolēmuši izveidot savu biedrību un sākušies 

strīdi. Uz visām pašvaldības zemēm Viļānu pagastā un Sokolku pagastā medību 

tiesības ir nodotas biedrībai „Kņava” un reāli aizgāja no biedrības tikai trīs cilvēki ,un 

tagad mēģina atņemt pusi teritorijas. 

Novada domes priekšsēdētāja J.Ivanova uzskata ,ka pašvaldībai nav jārisina strīdi 

mednieku starpā, bet par medību tiesību nodošanu ,lai lemj deputāti. 
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Deputāts J.G.Vidiņš mutiski izvirza  lēmuma projekta otru variantu : 

1.Pārtraukt līgumu ar mednieku biedrību „Kņava” par medību tiesību 

nodošanu  Viļānu novada  Sokolku pagastā  . 

2.Slēgt bezatlīdzības līgumu par medību tiesību nodošanu Viļānu novada 

Sokolku pagastā  ar Biedrību „Mednieku klubs „Avangards””.  

 

Divas trešdaļas no klātesošiem deputātiem neiebilst par J.G.Vidiņa izvirzīto lēmuma 

projektu izskatīšanu novada domes sēdē. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļu 27.punktu,  

balsojums par pamatlēmuma projektu par- 4 (Ilze Grolmusa, Alla Stiuka, Inga Zunda, 

Andris Kozulis), pret-8 (Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Leopolds Naglis, Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska), atturas-1 (Jekaterina Ivanova). 

Lēmuma projekts ir noraidīts. 

Balsojums par deputāta J.G. Vidiņa lēmuma projektu: 

deputāti  atklāti balsojot par-9( Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš, 

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Leopolds Naglis,  Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska)  ,pret- 3( Ilze Grolmusa, ,Andris Kozulis, Inga Zunda), 

atturas- 1(Jekaterina Ivanova ), 

Viļānu novada pašvaldība nolemj: 

 

1.Pārtraukt līgumu ar mednieku biedrību „Kņava” par medību tiesību 

nodošanu Sokolku pagastā  Viļānu novadā . 

2.Slēgt bezatlīdzības līgumu par medību tiesību nodošanu Viļānu novada 

Sokolku pagastā  ar Biedrību „Mednieku klubs „Avangards””. 

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

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

 

18§ 

Par līguma termiņa pagarināšanu._______________________________________ 

G.Arbidāns J.Ivanova 

Izskatot 2012.gada 15.novembrī starp Viļānu novada pašvaldību un SIA 

„Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību” noslēgto Līgumu par 

atkritumu apsaimniekošanu Viļānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā,  

tika konstatēts, ka: 

2012.gada 15.novembrī starp Viļānu novada pašvaldību un SIA „Austrumlatgales 

atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību” tika noslēgts līgums par atkritumu 

apsaimniekošanu Viļānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Līguma 

darbības termiņš – 2013.gada 31.decembris. 

Nolūkā nodrošināt attiecīgo pašvaldības autonomo funkciju izpildes nepārtrauktību, 

ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
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pirmās daļas 1.un 2.punktu, 21.panta 1.daļu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 

18.panta pirmo, trešo, sesto  un septīto daļu, Publisko iepirkumu likuma 3.panta 

pirmās daļas 7.punktu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska) ,pret-

nav ,atturas-1(Ilze Grolmusa) , 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

pagarināt 2012.gada 15.novembrī starp Viļānu novada pašvaldību un SIA 

„Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību” noslēgto Līgumu par 

atkritumu apsaimniekošanu Viļānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā līdz 

2018.gada 31.decembrim. 

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

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

dienas.    

19§ 

Par mērķdotācijas sadales grozījumiem novada tautas mākslas kolektīviem.____ 

J.Benislavskis J.Ivanova 

Ņemot vērā mērķdotācijas piešķiršanas apjomu 4 ceturksnim Viļānu novada tautas 

mākslas kolektīvu darba samaksai un finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 2013.gada 4 ceturksnim sekojoši: 

I.G1 grupas kolektīvi ,kuri sagatavo noteiktu repertuāru: 

1.Viļānu KN deju kopa ”Austra” –Ls 84.45 

2.Viļānu KN sieviešu koris ”Alta” – Ls 76.95 

3.Viļānu KN vid.p.deju kol. ”Juris”- Ls 54.42 

4.Viļānu vidussk.deju kol. ”Ritvari” – Ls 31.92 

                                    Kopā:    Ls 247.74 

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

piedalīšanās skatēs: 

1.Viļānu KN folkloras ans. ”Viļonīši” – Ls 31.50 

2.Viļānu KN lauku kapella ”Bumburneicys”- Ls 42.96 

3.Dekšāru pagasta lauku kapella ”Sovejī”- Ls 17.37 

4.Dekšāres pagasta jauktais vok.ans. ”Vālodzīte”- Ls 23.97 

5.Dekšāru pagasta vīru kopa ”Kūzuls”- 17.31 

                                     Kopā:          Ls 133.11 

 

20§ 
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Par naudas līdzekļu piešķiršanu dzīvokļa Skudnovkā Nr. 12 remontam._______ 

L.Veselova J.Ivanova 

Izskatot SIA „Viļānu namsaimnieks” iesniegto aktu par dzīvokļa Nr. 12 Skudnovkā 

apsekošanu un tāmi ,redzam , ka dzīvokļa remontam nepieciešami Ls 250.-(divi simti 

piecdesmit lati 00 santīmi) ,  

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Sakarā ar to ,ka tuvojas gada beigas un budţetā netika plānots veikt dzīvokļu 

remontu-iespēju robeţās veikt kanalizācijas un ūdensvada pieslēgumu- pēc dzīvokļa 

izīrēšanas Viļānu novada iedzīvotājam . 

Dzīvokļa kosmētisko remontu veikt īrniekam. 

21§ 

Par invalīdu ar kustību traucējumiem apkalpošanu mājās Dekšāres un Atspukas 

FVP.________________________________________________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot Dekšāres un Atspukas FVP vadītāju T. O. un A. Ţ. 08.10.2013. iesniegumu 

par to, ka iepriekš minētie FVP nav aprīkoti ar tualeti un iekļuvi invalīdiem ar kustību 

traucējumiem, apkalpot invalīdus ar kustību traucējumiem FVP teritorijās mājās, kā 

arī ņemot vērā izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Invalīdus ar kustību traucējumiem Dekšāres un Atspukas FVP teritorijās apkalpot 

mājās. 

22§ 

 

Par iesniegumu pārreģistrēšanu Palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā – 

dzīvojamo telpu izīrēšanā vispārējā kārtībā._____________________________________ 

J.Ivanova 

Komisija izskata I. R.deklarētā dzīvesvieta  Viļāni Viļānu novads, iesniegumu ar lūgumu 

pārskatīt viņas vietu rindā uz pašvaldības dzīvokli, sakarā ar pārreģistrācijas nekorektumu un  

konstatē: 

ka, 2012.gada 22.jūnijā tika saņemts I.R. iesniegums ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā – īrēt dzīvojamo platību. 

Saskaņā ar 2012.gada 23.augustā Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.10, 23§, 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1.punktu un 
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Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. 

punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, I.R. tika atzīta par tiesīgu 

saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvokļu 

jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā.   

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 17. pantu 1. daļu un 

18.pantu 1. daļu, ņemot vērā reģistrācijas secību, I.R. tika rakstiski, piedāvāts īrēt sekojošas, 

pašvaldībai piederošas brīvās dzīvojamās telpas pēc adresēm:  

-2013.gada 24. janvārī - „Dzelzceļa māja”, dz.5, Madţuļi, Dekšāres pag., Viļānu novads.  

2013.gada 11. februārī tika saņemta I. R. atbilde – atteikums no piedāvātās dzīvojamās 

platības un kā pamatojums atteikumam tika minēts dzīvojamās platības neatbilstība viņas 

prasībām materiālajā ziņā, kā arī attālums līdz darba vietai un bērna mācību vietai.   

- 2013.gada 6. martā – māja „1”, dz.1, Skudnovka, Sokolku pag., Viļānu novads. 

- 2013.gada 25.martā tika saņemta I. R. atbilde – atteikums no piedāvātās dzīvojamās platības 

un kā pamatojums atteikumam tika minēts dzīvojamās platības neatbilstība viņas prasībām 

materiālajā ziņā, kā arī attālums līdz darba vietai un bērna mācību vietai.   

- 2013.gada 11.aprīlī – Celtnieku ielā 6-16, Viļāni, Viļānu novads.  

Atbilde uz piedāvājumu attiecībā uz šo dzīvojamo telpu no I. R. ne rakstiski, ne mutiski 

netika saņemta.  

 Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”:  

5.pants, kas nosaka, ka lēmumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā 

pieņem attiecīgās pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija, ievērojot šā likuma 

noteikumus un pašvaldības domes saistošos noteikumus. 

18. panta 3.daļa, kas nosaka, ka, ja personai ir bijusi iespēja iepazīties ar ne mazāk kā trim 

daţādu dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem un izvēlēties, bet tā no šiem 

piedāvājumiem nepamatoti atteikusies vai arī nav sniegusi pašvaldībai atbildi uz saņemtajiem 

piedāvājumiem, šī persona attiecīgā veida palīdzības reģistrā pārreģistrējama ar pēdējo kārtas 

numuru. 

2013.gada 07.maijā Komisija izvērtējot lietas faktiskos apstākļus, kā arī to, ka I.R. atteikumi 

uz 2013.gada 24.janvāra un 2013.gada 6.marta dzīvojamo telpu piedāvājumiem pēc savas 

būtības bija nepamatoti, jo sniegto atteikumu viens no pamatojumiem - dzīvojamās platības 

neatbilstība viņas prasībām materiālajā ziņā, nav uzskatāms par pamatotu, ja personai 

atbilstoši viņas iesniegumā minētajam nav vispār dzīvojamās platības, pamatojoties uz likuma 

„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 18.panta 3.daļu, Viļānu novada 

pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas nolikuma 1.1.punktu, pieņēma lēmumu un I. R. 

tika pārreģistrēta Palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā ar pēdējo 

kārtas numuru, bet tieši ar kārtas Nr.29. (2013.gada 7.maijā Sociālās un dzīvokļu komisijas 

protokols Nr.8). 

2013.gada 16.oktobra Komisijas sēdē, Komisijas priekšsēdētāja J. Šlivka izsaka priekšlikumu 

atjaunot I.R. reģistrācijas numuru Palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā vispārējā 

kārtībā un uzskata, ka pārreģistrācija tika veikta nekorekti, jo tiek pārkāpta likuma ” Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18. pants 3.daļa:  

Kā arī uzskata, ka  

- I.R. uz piedāvājumiem īrēt dzīvokli „Dzelzceļa māja”, dz.5, Madţuļos, Dekšāres pag. un mājā 

„1”, dz.1, Skudnovkas c., Sokolku pag. iesniedza pamatotus atteikumus; 
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- Pastāv iespēja, ka I.R. nav saņēmusi piedāvājumu īrēt dzīvojamo telpu – dzīvokli Celtnieku 

ielā 6-16, Viļānos un līdz ar to nav sniegusi Komisijai atbildi.  2013.gada 15. aprīļa 

piedāvājums par šīs dzīvojamās telpas izīrēšanu, pašvaldības izejošais Nr.1.3.8/472, izsūtīts ar 

parasto vēstuli un Komisijai nav pieradījumu, ka I. R. to saņēma; 

- Komisijai nav tiesību, pamatojoties uz savu lēmumu, veikt pārreģistrēšanu Palīdzības reģistrā, 

jo Viļānu novada pašvaldības domei ir jāapstiprina visi Komisijas pieņemti lēmumi. 

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks G.Arbidāns izsaka priekšlikumu noraidīt I.R. prasību 

pārskatīt viņas vietu rindā uz pašvaldības dzīvokli un pārreģistrēšanu Palīdzības reģistrā 

dzīvokļu jautājumu risināšanā – dzīvojamo telpu izīrēšanā vispārējā kārtībā, jo:  

- I. R. pārreģistrācija tika veikta saskaņā ar likuma ” Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 18. pants 3.daļu,  

- I. R. uz dzīvojamās telpas piedāvājumiem īrēt dzīvokli „Dzelzceļa māja”, dz.5, Madţuļos, 

Dekšāres pag. un mājā „1”, dz.1, Skudnovkas c., Sokolku pag. iesniedza nepamatotus 

atteikumus, jo norāde uz to, ka dzīvojamā platība neatbilst viņas prasībām materiālajā ziņā, 

nav uzskatāma par pamatotu, ņemot vērā, ka personai atbilstoši viņas iesniegumā minētajam 

vispār nav kur dzīvot; 

- uz dzīvojamās telpas piedāvājumu īrēt dzīvokli Celtnieku ielā 6-16, Viļāni, Viļānu novads, 

Komisijai nav saņēmusi ne rakstisku, ne mutisku atbildi, kaut arī piedāvājumi, tāpat kā 

iepriekšējie divi tika nosūtīti uz deklarēto dzīvesvietu, nemainot nosūtīšanas veidu un 

ievērojot Paziņošanas likuma 4.panta 1.daļas nosacījumus, kas nosaka, ka fiziskajai personai 

dokumentu paziņo uz deklarētās dzīvesvietas adresi vai deklarācijā norādīto papildu adresi. 

Dokumentu var paziņot uz citu adresi gadījumā, ja adresāts norādījis uz objektīviem 

apstākļiem, kādēļ tas nepieciešams. Adresātam ir pienākums būt sasniedzamam norādītajā 

adresē, kā arī 8.panta 2.daļas nosacījumus, kas nosaka, ka dokuments, kas paziņots kā 

vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē 

reģistrēts kā nosūtāmais dokuments. 

-  Komisijai pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas 

nolikuma 1.1.punktu, kas nosaka, ka Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu 

komisija ir ar Viļānu novada pašvaldības lēmumu izveidota institūcija likumu „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā”, „Par dzīvojamo telpu īri”, „Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma” un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas 

izīrēšanu” izpildei, ir tiesīga veikt arī likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

18.panta 3.daļā noteikto. 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

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

Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- 

1(Juris Galerijs Vidiņš ), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1.Pārreģistrēt I.R. Palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā vispārīgā kārtā ar  

   kārtas Nr.1. 

2.Veikt attiecīgās korekcijas Palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

23§ 

Par SIA „Viļānu namsaimnieks” visu pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres līgumu 

un pielikumu kopijas iesniegšanu Viļānu novada pašvaldībai.______________________ 

J.Ivanova 

Komisija uzklausa Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju  

J. Šlivku, kura informē, ka izskatot iedzīvotāju iesniegumus par palīdzības sniegšanu dzīvokļa 

jautājumu risināšanā,  Komisijai ir nepieciešama informācija par dzīvojamo telpu īres 
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līgumiem un  to pielikumiem attiecībā uz  tajos iekļautajiem ģimenes locekļiem un  citam 

personām. 

Līdz ar to, lai nodrošinātu iedzīvotāju iesniegumu savlaicīgu izskatīšanu, Komisijas 

priekšsēdētāja J. Šlivka izsaka priekšlikumu pieprasīt SIA „Viļānu namsaimnieks” iesniegt 

Viļānu novada pašvaldībai visus pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres līgumu un to 

pielikumu kopijas. 

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas Nolikuma 

1.3. punktu un ņemot vērā izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas 

ieteikumu,  

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.SIA „Viļānu namsaimnieks” Viļānu novada pašvaldībai iesniegt visus pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu īres līgumu un pielikumu kopijas mēneša laikā ,pēc domes 

lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

2.Uzlikt par pienākumu SIA „Viļānu namsaimnieks” iesniegt Viļānu novada 

pašvaldībai noslēgto īres līgumu un pielikumu kopijas 5 darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas. 

24§ 

Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu.____________________________________ 

J.Ivanova 

1.Izskatot I.B. deklarētā dzīvesvieta  Viļāni, Viļānu nov., un A.B. deklarētā dzīvesvieta  

Viļāni, Viļānu nov., iesniegumus par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu, Viļānu novada 

pašvaldības dome 

konstatē : 

I.B. lūdz noslēgt ar viņu, iepriekšēja īrnieka –vīra A. B. vietā, dzīvojamās telpas, kas atrodas  

Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu Nr.1497/60 no 2006.gada 11.septembra, nemainot 

iepriekšējā īres līguma nosacījumus. 

Sakarā ar faktiskās dzīves vietas maiņu īrnieks A. B. lūdz noslēgt dzīvojamās telpas, kas 

atrodas  Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu Nr.1497/60 ar sievu I.B. 

A.B. arī lūdz izslēgt viņu no augstāk minēta īres līguma. 

Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.1497/60 ir ierakstīti: īrnieks A.B. sieva I. B. un sievas dēls 

V.B.Citu iekļauto īres līgumā Nr.1497/60 pilngadīgo ģimenes locekļu nav. 

V.B. piekrīt tam, ka dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1497/60 tiks noslēgts ar māti I.B. 

(iesniegums: Pašvaldības ieejošais Nr.1.3-10/1746 no 07.10.2013.).  

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

dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie 

pilngadīgie ģimenes locekļi, tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu 

iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.   

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

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

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 
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Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.grozīt 2008.gada 17.marta dzīvojamās telpas, kas atrodas  Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu 

Nr.1497/60, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut I.B.noslēgt ar SIA 

„Viļānu namsaimnieks” dzīvojamās telpas īres līgumu par īres tiesībām uz dzīvokli  Viļānos, 

Viļānu nov.,  iepriekšējā īrnieka A.B. vietā;   

2.izslēgt no dzīvojamās telpas, kas atrodas  Viļānos, Viļānu nov., īres līguma Nr.1497/60 A. 

B. 

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

4.lēmuma izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim D. Igaunim 

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

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

 

2.Izskatot P.S.dzīvesvieta  Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma 

grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē : 

P. S. lūdz noslēgt ar viņu, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, dzīvojamās telpas, 

kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu, īrnieka- mātes J.S. vietā. 

2008.gada 5. augustā SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēdza ar J. S. dzīvojamās telpas īres 

līgumu Nr.510/865 par īres tiesībām uz dzīvokli Viļānos, Viļānu nov. 

Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr. 510/865 ir ierakstīti: īrniece J.S. un viņas pilngadīgs dēls 

P.S. Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu nav. 

Īrniece J.S.pēdējā laikā ilgstoši slimo, bieţi ārstējas Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā 

un līdz ar to vairāk par trīs mēnešiem  nepilda 2008.gada 5.augustā dzīvojamās telpas īres 

līgumā Nr.510/865 noteiktās saistības – patstāvīgi nemaksā ne par īri, ne par komunālajiem 

pakalpojumiem.      

J.S. piekrīt tam, ka dzīvojamās telpas īres līgums Nr.510/865 tiks noslēgts ar dēlu P. S. 

(iesniegums: Pašvaldības ieejošais Nr.1.3-10/1758 no 10.10.2013.).  

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta piektās daļas noteikumi pieļauj pilngadīgam 

ģimenes loceklim, kurš pilda dzīvojamās telpas īres līguma noteiktās saistības, ja tam piekrīt 

pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu 

ar viņu,  nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus 

nepilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības.   

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

īri” 5.panta otro daļu un 14. panta piekto daļu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1. grozīt 2008.gada 5.augusta dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu 

Nr.510/865, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut P.S. noslēgt ar SIA 

„Viļānu namsaimnieks” dzīvojamās telpas īres līgumu par īres tiesībām uz dzīvokli  Viļānos, 

Viļānu nov., iepriekšējā īrnieka J.S. vietā;   
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2. līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīţa;  

3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim D. 

Igaunim. 

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

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

dienas.  

3.Izskatot V.R. deklarētā dzīvesvieta  Viļānu novads, iesniegumu par viņa izslēgšanu 

no dzīvojamās telpas Viļāni, Viļānu nov. īres līguma, 

Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

V. R. lūdz izslēgt viņu no dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres 

līguma sakarā ar dzīvesvietas maiņu. 

 

2008.gada 5.augustā SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēdza ar G.A.īres līgumu 

Nr.520/875 par īres tiesībām uz dzīvokli Viļānos, Viļānu nov., kurā tika ierakstīti G. 

A.bērni – D., A., I., mazmeita A., kā arī V.R. 

2013.gada 3.septembrī G.A.ir iesniegusi Viļānu novada pašvaldībai  iesniegumu ar 

lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu  Viļāni,Viļānu nov. V.R.norādot, ka 

viņš pēc minētas adreses faktiski nedzīvo.                                                                                                  

 

Ņemot iepriekš minēto, V. R. lūgums par izslēgšanu no dzīvojamās telpas, kas atrodas  

Viļānos, Viļānu nov. īres līguma Nr.520/875, ir atbalstāms. 

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 13. panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvojamās telpas 

īres līguma nosacījumus var grozīt, īrniekam un izīrētājam rakstveidā vienoties.   

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļu, „Par dzīvojamo telpu īri”  

13. panta pirmo daļu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. grozīt 2008.gada 5.augustā dzīvojamās telpas, kas atrodas  Viļānos, Viļānu novads, 

īres līgumu Nr.520/875, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, izslēgt no īres 

līguma V.R. 

2. lēmuma izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim D. Igaunim. 

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

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

dienas.  

25§ 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.__________________________ 

J.Ivanova 
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Izskatot A.C. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu ar lūgumu 

pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

A.C. lūdz pagarināt noslēgto ar SIA „Viļānu namsaimnieks”  dzīvojamās telpas, kas 

atrodas  Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu sakarā ar īres līguma termiņa izbeigšanu. 

Saskaņā ar 2011.gada 17.marta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.5, 29§, 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. panta 

1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par dzīvojamās telpas 

izīrēšanu” 5.5. punktu A. C. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2011.gada 22. martā SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēdza ar A.C. īres līgumu Nr.642 

par īres tiesībām uz dzīvokli  Viļānos, Viļānu nov. uz noteikto laiku –vienu gadu, 

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

pagarināšanu. 

 Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 17. janvāra lēmumu Nr.1, 15§  

dzīvojamās telpas īres līgums Nr.642 tika pagarināts uz noteikto laiku – līdz 

2013.gada 30. septembrim. 

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

prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.  

Sakarā ar parādu esamību par īri un komunālajiem pakalpojumiem par dzīvokli  

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

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

otro daļu, 13.panta pirmo daļu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. atļaut A. C. pagarināt dzīvojamās telpas, kas atrodas  Viļāni, Viļānu nov., īres 

līgumu Nr.642 uz vienu gadu;  

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

stāšanās brīţa;  

3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklim D. 

Igaunim. 

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

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

 

26§ 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo sociālo 

dzīvokļu (istabu) izīrēšanā.____________________________________________________ 

J.Ivanova 
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1.Izskatot S. A. deklarētā dzīvesvieta  Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo sociālo dzīvokļu (istabu) 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

S.A. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – atļaut īrēt sociālo dzīvokli, 

bet tieši sociālo istabu, veselības stāvokļa dēļ. 

S. A. savā iesniegumā norāda, ka pēc savas deklarētās dzīvesvietas  Viļānu pag., 

Viļānu nov. nedzīvo mazās dzīvojamās platības dēļ, jo tur dzīvo divas ģimenes. 

Pašlaik S. A. dzīvo citā vietā- pie sava drauga.  

Izskatot S. A. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, tika konstatēts, ka S. A. ir 

smagi slims. (04.10.2013. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 3.nodaļas 

izraksts-epikrīze no pacienta medicīniskās kartes Nr.42809-2013). 

S. A. ir noteikts trūcīgas personas statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta 

30.08.2013. izziņa Nr.283).  

Saskaņā ar VZD Kadastra reģistra datiem  Viļānu pag., Viļānu nov. tiesiskais valdītājs 

ir F. P., kurš miris 07.02.2003. 

Sakarā ar iepriekš minēto S. A. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma 

risināšanā ir atbalstāms, jo saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu 

Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punkta nosacījumiem, S. A. ir iesniedzis 

motivētu iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.                                       

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās daļas 2. 

punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var izīrēt sociālos 

dzīvokļus.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 

9.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta, pirmās daļas, 2.punktu, 

Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. 

punktu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
 

atzīt S.A. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēt S. A. Viļānu 

novada palīdzības reģistrā sociālā dzīvokļa (istabas) izīrēšanai 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.                      

 

2. Izskatot J.R. deklarētā dzīvesvieta  Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo sociālo dzīvokļu (istabu) 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

J. R. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – atļaut īrēt sociālo dzīvokli, bet tieši 

sociālo istabu, veselības stāvokļa dēļ. 

J. R. savā iesniegumā norāda, ka dzīvo lauku mājā  Sokolku pag., Viļānu nov., kura pieder 

citai personai. 
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2013.gada 2.oktobrī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieks I.Repša un 

Sokolku pagasta pārvaldniece L. Veselova veicot J.R. apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā  

Sokolku pag., Viļānu nov., konstatēja, ka J.R. īrē privātmāju. Māja atrodas tālu no lielceļa, 

piebraucamā ceļa nav.  

J. R. ir vientuļa pensionāre, pati nespēj sevi aprūpēt, nepieciešamā palīdzība. 

Saskaņā ar Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas nodaļas sniegto informāciju nekustamā īpašuma  

Sokolku pag., Viļānu nov. īpašniece ir S. R.  

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās daļas 1. 

punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var izīrēt tai piederošās 

dzīvojamās telpas.  

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.10 „Par dzīvojamās telpas 

izīrēšanu” 5.5. punktu J. R. ir iesniegusi motivētu iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt 

ar dzīvojamo telpu.  

Ņemot vērā iepriekš 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-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

atzīt J. R. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un 

reģistrēt J. R. Viļānu novada palīdzības reģistrā sociālā dzīvokļa (istabas) izīrēšanai vispārējā 

kārtībā. 

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

4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.  

27§ 

Par licences izsniegšanu pieaugušo neformālās izglītības programmas 

Datorzinības ar priekšzināšanām.________________________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot SIA „Lattelecom” valsts nozares piedāvājumu vadītājas Solvitas Ūdres iesniegumu 

un pievienotos dokumentus par licences izsniegšanu pieaugušo neformālās izglītības 

programmas Datorzinības ar priekšzināšanām īstenošanai  

Deputāti  atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa) ,pret-nav 

,atturas- nav, Ilze Valeniece-balsošanā nepiedalās sakarā ar interešu konfliktu valsts 

amatpersonā darbībā, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Izsniegt licenci pieaugušo neformālās izglītības programmas Datorzinības ar priekšzināšanām 

īstenošanai skolotājai Ilzei Valeniecei. 

28§ 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājuma risināšanā.______________________   
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J.Ivanova 

Izskatot J.K. deklarētā dzīvesvieta Viļānos, Viļānu nov. iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

J.K. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai 

piederošo brīvo dzīvojamo telpu.   

J. K.deklarētā dzīvesvieta ir Viļānos, Viļānu nov., bet faktiski pēc deklarētās 

dzīvesvietas viņa nedzīvo. Pašlaik ar savu nepilngadīgo dēlu īrē dzīvojamo telpu 

Viļānu pilsētā no citas personas, taču tās īpašnieks pieprasa atbrīvot, jo dzīvoklis tiks 

pārdots.  

Saskaņā 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.  

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.10 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu J. K.ir iesniegusi motivētu iesniegumu par 

nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 

1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta pirmās 

daļas1.punktu, Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

atzīt J.K. kā divu personu ģimenes locekli, par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā 

dzīvojamās platības saņemšanai vispārējā kārtībā. 

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

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

29§ 

Par personas iemitināšanu dzīvojamā platībā.______________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot J.S. deklarētā dzīvesvieta  Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar lūgumu 

iemitināt dzīvoklī un iekļaut dzīvojamās telpas  Viļāni, Viļānu nov., īres līgumā V. R. 

kā arī V.R. iesniegumu ar lūgumu iekļaut viņu dzīvojamās telpas  Viļāni, īres līgumā, 

Viļānu novada pašvaldības dome 

                                  konstatē: 

J.S. lūdz atļaut iemitināt viņas īrētajā dzīvoklī Viļānos, Viļānu nov., un iekļaut 

dzīvojamās telpas īres līgumā V.R.deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov.  

V. R. lūdz atļaut iekļaut viņu dzīvojamās telpas īres līgumā un iemitināt dzīvoklī  

Viļānos, Viļānu nov.  
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2012.gada 5. jūlijā SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēdza ar J.S. īres līgumu Nr.1181 

par īres tiesībām uz dzīvokli  Viļānos, Viļānu nov. 

Īres līgumā Nr.1181 ir ierakstīta īrniece J.S. Citu dzīvoklī deklarēto, ne arī iekļauto 

īres līgumā Nr.1181 pilngadīgo ģimenes locekļu nav. 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta piekto daļu īrniekam ir 

tiesības iemitināt viņa īrētajā dzīvojamā telpā citu personu, saņemot izīrētāja un visu 

tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišanu.  

Izīrētājs SIA „Viļānu Namsaimnieks” neiebilst tam, ka dzīvoklī, kā cita persona, tiks 

iemitināts  V.R.                                                                        

Ņemot 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-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

atļaut J.S. iemitināt dzīvojamā telpā Viļāni, Viļānu nov. V.R. un iekļaut viņu  

dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.1181, 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. 

30§ 

Par dzīvokļa pārreģistrēšanu.__________________________________________ 

I.Zunda I.Grolmusa J.G.Vidiņš J.Ivanova 

Izskatot A.S.deklarētā dzīvesvieta Varakļāni, Varakļānu nov., iesniegumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma pārreģistrāciju, Viļānu novada pašvaldība  

konstatē : 

A.S. lūdz pārreģistrēt dzīvokļa, kas atrodas Viļānos, Viļānu nov. īres līgumu, 

nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, uz viņas vārda, sakarā ar iepriekšēja  

īrnieka – tēva R.S. nāvi (miris 07.10.2013.), sakarā ar to, ka viņa ir iekļauta 

dzīvojamās telpas īres līgumā. 

2012.gada 12.janvārī SIA „Viļānu namsaimnieks” pārslēdza ar R.S.dzīvojamās telpas 

īres līgumu Nr.644 par īres tiesībām uz dzīvokli Viļānos, Viļānu novads. 

Pamatojoties uz Viļānu pilsētas domes 2007.gada 29.augusta lēmumu (prot. Nr.15,2§) 

saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta nosacījumiem, dzīvojamā telpā – 

dzīvoklīViļānos tika iemitināta meita A.S.un iekļauta dzīvojamās telpas īres līgumā 

Nr.265 kā papildīrnieks. 

No 2007. gada 20.septembra līdz 2010.gadam 17.maijam A.S.deklarētā dzīvesvieta 

bija  Viļāni, Viļānu nov. 

No 2010.gada 17.maija, saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem A.S. ir deklarējusi 

dzīvesvietu Varakļānos, Varakļānu novads.  

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” (redakcija no 01.01.07. – 30.06.09.) 9.panta pirmā 

daļa nosaka, ka īrniekam ir tiesības iemitināt viņa īrētajā dzīvojamā telpā savu laulāto, 

vecākus (adoptētājus), darbnespējīgos brāļus un māsas un pilngadīgos bērnus, kuriem 
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nav savas ģimenes, ja tam piekrituši visi attiecīgajā dzīvojamā telpā dzīvojošie īrnieka 

pilngadīgie ģimenes locekļi un ja iepriekš par to rakstveidā informēts izīrētājs. 

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” (redakcija no 01.01.07. – 30.06.09.) 9.panta 3.daļa 

nosaka, ka persona, kura saskaņā ar šā panta pirmo vai otro daļu iemitināta īrnieka 

īrētajā dzīvojamā telpā, atzīstama par īrnieka ģimenes locekli. 

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem, A.S. ģimenes stāvoklis uz Viļānu pilsētas 

domes lēmuma pieņemšanas brīdi - 2007.gada 29.augustu, bija – precējusies (no 

26.08.1978.) 

Līdz ar to Viļānu pilsētas domes lēmuma pieņemšanas brīdi 2007.gada 29.augustā A. 

S. bija precēta un nevarēja tikt iemitināta dzīvojamā telpā –  Viļānos un ierakstīta 

dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.265, kā ģimenes loceklis, bet gan kā cita persona.  

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” ( spēkā esošā redakcija no 01.09.10.) 14. panta 

ceturtā daļa nosaka, ka īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas 

maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie 

ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu 

iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, A.S. lūgums pārreģistrēt dzīvokļa Viļānos, Viļānu nov. 

īres līgumu, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, uz viņas vārda, sakarā ar 

iepriekšēja īrnieka – tēva R.S. nāvi (miris 07.10.2013.), ir noraidāms.  

Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus 

netika noskaidrots, jo visas nepieciešamās ziņas jau izteiktas adresāta iesniegumā un 

cits viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieņemšanu. 

Šis administratīvais akts tiek pieņemts, 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 izdarīt 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 

ierobeţojums nav pieļauts. 

Pamatojoties uz „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta pirmo daļu un trešo daļu, 14. panta 

ceturto daļu,  Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. pantu,12. pantu, 13. pantu, 

62. pantu, 65, pantu, 66. pantu 67. pantu , 

Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja skatot šo jautājumu,nolēma  

apmierināt A.S. lūgumu. Deputāte I.Grolmusa sēdes laikā sniedza informāciju un 

norādīja, ka pieņemot tādu lēmumu pašvaldības deputāti rīkosies prettiesiski. 

Deputāti atklāti balsojot par-6 (Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš,Vasīlijs 

Arbidāns, Inga Zunda, Andris Kozulis, Ilze Valeniece) ,pret- 3(Ilze Grolmusa, 
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Arnolds Pudulis, Alla Stiuka) ,atturas- 4(Jekaterina Ivanova, Ārija Moisejeva, Felicija 

Leščinska, Leopolds Naglis) 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

A. S. lūgumu pārreģistrēt dzīvokļa- Viļānos, Viļānu nov. īres līgumu, nemainot 

iepriekšējā īres līguma nosacījumus, uz viņas vārda, sakarā ar iepriekšēja īrnieka – 

tēva R. S. nāvi (miris 07.10.2013.), noraidīt. 

 

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

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

dienas. 

31§ 

Par finansiālu atbalstu ārkārtas situācijā.________________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot Viļānu novada iedzīvotājas V.S. iesniegumu ar lūgumu,piešķirt naudas 

līdzekļus ārkārtas situācijā, lai varētu atvest no ārzemēm mirušo meitu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt naudas līdzekļus Ls 300,-(trīs simti lati 00 santīmi) V.S. mirušās meitas A. 

atvešanai no ārzemēm, pārskaitot uz viņas kontu no budţeta līdzekļiem ,pabalsts 

sociāli atstumtām personām.  

32§ 

Par maksas pakalpojumiem Viļānu novadā._______________________________ 

I.Stafecka J.Ivanova 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās 

daļas 13.punktu un Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Noteikt sekojošus maksas pakalpojumu izcenojumus no 01.01.2014  

1. Viļānu novadpētniecības muzejs 

Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Esošā cena 

LVL 

Cena EUR 

no 

01.01.2014 

Ekskursijas vadīšana par Viļānu 

novada kultūrvēsturiskajiem 

objektiem 

grupai 5.00 7.11 



30 
 

Ieejas maksa Viļānu 

novadpētniecības muzejā 

   

- Bērniem, skolēniem 1 persona 0.10 0.14 

- pieaugušajiem 1 persona 0.20 0.28 

2. transporta izmantošanas izcenojumi Viļānu novadā 

Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Esošā cena 

LVL 

Cena EUR 

no 

01.01.2014 

Vieglās automašīnas un 

mazgabarīta kravas automašīnas 

izmantošana 

 1 stunda 

 1 km 

2.00 

0.10 

2.85 

0.14 

Visa veida autobusi 1 stunda 

1 km 

2.80 

0.30 

3.98 

0.43 

 

3. Kopēšanas pakalpojumi domē, pārvaldēs 

Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Esošā cena 

LVL 

Cena EUR 

no 

01.01.2014 

Kserokopija A4 formāts 1 lapa 0.05 0.07 

Kserokopija A3 formāts 1 lapa 0.07 0.10 

4. Telpu noma 

Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Esošā cena 

LVL 

Cena EUR 

no 

01.01.2014 
Telpu noma ( Viļānu kultūras nams, 

sociālais centrs „Cerība”, Dekšāres 

sporta halle, Dekšāres pagasta 

pārvaldes telpās,  Sokolku pagasta 

kultūras nama telpas, Mūzikas un 

mākslas skolas telpas, atpūtas un 

informācijas centra „Kamenītes” 

telpas 

stunda 2.50 3.56 

33§ 

Par palīdzības sniegšanu dzīvojamā jautājuma risināšanā.__________________ 

J.G.Vidiņš  I.Grolmusa A.Kozulis A.Stiuka J.Ivanova  

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

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

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

brīvo dzīvojamo telpu sakarā ar to, ka viņa īrētā dzīvoklī notika ugunsgrēks, tā 

rezultātā dzīvoklis ir bojāts un nav derīgs dzīvošanai.  

2013.gada 29.septembrī  Viļānos, Viļānu nov. notika ugunsgrēks, tā rezultātā dzīvoklī 

Viļānos izdega virtuve un gaitenis 1 stāvā -14m
2 

platībā un bēniņi 6 m
2 

platībā ( 
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2013.gada 29.septembra VUGD LRB Rēzeknes daļas Akts par ugunsgrēku Nr.13-

26212). 

2000.gada 25.aprīlī starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un V.S. tika noslēgts 

dzīvojamās telpas, kas atrodas Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr. 694. Dzīvoklī 

deklarēja dzīvesvietu V. S., sieva V.S. un dēls R. S. Dzīvoklis sastāv no 3 istabām, 

kopēja platība - 67,9 m
2
, dzīvojamā platība - 46,8 m

2
, labiekārtojuma līmenis – krāsns 

apkure, ūdensvada un kanalizācijas nav. 

SIA „Viļānu namsaimnieks” veicot dzīvojamās telpas Viļāni apsekošanu, konstatēja, 

ka 29.09.2013. dzīvoklī Viļānu pilsētā, Viļānu nov. notika ugunsgrēks, tā rezultātā 

dzīvoklī ir bojāts: šifera jumts aptuveni 18 m
2 

platībā, jumta konstrukcijas aptuveni 18 

m
2
 platībā, izdedzis logs. Bojāta sienas augšdaļa zem jumta pārkares aptuveni 6 x 0,5 

m platībā. 

Tā ka dzīvoklis ir aizslēgts un iekļaut dzīvoklī nebija iespējams, noteikt bojājumus 

konkrētā dzīvoklī nav iespējams, bet, ņemot vērā mājas kopējos bojājumus, var 

pieļaut kā dzīvokļa sienas ir apdegušas un nokvēpušas, bojāti griesti visā dzīvoklī, 

virtuvē griesti izdeguši, bojāta elektroinstalācija. 

Pamatojoties uz mājas kopējo tehnisko stāvokli, pēc ugunsgrēka dzīvoklis nav derīgs 

dzīvošanai.  

(30.09.2013. akts Nr. 92). 

2013.gada 1.oktobrī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja D.Strupiša 

un sociālās palīdzības organizatore A. Āboliņa veicot dzīvokļa  Viļānos apsekošanu, 

konstatēja, ka ugunsgrēka rezultātā izdega virtuve – gāzes plīts, galds, cepeškrāsns, 

virtuves iekārta, ledusskapis, trauki, boilers, bojāta veļās mašīna, mikroviļņu krāsns, 

tvaika nosūcējs. Viena no istabām arī ir dedzis, jāmana elektroinstalācija. Virtuvē 

izlauzti griesti, sienas izdegušas. 

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. panta 1.daļu 

pašvaldības dome sniedz palīdzību personai, kuras īrētā vai īpašumā esoša dzīvojamā 

telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā, ja persona 

šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai 

attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga 

dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja. 

Saskaņā ar iepriekš minētā likuma 13.panta ceturtās daļas noteikumiem pašvaldības 

dome Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā izvērtā, vai dzīvojamo telpu 

vai dzīvojamo māju ir iespējams atjaunot un pieņem lēmumu par pašvaldībai 

piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas izīrēšanu, ja dzīvojamā telpa vai 

dzīvojamā māja ir pilnīgi vai daļēji gājusi bojā un nav atjaunojama. 

V.S. ģimenei Viļānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita 

dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja un šobrīd dzīvojamā telpa  

Viļānos, Viļānu nov. nav derīga dzīvošanai. 

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

ceturtās daļas 1.punktu V.S. tika rakstiski, piedāvāts īrēt sekojošas, pašvaldībai 

piederošas brīvās dzīvojamās telpas pēc adresēm:  
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- 2013.gada 4. oktobrī – Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 

58,4m
2
, istabu skaits – 3, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, 

ūdensvads, kanalizācija. 

2013.gada 9.oktobrī tika saņemta V. S. rakstiska atbilde – atteikums no piedāvātās 

dzīvojamās platības un kā pamatojums atteikumam tika minēta dzīvojamās telpas lielā 

platība.  

- 2013.gada 16.oktobrī – Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 

38,00 m
2
, istabu skaits – 2, ceturtais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, 

ūdensvads, kanalizācija. 

2013.gada 24.oktobrī tika saņemta V. S. rakstiska atbilde – atteikums no piedāvātās 

dzīvojamās platības. Pamatojums atteikumam nav minēts.   

- 2013.gada 24.oktobrī – Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 66,90 

m
2
, istabu skaits – 3, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, 

ūdensvads, kanalizācija. 

2013.gada 30.oktobrī tika saņemta V. S. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo 

dzīvojamo telpu. 

Ņemot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 13. panta ceturtās daļas 1.punktu, 18.panta 1.daļu un 2.daļu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-9 (Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš,  

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

Ilze Valeniece) ,pret-nav ,atturas- 4(Jekaterina Ivanova, Ārija Moisejeva, Ilze 

Grolmusa, Felicija Leščinska), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. sniegt V.S. kā triju ģimenes personu loceklim, palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo telpu  Viļāni, Viļānu nov. 

Dzīvojamās telpas kopējā platība - 66,90 m
2
, istabu skaits - 3, pirmais stāvs, 

labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija;
 
 

2. lūgt V.S. līdz 06.11.2013. sniegt rakstisku atbildi par šo dzīvojamās telpas īres 

piedāvājumu; 

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

īres līgumā V. S. ģimenes locekļus- sievu V. S. un dēlu R.S. Ietvert īres līgumā 

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

4. līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīţa;  

5. lēmuma 3. punkta un 4.punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes 

loceklim D. Igaunim. 

 

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

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

dienas. 

34§ 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

I.Klimanova J.G.Vidiņš I.Grolmusa G.Arbidāns J.Ivanova 
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2013.gada 5.novembrī Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma 

un zemes komisija veica kustamās mantas – minitraktora – zāles pļāvēja izsoli. 

Viļānu novada pašvaldība konstatē: 

Izsoles noteikumos, kas tika apstiprināti 2013.gada 12.septembrī sēdes lēmums Nr. 

9§32 tika noteikts , kas izsolei ir jānotiek 2013.gada 04.oktobrī plkst.14.00 un līdz 

reģistrācijai izsoles dalībniekiem jāpārskaita izsoles reģistrācijas nauda Ls 10.00 

Viļānu novada pašvaldības kontā, kas netika izdarīta līdz ar to, 05.11.2013.notikusī 

izsole ir uzskatāma par  nelikumīgu.  

Deputāti atklāti balsojot par-nav, pret-10 (Daiga Ceipiniece, Juris Galerijs Vidiņš,  

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Leopolds Naglis,  Ilze Valeniece, 

Jekatrina Ivanova, Ārija Moisejeva, Felicija Leščinska), atturas- 3(Alla Stiuka, Ilze 

Grolmusa, Andris Kozulis), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Neapstiprināt  2013.gada 5.novembra izsoles protokolu. 

2.Dalības iemaksu atgriezt izsoles dalībniekiem.  

35§ 

Par Viļānu novada domes 2013.gada 16.augusta sēdes Nr.7 dienas kārtības 

20.jautājuma labošanu. 

I.Klimanova J.Ivanova 

Viļānu novada dome 2013.gada 16.augustā sēdē Nr.7 pieņēma lēmumu Nr.20 „Par 

īpašuma sadali”, ar kuru ir atļauts izstrādāt nekustamā īpašuma „Juri”, kadastra 

Nr.78480070145 zemes ierīcības projektu. Lēmumā zemes gabalu paredzēts sadalīt 

divās atsevišķās zemes vienības – 6 un 1,5 ha platībā, bet saskaņā ar Dekšāres pagasta 

teritorijas plānojumu jaunizveidota zemes gabala minimāla platība ir 2 ha. 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Precizēt Viļānu novada domes 2013.gada 16.augusta sēdes Nr.7 dienas kārtības 

20.jautājuma lēmumu „Par īpašuma sadali” un noteikt, ka atdalāma zemes gabala 

platība ir 5,5 ha (pēc uzmērīšanas platība var tikt precizēta). 

 

 

36§ 

Par Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030. gadam 

1.redakcijas publisko apspriešanu._______________________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot SIA „Grupa 93” izstrādāto Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-

2030.gadam 1. redakciju un pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pantu un 21.pantu, Ministru kabineta 2012. gada 
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16. oktobra noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem”, Ministru kabineta 

2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto 

metodiku „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” 

(2012.gada 4.aprīļa aktualizētā redakcijā,) un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

otrās daļas 1.punktu un 21.pantu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam 

1.redakciju publiskajai apspriešanai. 

2. Veikt Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam 

1.redakcijas publiskās apspriešanas procedūru no 2013.gada 11.novembra līdz 

2013.gada 11.decembrim (ieskaitot). 

3. Lēmumu un paziņojumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai un Latgales plānošanas reģionam. 

4. Paziņojumu par publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanu ievietot Viļānu 

novada pašvaldības mājas lapā www.vilani.lv un uzaicinājumus uz sanāksmēm 

publicēt Viļānu novada domes informatīvajā izdevumā „Viļānu Novada Vēstnesis” un 

kādā no Latgales reģiona laikrakstiem. 

5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Viļānu novada pašvaldības attīstības, 

plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča. 

Pielikumā: Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030. gadam 

1.redakcija (1 CD). 

37§ 

Par personas izvirzīšanu Atzinības raksta saņemšanai ._____________________ 

J.Ivanova 

1.Latgales reģions kopā ar VARAM organizē svinīgo pasākumu ,kura laikā prezentēs 

jauno Latgales filmu ,kas tiek dāvināta Latgalei 95.gadadienā ,un lūdz izvirzīt 

pašvaldības godājamu pilsoni ,kuram VARAM pasniegs Atzinības rakstu par 

sasniegumiem valsts, pašvaldības ,sabiedriskajā ,zinātnes vai saimnieciskajā darbā, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

http://www.vilani.lv/
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      Izvirzīt Viļānu novada SIA Latgales Lauksaimniecības Zinātnes centra vadītāju 

Venerandu Stramkali Atzinības raksta saņemšanai par ieguldīto pašaizliedzīgo 

darbu Latgales reģiona un zinātniskās lauksaimniecības attīstībā. 

 

2.Izskatot Rēzeknes filiāles valsts nodarbinātības dienesta vadītājas I.Šindarjovas 

vēstuli,kurā tika ieteikts apbalvot Valsts nodarbinātības  Viļānu filiāles vadītāju Anitu 

Stroţevu valsts svētkos, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Izvirzīt Valsts nodarbinātības Viļānu filiāles vadītāju Anitu Stroževu apbalvošanai ar 

Atzinības rakstu valsts svētkos .  

38§ 

 

Par iepirkuma veikšanu ceļa uzturēšanai._________________________________ 

L.Veselova J.Ivanova 

Izskatot apsekošanas aktu ,sakarā ar to, ka tiks veikts iepirkums ceļa remontam 

Sokolku pagastā un uzklausot Sokolku pagasta pārvaldes vadītāju L.Veselovu, 

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Veikt ceļa remontu sekojošā ceļa posmā Taukuļi-Antanišķi; Antanišķi-Ragoviki; 

Ragoviki- Komplekss – ceļa platums 4 metri, garums līdz  3.5 km . 

 

Pielikumā : apsekošanas akts. 

 

 

 

39§ 

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru 

elektronisko pakalpojumu saņemšanai.__________________________________ 
G.Arbidāns J.Ivanova 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs piedāvā iespēju izmantot elektroniski 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datus, kas nepieciešami Viļānu novada 

pašvaldības Iepirkumu komisijas darbības nodrošināšanai saskaņā ar Publisko 
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iepirkumu likumu, par to noslēdzot sadarbības līguma ar Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistru elektronisko pakalpojumu saņemšanai, 

tika konstatēts, ka: 

2013.gada 05.augustā tika iesniegts iesniegums Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistram ar lūgumu E- pakalpojuma saņemšanai produkcijas vidē. 

Uz šo brīdi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir iesniedzis izskatīšanai 

sadarbības līguma ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru elektronisko 

pakalpojumu saņemšanai, projektu. 

Līdz ar to, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.
1
 panta 5

1 
daļas 

1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļu,  

Deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece, 

Juris Galerijs Vidiņš, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda,  Leopolds Naglis, Andris Kozulis, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa) ,pret-nav ,atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

noslēgt sadarbības līgumu ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru par 

elektronisko pakalpojumu saņemšanu. 
 

40§ 

Informācija.___________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2013. gada 05.decembrī plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2013.gada 28.novembrī plkst 15.00. 

Sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2013.gada 

27.novembrī plkst.15.00. 

Sēdi slēdza plkst.18.00 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

Parakstīja 2013.gada 14.novembrī 

 


