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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

 

SĒDES PROTOKOLS 

Viļānu novadā                               Nr.7                 2013.gada  16.augustā 

 
 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1.Par ūdensvadu tranzītielā Viļānu pilsētas teritorijā. 

2.Par novadā paveikto 2013.gada 1.pusgadā.  

3.Par deputātu iesniegumu un lēmuma projektu. 

4.Par Viļānu novada domes 13.06.2013.sēdes protokola Nr.2 lēmumu  

   Nr.2 atcelšanu. 

5.Par Viļānu  Romas katoļu draudzes priestera R.Stankeviča iesnieguma  

   izskatīšanu. 

6.Par naudas līdzekļu piešķiršanu Viļānu pilsētas ģerboņa restaurācijai Rīgas  

   brāļu kapos. 

7.Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. 

8.Par grozījumiem pamatbudžetā. 

9.Par papildus finansējumu jumtu remontiem. 

10.Par vēlēšanu komisijas izveidi. 

11.Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas  

    projekta „Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas  

    iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī  

    energoefektivitātes uzlabošanai ”īstenošanai. 

12.Par izmaiņām Saimnieciskās nodaļas amatu sarakstā. 

13.Par autobusa piešķiršanu Viļānu senjoru apvienībai. 

14.Par bērnu ēdināšanu Dekšāru pamatskolā. 

15.Par aprēķināto procentu norakstīšanu. 

16.Par aizņēmuma ņemšanu būvniecībai „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta  

     gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā” īstenošanai. 

17.Par samaksas samazināšanu Glikerijai Zavjalovai par īpašumā piešķirto zemi  

     Sokolku pagastā. 

18.Par lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” grozīšanu. 

19.Par zemes iznomāšanu. 

20.Par īpašuma sadali. 

21.Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu  
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     atsavināšanai. 

22.Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim. 

23.Par Viļānu novada pašvaldības īpašuma izsoli. 

24.Par Danas Dūdas un Laimas Dūdas nekustamā īpašuma nodokļa parāda un  

    nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Viļānu novada pašvaldības  

    budžetā. 

25.Par Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādi. 

26.Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „IEDVESMA  plus”. 

27.Par  Viļānu labdarības biedrības „Mazumiņš” iesnieguma izskatīšanu. 

28.Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu. 

29.Par dzīvojamās platības piešķiršanu. 

30.Par sociālās  istabas piešķiršanu. 

31.Par vecāku līdzfinansējuma segšanu L.Malahovskas bērniem Mūzikas un  

    mākslas skolā. 

32.Par ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē. 

33.Par izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas nolikuma  

    apstiprināšanu. 

Papildus darba kārtībā. 

34.Par atkritumu apsaimniekošanas jomas noteikšanu kā stratēģiski svarīgu nozari. 

35.Par lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” grozīšanu. 

36.Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu  

     atsavināšanai. 

37.Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un  

     nodošanu atsavināšanai. 

38.Par nomas attiecību pārtraukšanu. 

39.Par Grigorija Melkumjana iesnieguma izskatīšanu.  

40.Informācija. 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova 

Piedalās 

deputāti: Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence,  

Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas 

vadītāja Iveta Piziča, izpilddirektore Inga Strūberga, jurists Guntars Arbidāns, finanšu 

ekonomiste Līvija Krupnova, galvenā grāmatvede Irēna Stafecka, Dekšāres pagasta 

pārvaldes vadītājs Jānis Benislavskis, Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija 

Veselova, sabiedrisko attiecību speciāliste Sigita Āboliľa, nekustamā īpašuma 

speciāliste Irina Klimanova, zemes ierīcības inženiere Lidija Semjonova. 

Nav ieradušies deputāti Andris Kozulis, Leopolds Naglis un Juris Galerijs Vidiľš- 

nezināmu iemeslu dēļ. 

Korespondente Ilze Sondore. 

Uzaicinātie: būvdarbu vadītājs Valdis Pastars un SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes 

loceklis Dainis Igaunis. 
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Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

 

Sēdi sāk plkst.15.00. 

Atklāti balso par papildus darba kārtības jautājumiem par-12 (Jekaterina Ivanova, 

Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, 

Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa), pret-nav, atturas-nav. 

Sakarā ar to, ka uzaicināts būvdarbu vadītājs Valdis Pastars, novada domes 

priekšsēdētāja ierosina - kā pirmo skatīt jautājumu par ūdensvadu tranzītielā. 

 

1§ 

Par ūdensvadu tranzītielā Viļānu pilsētas teritorijā.________________________ 

V.Pastars I.Grolmusa J.Šlivka D.Igaunis I.Piziča J.Ivanova 

Veicot tranzītielas rekonstrukcijas darbus, tika konstatēts, ka atsevišķās vietās 

ūdensvads ir iebūvēts tādā dziļumā, ka rodas aizdomas vai pie zināmiem apstākļiem 

varētu notikt tā aizsalšana. Mērījumus veica neatkarīgs eksperts- no SIA”Ametrs”. 

Saskaľā ar šobrīd pieejamo informāciju, pēc ūdensvada izbūves projekta sākuma 

datiem, ūdensvada izbūves dziļums Brīvības ielas posmā augstākajā punktā bija 

paredzēts 1.63 m līdz cauruļvada augšai, bet dabā uzmērījuma vietā tas ir 1.38 m. 

Saskaľā ar projekta sākuma datiem, ūdensvada izbūves dziļums bija paredzēts 2.15 m 

līdz cauruļvada augšai, bet dabā, tas ir 1.39 m.  Uzklausot klātesošos un pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļu deputāti atklāti  balsojot par-12 

(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, 

Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija 

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

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:  

 

Pieaicināt neatkarīgu ekspertu, lai veiktu ekspertīzi ūdensvada izbūves faktiskajam 

dziļumam un izvērtētu tā atbilstību tehniskajam projektam. Eksperta pakalpojuma 

apmaksu veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem -izpildvaras un likumdošanas varas 

institūts, kods 01.110. 

 

2§ 

 

Par Viļānu novada pašvaldībā paveikto 2013.gada 1.pusgadā.________________ 

I.Strūberga J.Ivanova 

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 „Viļānu novada 

pašvaldības nolikums”15.9.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļu, 

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence,  Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa) pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:  
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Apstiprināt ziľojumu par Viļānu novada pašvaldībā paveikto 2013.gada 1.pusgadā. 

3§ 

Par deputātu iesniegumu un lēmuma projektu.____________________________ 

J.Ivanova 

1.Izskatot deputātu iesniegumu un lēmuma projektu tika nolemts grozīt un papildināt 

„Viļānu novada pašvaldības nolikumu” ľemot vērā ieteikumus, līdz ar to, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta 1.daļas 1.punktu, 

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” grozīt Viļānu novada pašvaldības saistošos 

noteikumus Nr.1 „Viļānu novada pašvaldības nolikums”- ľemot vērā deputātu 

ieteikumus. Projektu sagatavot līdz 2013.gada 01.septembrim un izsūtīt deputātiem 

vērtējumam un ieteikumu saľemšanai. 

4§ 

 

Par Viļānu novada domes 13.06.2013.sēdes protokola Nr.2 lēmumu Nr.2 

atcelšanu.____________________________________________________________ 

J.Šlivka J.Ivanova 

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības 2009.gada 16.jūlija saistošo noteikumu 

Nr. 1 „Viļānu novada pašvaldības nolikums” 8.nodaļas 94.punktu un ľemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu atcelt Viļānu novada domes 13.06.2013.sēdes lēmumu 

Nr. 2  §2 „Par paraksta tiesību apstiprināšanu”, 

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa ), pret-nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:  

 

Atcelt Viļānu novada pašvaldības lēmumu no 13.06.2013.protokols Nr. 2§ 2 „Par 

paraksta tiesību apstiprināšanu”. 

5§ 

Par Viļānu Romas katoļu draudzes priestera R.Stankeviča iesnieguma 

izskatīšanu.___________________________________________________________ 

I. Strūberga J.Ivanova 

Izskatot Viļānu Romas katoļu draudzes priestera R.Stankeviča 2013.gada 16.jūlija 

iesniegumu, par to, ka lūdz piešķirt autobusus Viļānu novada iedzīvotājiem 

nokļūšanai uz svētkiem Aglonas baznīcā 2013.gada no 12.augusta līdz 15.augustam, 

pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām”15.panta 1.daļu 5.punktu un ľemot vērā 

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt autotransportu Viļānu novada iedzīvotāju nokļūšanai uz svētkiem Aglonā 

2013.gada 13.,14. un 15.augustā. 

 

6§ 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu, Viļānu pilsētas ģerboņa restaurācijai Rīgas 

brāļu kapos._________________________________________________________ 

I.Strūberga J.Šlivka J.Ivanova 

Izskatot Rīgas Brāļu kapu un vēsturiskā mantojuma fonda 2013.gada 09.jūlija vēstuli 

par to, ka 2013.gada 11.novembrī K.Zāles Brāļu kapu ansamblim 77 gadi  un lai 

restaurētu Viļānu pilsētas ģerboni –pilsētu ģerboľu galerijā ir nepieciešams Ls 1000,-. 

Fonds 2012.gadā ir restaurējis 30 Zemgales –Kurzemes pilsētu ģerboľus.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļu 5.pantu un ľemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla 

Stiuka, Daiga Ceipiniece, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga 

Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt naudas līdzekļus Ls 500,- (pieci simti lati 00 santīmi) Viļānu pilsētas ģerboľa 

restaurācijai no budžeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra, kods 08.290.00 . 

 

7§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.__________________________ 

I.Grolmusa A.Pudulis G.Arbidāns J.Ivanova 

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

„Par nekustamā īpašuma nodokli”7.panta trešās daļas 3.punktu,likuma „‟Par 

nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, kļūdaini aprēķināts nodoklis, 

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Dzēst parādu par nekustāmā īpašuma nodokli sekojošām personām: 

V.V. kad.7898 006 0062-12.39Ls.(t.sk.soda nauda 3.68Ls.) (pārtrauktas nekustamā 

īpašuma lietošanas tiesības). 
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I. A. kad.7890 001 0138-1.13Ls.(t.sk.soda nauda 0.18Ls.)(pārtrauktas nekustamā 

īpašuma lietošanas tiesības) 

I. B. kad.7890 001 0138-1.13Ls.                   (t.sk.soda nauda 0.18Ls.)(pārtraukts 

nekustamā īpašuma lietošanas tiesības) 

I. K. kad.Nr.7890 001 0138 -0.58Ls.( t.sk. soda nauda 0.10Ls)( pārtraukts nekustamā 

īpašuma lietošanas tiesības). 

P.T. kad.Nr. 7890 001 0138- 1.13Ls. (t.sk.soda nauda 0.18Ls.)(pārtraukts nekustamā 

īpašuma lietošanas tiesības) 

A.T. kad. Nr.7890 001 0138 -0.58Ls.( t.sk.soda nauda 0.10Ls)( pārtraukts nekustamā 

īpašuma lietošanas tiesības). 

M.K. kad.Nr. 7890 001 0138- 1.13Ls. (t.sk.soda nauda 0.18Ls.)(pārtraukts nekustamā 

īpašuma lietošanas tiesības) 

Ļ.L. kad.Nr7890 001 0138- 1.13Ls. (t.sk.soda nauda 0.18Ls.)(pārtraukts nekustamā 

īpašuma lietošanas tiesības) 

M.K. kad.Nr. 7890 001 0138- 2.81Ls. (t.sk.soda nauda 0.45Ls.)(pārtraukts nekustamā 

īpašuma lietošanas tiesības) 

A. M. kad.Nr. 7890 001 0138- 1.75Ls. (t.sk.soda nauda 0.28Ls.)(pārtraukts 

nekustamā īpašuma lietošanas tiesības) 

A. L. kad.Nr. 7817 002 1018- 2.58Ls. (t.sk. soda nauda 0.33Ls.)(pārtraukts 

nekustamā īpašuma lietošanas tiesības) 

A. B. kad.Nr. 7817 003 0340- 7.38Ls. (t.sk. soda nauda 2.44Ls.)(pārtraukts 

nekustamā īpašuma lietošanas tiesības) 

J. B. kad.Nr. 7817 004 0570- 20.64Ls. (t.sk. soda nauda 5.64Ls.)(pārtraukts 

nekustamā īpašuma lietošanas tiesības) 

Kopā dzēst par summu 54.36.(piecdesmit četri lati 36 santīmi). 

 

2. Sakarā ar atzinumu par maksātnespējīgu,  

Deputāti atklāti balsojot par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, 

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska), pret-nav, atturas-1(Ilze Grolmusa), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Dzēst parādu:V. P. kad.Nr.7898 001 0179-205.87Ls. 

(t.sk.soda nauda 89.04Ls.) Pamats:2012.gada 14.02. Rīgas pilsētas Kurzemes rajona 

tiesas lēmums Nr.C28300713. 

Kopā dzēst par summu 205.87Ls (divi simti pieci lati 87 santīmi). 

 

8§ 

Par grozījumiem pamatbudžetā ._______________________________________ 

L.Krupnova J.Ivanova 

Uzklausot finanšu ekonomistes L.Krupnovas  skaidrojumu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu,kā arī pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 2.punktu  un 46.pantu, deputāti atklāti  balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, 

Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, 
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Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2013. gada saistošajos noteikumos 

Nr.53 ”Par Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta  kopsavilkumu 2013.gadam”. 

Grozījumi pielikumā uz  6   lapām. 

9§ 

Par  papildus finansējumu jumtu remontiem._____________________________ 

L.Veselova J.Benislavskis J.Ivanova 

1.Veicot tirgus aptauju Sokolku pagasta pārvaldes jumtam un izvērtējot pretendentu 

iesniegtās tāmes, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.p.1.d.2. punktu un 

ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt papildus finansējumu Sokolku pagasta pārvaldei jumta remontam Ls 3500,-

(trīs tūkstoši pieci simti 00 santīmi) no budžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem, kods 01.110.00. 

 

2.Veicot tirgus aptauju Dekšāres pagasta pārvaldes jumta remontam un izvērtējot 

pretendentu iesniegtās tāmes, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.p.1.d.2. 

punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt papildus finansējumu Dekšāres pagasta pārvaldei jumta remontam Ls 9000,-

(deviľi tūkstoši lati 00 santīmi) no plānotā pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikuma uz 

pārskata gada beigām. 

 

 

10§ 

Par vēlēšanu komisijas izveidi ._________________________________________ 

I.Strūberga J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 24.punktu,likuma 

„Par pilsētu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkľu 

komisijām”1.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu , 

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa ), pret-nav, atturas-nav, 
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Noteikt vēlēšanu komisijas locekļu skaitu 7 cilvēku sastāvā un pieteikšanās  

   termiľu 2 nedēļas no lēmuma parakstīšanas brīža. 

11§ 

Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 

projekta „Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas 

iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī 

energoefektivitātes uzlabošanai ” īstenošanai.______________________________ 

I.Stafecka J.Ivanova 

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

par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 

25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizľēmumiem un 

galvojumiem” 15.1.apakšpunktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ľemt aizľēmumu Valsts kasē Ls 527 000,00 ( pieci simti divdesmit septiņu 

tūkstošu latu) apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi ELFLA Latvijas lauku 

attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai 

un iedzīvotājiem” projekta „Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija 

labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī 

energoefektivitātes uzlabošanai” īstenošanai. 

2. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Viļānu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

3. Noteikt sekojošus aizľēmuma ľemšanas noteikumus: atmaksas termiľš 15 gadi, 

sākot pamatsummas atmaksu ar 2014.gada marta mēnesi un ļaujot līgumslēdzējiem 

brīvi vienoties par kredīta atmaksas grafiku. 

4. Lūgt atļauju Pašvaldības aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomei aizľēmuma saľemšanai. 

 

12§ 

Par izmaiņām Saimnieciskās nodaļas amatu sarakstā._______________________ 

I.Stafecka J.Ivanova 

Pamatojoties uz izglītības iestāžu vadītāju lūgumu un uz likumu „Par pašvaldībām”" 

21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes 

priekšsēdētāja, viľa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, 
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pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību 

un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Veikt sekojošas izmaiľas Viļānu novada Saimnieciskās nodaļas amatu sarakstā: 

1) izveidot sekojošas amata vienības no 01.09.2013 

Amata nosaukums Profesijas kods Likme Darba alga 

mēnesī 

(LVL) 

Remontstrādnieks 9313 02 1 250.00 

Remontstrādnieks 9313 02 1 250.00 

 

2) Darba samaksai - līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (Izdevumu klasifikācijas 

kods 01.110 

Apstiprināt stundas tarifa likmi no darba algas Ls 250,- 

 

13§ 

Par autobusa piešķiršanu Viļānu  senjoru apvienībai._______________________ 

 I.Strūberga J.Ivanova 

Izskatot Viļānu senjoru apvienības priekšsēdētājas Silvijas Razgales 2013.gada 

07.augusta iesniegumu ar lūgumu piešķirt autobusu braucienam uz tikšanos ar citām 

Latgales senjoru alianses nodaļām, ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt Viļānu senjoru apvienībai autobusu braucienam uz tikšanos ar Preiļu, 

Daugavpils un Krāslavas senjoru nodaļām. 

 

14§ 

Par bērnu ēdināšanu Dekšāru pamatskolā.______________________________ 

I.Stafecka J.Ivanova 

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

vērā finanšu komitejas ieteikumu, 
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Deputāti atklāti  balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , 

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Noteikt maksu par Dekšāru pamatskolas skolēnu  pusdienām: 

 pusdienas 1. un 2.klases skolēniem -0,80 (EUR=1.14) no budžeta (80% -Ls 

0.64 (EUR=0.91) produktu pašizmaksa 20%-Ls 0.16 (EUR=0.23)skolas ēdnīcas 

uzturēšanas izmaksas); 

 kompleksās pusdienas ,skolēniem ,kuri apmeklē kopgaldu izvēlas otro un trešo 

ēdienu-Ls 0,60 (EUR=0.85) maksā skolēnu vecāki (80%-Ls 0,48 (EUR=0.68) 

produktu pašizmaksa,20%-Ls 0,12 (EUR=0.17) skolas ēdnīcas uzturēšanas izmaksas). 

 

15§ 

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 ľemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti atklāti  balsojot par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , 

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska), pret-nav, atturas-1 (Ilze Grolmusa), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Norakstīt aprēķinātos procentus par summu LVL 11.63 (vienpadsmit lati 63 santīmi) 

par laika periodu 01.08.2013 - 25.07.2014, jo A. M. par izpērkamo nekustamo 

īpašumu ierosināja samaksāt visu atlikušo summu (nekustamā īpašuma nomas 

izpirkuma līgumu Nr.3/2011 no 18.07.2011). 

16§ 

Par aizņēmuma ņemšanu būvniecībai „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā”  īstenošanai._________________ 

I.Stafecka J.Ivanova 

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

par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 

25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizľēmumiem un 

galvojumiem” 15.1.apakšpunktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Ľemt aizľēmumu Valsts kasē Ls 815 000,00 ( astoľi simti piecpadsmit tūkstošu 

latu) apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi būvniecībai „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā” 

īstenošanai. 

2. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Viļānu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

3. Noteikt sekojošus aizľēmuma ľemšanas noteikumus: atmaksas termiľš 15 gadi, 

sākot pamatsummas atmaksu ar 2014.gada jūniju un ļaujot līgumslēdzējiem brīvi 

vienoties par kredīta atmaksas grafiku. 

4. Lūgt atļauju Pašvaldības aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomei aizľēmuma saľemšanai. 

 

17§ 

Par samaksas samazināšanu G. Z. par īpašumā piešķirto zemi Sokolku pagastā. 

I.Klimanova J.Šlivka J.Ivanova 

Izskatot G. Z. dzīv.  Sokolku pag., Viļānu nov., pilnvarotās personas P. F. (pilnvara 

izdota 13.07.2012. Viļānos), 2013. gada 22. jūlija iesniegumu par samaksas 

samazināšanu par īpašumā piešķirto zemi, Viļānu novada dome konstatē: 

 2013.gada 22.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts P. F.iesniegums ar 

lūgumu samazināt samaksu G. Z. par īpašumā piešķirto zemi – zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 78900050134 2,0 ha platībā, 78900050067 0,52 ha platībā, 

78900050068 3,68 ha platībā, 78900050135 5,21 ha platībā, ľemot vērā zemes 

lietošanas laiku no 1992.gada 21.aprīļa un darba stāžu lauksaimniecībā. Iesniegumam 

pievienota Viļānu novada pašvaldības bāriľtiesas izdota pilnvara, izkopējums no 

darba grāmatiľas un nekustamā īpašuma kadastra izziľa. 

Saskaľā ar Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas datiem, G. Z. 

lietošanā ir īpašums Sokolku pag., ar kadastra Nr.78900050066, ar kopējo platība – 

11,41 ha. Tai skaitā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900050067 0,52 ha 

platībā, kadastrālā vērtība uz 2013.gada 14.maiju sastāda Ls 31 (trīsdesmit viens lats), 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900050068 3,68 ha platībā, kadastrālā 

vērtība uz 2013.gada 14.maiju sastāda Ls 328 (trīs simti divdesmit astoľi lati), zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 78900050134 2,0 ha platībā, kadastrālā vērtība uz 

2013.gada 14.maiju sastāda Ls 493 (četri simti deviľdesmit trīs lati), zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 78900050135 5,21 ha platībā, kadastrālā vērtība uz 2013.gada 

14.maiju sastāda Ls 1238 (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit astoľi lati). 

Ar Rēzeknes rajona Sokolku pagasta zemes komisijas 1997.gada 25.marta 

lēmumu (protokols Nr.35) G. Z. ir atzītas īpašuma tiesības uz 3,0 ha, 8,41 ha ir 

izpērkamā zemes platība. 

Saskaľā ar Latvijas Republikas likuma ”Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

18.panta trešo daļu, samaksu par īpašumā piešķirto zemi var samazināt atkarībā no 

mērķa, kādam zemes tiek nodota, tās lietošanas laikā līdz pieprasīšanai īpašumā. 

Pieprasītāja ģimenes stāvokļa un darba stāža lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. 

Kopējais samazinājums nedrīkst pārsniegt 75 procentus no aprēķinātās summas. 

Izvērtējot G.Z. pilnvarotās personas P.F. iesniegumam pievienotos dokumentus, 

ľemot vērā, ka zems lietošanas laiks līdz pieprasīšanai īpašumā sastāda – 20 gadus, 
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darba stāžs lauksaimniecībā sastāda 41.gadu 4 mēnešus, pamatojoties uz likuma „Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos”18.panta trešo 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-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, 

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,Inta Brence, Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-1 (Jevdokija Šlivka), atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Samazināt G. Z. dzīv.Sokolku pag., Viļānu nov., samaksu par īpašumā piešķirto zemi 

Sokolku pagastā zemes īpašumam ar kadastra apzīmējumu 78900050066 daļai 8,41 

ha platībā par 50%: 

1) Samazinājums, sakarā ar lietošanu 20 gadu laikā līdz pieprasīšanai īpašumā – 25%; 

2) Samazinājums, sakarā ar 41 gadu 4 mēnešu stāžu lauksaimniecībā – 25%. 

2. Lēmumu nosūtīt G. Z. Sokolku pag., Viļānu nov., LV - 4640), un VZD Latgales 

reģionālajai nodaļai (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV – 4601). 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV – 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

Ieteikums- visus zemes jautājumus skatīt Privatizācijas, pašvaldības īpašuma un 

zemes komisijā. 

18§ 

Par lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” grozīšanu. 

I.Klimanova J.Ivanova 

Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to 

nostiprināšanu zemes grāmatā” 3.panta 5.daļas 1., 2.punktiem, kas nosaka, ka 

apbūvētā un neapbūvētā lauku apvidus zemes, par kuru „Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 

25.panta 2.1 un 4.daļā noteiktajā termiľā ir noslēdzami vai noslēgti nomas līgumi, 

piekrīt pašvaldībai, ľemot vērā VZD Latgales reģionālās nodaļas 2013.gada 8.jūlija 

Nr.10-03/258681-1/1 vēstuli „Par informācijas precizēšanu. 

      Konstatēts, ka ar Sokolku pagasta padomes lēmumiem 29.04.2008. Nr.4 un  

      26.01.2009. Nr.1 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” saskaľā ar „Valsts un  

       pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas  

       pabeigšanas likuma” 25.pantu ir izbeigtas lietošanas tiesības zemes lietotājiem, kas  

       nav iesnieguši zemes izpirkšanas pieprasījumus vai tie nav iekļauti Lauku zemes  

       izpirkšanas reģistrā, tie iegūst nomas pirmtiesības uz viľu lietošanā bijušo zemi.  

      Sakarā ar konstatēto ,ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu un kā arī pamatojoties  

      uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta 1.daļu, 
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Deputāti atklāti  balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, 

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1.Grozīt Sokolku pagasta padomes lēmumus 29.04.2008. Nr.4 un 26.01.2009. Nr.1 „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, papildinot tos attiecīgi ar punktu: 

„Noteikt, ka zeme, uz kuru atbilstoši likumam tiek izmantotas nomas 

pirmtiesības vai ir noslēgti nomas līgumi, piekrīt pašvaldībai.” 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV – 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

19§ 

Par zemes iznomāšanu._________________________________________________ 

I.Klimanova L.Semjonova J.Ivanova 

1.Izskatot S.Š. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2013.gada 16.jūlija iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Viļānu novada pašvaldības ēkā tika izlikts paziľojums, ka Viļānu novada 

pašvaldība iznomā rezerves zemes fondam piekritīgu zems gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 78980090540 1,4 ha platībā Viļānu pagastā uz laiku līdz vienam gadam. 

2013.gada 16.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts S. Š. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 78980090540 – 1,4 ha 

platībā.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru 

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

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

 Izvērtējot S.Š. 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-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, 

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.1.Noslēgt nomas līgumu ar S. Š. par zemes vienību ar kadastra  

      apzīmējumu 78980090540 – 1,4 ha platībā uz vienu gadu vai līdz laikam, kad tiek  

      pieľemts un stājas spēkā likums par rezerves zemes fonda izmantošanu. 

1.2.Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980090540 ir rezerves zemes fondam  

      piekritīga zeme. 

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

1.4.Lēmuma norakstu nosūtīt S.Š. Viļānu pagasts, Viļānu novads, LV-4650.   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

2.Izskatot Z.S. dzīv.  Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, 

Viļānu novada dome konstatē: 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170021034, saskaľā ar Viļānu 

pilsētas domes 2008.gada 26.novembra sēdes Nr.24 dienas kārtības 18.jautājuma 

lēmumu ir ieskaitīts līdzvērtīgo zemju sarakstā un ir iznomājams uz laiku līdz 1 

gadam; 

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru 

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

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

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

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

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

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

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

„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu,  

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

2.1.Noslēgt nomas līgumu ar Z.S. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

      78170021034 – 0,06 ha platībā uz vienu gadu vai līdz laikam, kad tiek pieľemts  

      un stājas spēkā likums par rezerves zemes fonda izmantošanu. 

2.2.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. 

2.3.Lēmuma norakstu nosūtīt Z.S. Viļāni, LV- 4650.   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

3.Izskatot S.B. dzīv. Viļānos iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu 

novada dome konstatē: 
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 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040189, saskaľā ar Viļānu 

pilsētas domes 2008.gada 10.decembra sēdes Nr.25 lēmumu ir Viļānu pilsētai 

piekritīgā zeme; 

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru 

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

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

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

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

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

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

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

„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu, 

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

3.1.Noslēgt nomas līgumu ar S. B. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

      78170040189 daļas 0,13ha platībā mazdārziľa ierīkošanai uz 5 gadiem; 

3.2.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. 

3.3.Lēmuma norakstu nosūtīt S.B. Viļāni, Viļānu novads, LV-4650.   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

4.Izskatot M.S.dzīv.Viļānos iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada  

   dome konstatē: 

 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78480060176 un 78480060177, 

saskaľā ar Dekšāres pagasta padomes 2009.gada 27.janvāra sēdes Nr.2 lēmumu ir 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme; 

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru 

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

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

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

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

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

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

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

„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu, 
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Deputāti atklāti  balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, 

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

4.1.Noslēgt nomas līgumu ar M.S. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  

     78480060176, 3,1ha platībā un 78480060177, 1,6ha platībā lauksaimniecības  

      vajadzībām uz 5 gadiem; 

4.2.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. 

4.3.Lēmuma norakstu nosūtīt M.S. Viļāni, Viļānu novads, LV-4650.   

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

20§ 

Par īpašuma sadali. 

I.Klimanova J.Ivanova 

1. Izskatot P. M.dzīv.  Viļānu nov. iesniegumu par nekustamā īpašuma ar kadastra 

Nr.78480070145 sadali un pamatojoties uz 03.10.2006. Zemes ierīcības likuma” 

8.panta (1)d., 3p. un 12.04.2011. MK „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumiem” Nr.288, konstatēts, ka zemes īpašuma sadalei ir nepieciešama zemes 

ierīcības projekta izstrāde, 

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu ar kadastra Nr.78480070145, zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 78480070145, platība 7,5ha, sadalei divos īpašumos: 

 No zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78480070145 atdalīt 6ha (pēc uzmērīšanas 

platība var tikt precizēta); 

 Atdalītai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – Zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra 

Nr.; 

 Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Jurīši”. 

 Sadali veikt uz zemes īpašuma „Juri” izgatavotā zemes robežu plāna 10.12.2001. 

pamata M 1:10000; 

 Zemes ierīcības projektu saskaľot ar Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāju. 
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 Lēmuma norakstu nosūtīt P.M. Viļānu nov.   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

21§ 

 

Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai. 

I.Klimanova J.Ivanova 

Izskatot I.G. dzīv.Viļānos iesniegumu ar dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

1. I.G. saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas 

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

ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu; 

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

atsavināma publiskas personas manta” 5.pantu, ierosinājumam ir pievienojis klāt 

visus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamus dokumentus; 

3. Dzīvokļa īpašums Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada pašvaldības 

iestādēm to funkciju nodrošināšanai un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa ), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu novada 

pašvaldības vārda; 

2. Nodot dzīvokli Viļānos atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu; 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt I. G. Viļānos.   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

22§ 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim. 

I.Klimanova J.Ivanova 

1. Pamatojoties uz 2011.gada 22.septembra Viļānu novada domes sēdes Nr.13 dienas 

kārtības 8.punkta lēmumu „Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma  Viļāni, Viļānu nov., 

kadastra numurs 78179000534 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot SIA Dzieti 

vērtētājus 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Saskaľā ar SIA Dzieti 2013.gada 11.jūlija slēdzienu par nekustamā īpašuma – 

dzīvokļa Viļānos - tirgus vērtība ir LVL2800,00 (divi tūkstoši astoľi simti lati un 00 

sant.). Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 
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Deputāti atklāti  balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, 

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Noteikt dzīvokļa īpašuma Viļānos, Viļānu nov.,ar kadastra numurs 78179000534 

nosacīto cenu – LVL 2800,00 (divi tūkstoši astoľi simti lati un 00sant.); 

 Piedāvāt A. Š. izmantot pirmpirkuma tiesības uz doto dzīvokļa īpašumu; 

 Lēmuma norakstu nosūtīt A.Š. Viļānos.   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

2. Pamatojoties uz 2013.gada 4.aprīļa Viļānu novada domes sēdes Nr.5 dienas kārtības 

4.punkta lēmumu „Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un 

nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Viļāni, Viļānu nov., ar kadastra 

numuru 78179000553 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot SIA Dzieti vērtētājus 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Saskaľā ar SIA Dzieti 2013.gada 11.jūlija slēdzienu par nekustamā īpašuma – 

dzīvokļa Viļānos - tirgus vērtība ir LVL2700,00 (divi tūkstoši septiľi simti lati un 00 

sant.). 

Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 noteikt dzīvokļa īpašuma Viļānos, Viļānu nov., ar kadastra numurs 78179000553 

nosacīto cenu – LVL 2700,00 (divi tūkstoši septiľi simti lati un 00sant.); 

 Piedāvāt J. Č. izmantot pirmpirkuma tiesības uz doto dzīvokļa īpašumu; 

 Lēmuma norakstu nosūtīt J. Č. Viļānos.   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

23§ 

Par Viļānu novada pašvaldības īpašuma izsoli. 

I.Klimanova J.Ivanova 

Saskaľā ar LR “Publiskas personas  mantas atsavināšanas likums” nosacījumiem, 

ľemot vērā Viļānu pilsētas domes 2012.gada 28.jūnijā sēdes Nr.8 dienas kārtības 

17.jautājuma „Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un 

nodošanu atsavināšanai” 4.punkta lēmumu un veicot zemes īpašuma ar kadastra 

apzīmējumu 78170040619 novērtēšanu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 
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Deputāti atklāti  balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, 

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atsavināt nekustamo īpašumu –zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 

78170040619, kopējā platība 0,2127ha. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma –zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170040619, nosacīto cenu LVL 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti un 00sant.) 

apmērā.  

3. Atsavināt nekustamo īpašumu – zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 

78170040619, pārdodot to atklātā izsolē un kā maksāšanas līdzekli noteikt latus. 

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma – zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170040619 izsoles noteikumus. 

 

24§ 

Par D. D. un L. D. nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīdus kārtībā Viļānu novada pašvaldības budžetā._____________ 

G.Arbidāns J.Šlivka I.Grolmusa A.Pudulis J.Ivanova 

Izskatot LR Latgales apgabaltiesas iecirkľa Nr.18, zvērinātās tiesu izpildītājas Jūlijas 

Joffes 2013.gada 2.augusta Paziľojumu par nekustamā īpašuma izsoli, Izpildu lieta 

Nr.42-C3.1/2013 un uzaicinājumu iesniegt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļu 

parāda Ls 60,89 piedziľu attiecībā uz nekustamo īpašumu ar kadastra 

Nr.78170040173, pēc adreses Viļāni, Viļānu novads,  

k o n s t a t ē j a : 

D.D. un L. D.kopīpašumā pieder nekustamais īpašums ar kadastra Nr.78170040173, 

pēc adreses Viļāni, Viļānu novads, par ko saskaľā ar likuma “Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 1.panta pirmo daļu, 2.panta pirmo daļu maksājams nekustamā īpašuma 

nodoklis. 

D.D. un L.D. nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 2013.gada 01.janvāri sastāda Ls 

60,89. 

D.D.un L.D. viedokļa un argumentu noskaidrošana nav nepieciešama, jo gadījums ir 

objektīvi mazsvarīgs. 

Tādējādi, ievērojot pašvaldības iedzīvotāju intereses, lai nepieļautu būtisku 

iedzīvotāju interešu aizskārumu, ir pamats nelabvēlīga administratīva akta 

pieľemšanai. 

Šis administratīvais akts tiek pieľemts, ievērojot Administratīvā procesa likuma 

4.pantā noteiktos administratīvā procesa principus, kā arī ietverot lietderības 

apsvērumus, ievērojot Administratīvā procesa likuma 65.pantu un 66.pantu. Šajā 

gadījumā ir lietderīgi izdot nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šāda administratīvā 

akta izdošana nepieciešama, lai sasniegtu tiesisku mērķi un izdodamais nelabvēlīgais 

administratīvais akts ir piemērots tiesiskā mērķa sasniegšanai, bet citi līdzekļi nav 

piemērojami. Sabiedrības ieguvums šajā gadījumā ir lielāks, nekā personas tiesību 

aizskārums, jo pašvaldība savas funkcijas veic visu pašvaldības iedzīvotāju interesēs 

un likuma ietvaros (pamats – Administratīvā procesa likuma (APL) 13.pants). 

Izdodamā administratīvā akta saturs atbilst demokrātiskās iekārtas principam (APL 

12.pants), sabiedrības interešu ievērošanas principam un privātpersonas tiesību 

ievērošanas principam (APL 5.pants). Cilvēktiesību ierobežojums nav pieļauts. 
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Ľemot vērā minēto, saskaľā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļu, likuma 

“Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 20.panta 3.punktu, 

26.pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta pirmo daļu, 2.panta pirmo 

daļu, 6.panta pirmo daļu, pirmo prim daļu, 9.panta pirmo daļu, otro daļu, pamatojoties 

uz Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 12.pantu, 13.pantu, 62.pantu 

2.daļas 2.punktu, 65.pantu, 66.pantu, 67.pantu,  

Deputāti atklāti  balsojot par-1( Inga Zunda) ,pret-3 (Inta Brence, Jevdokija Šlivka, 

Ilze Grolmusa), atturas-8 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Ārija 

Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns,  Ilze Valeniece, Felicija Leščinska),  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Lēmuma projekts tiek noraidīts.  

2.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams, 

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

dienas, iesniegumu iesniedzot Viļānu novada pašvaldībā, Kultūras laukums 1A, 

Viļāni, Viļānu novads. 

25§ 

Par Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādi._ 

I.Piziča J.Šlivka D.Ceipiniece J.Ivanova 

Lai nodrošinātu pamatotu un kvalitatīvu Viļānu novada pašvaldības attīstības 

plānošanu, nodrošinātu kvalitatīvu teritorijas attīstības plānošanas procesu, 

pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu un 12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 

16.10.2012 noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem”, Ministru kabineta 25.08.2009 noteikumiem Nr.970 

„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”,  

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

(deputāti paziľo, ka katrs atturas par savas kandidatūras balsojumu). 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Uzsākt Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādi. 

2.Izveidot Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sagatavošanai Vadības 

grupu šādā sastāvā: 

2.1. Vadības grupas vadītājs: 

Jekaterina.Ivanova – Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 

2.2. Vadības grupas vadītājas vietnieks: deputāte Daiga Ceipiniece. 

2.3. Vadības grupas locekļi: 

      2.3.1.Viļānu novada pašvaldības izpilddirektore Inga Strūberga; 

               Viļānu novada pašvaldības attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas  

                vadītāja Iveta Piziča; 

      2.3.2.Viļānu novada pašvaldības galvenā grāmatvede Irēna Stafecka; 

      2.3.3.Viļānu novada pašvaldības Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija  
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               Veselova; 

      2.3.4.Viļānu novada pašvaldības Dekšāres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis  

               Benislavskis; 

       2.3.5.Viļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Irina Klimanova; 

       2.3.6.Viļānu novada pašvaldības deputāte Jevdokija Šlivka; 

       2.3.7.Viļānu novada pašvaldības deputāte Inta Brence; 

       2.3.8.Viļānu novada pašvaldības deputāte Ilze Grolmusa; 

       2.3.9.Viļānu novada pašvaldības deputāte Alla Stiuka; 

       2.3.10.Viļānu novada pašvaldības deputāte Ārija Moisejeva; 

       2.3.11.Viļānu novada pašvaldības deputāte Felicija Leščinska. 

 3.Atbildīgo par Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam  

    izstrādi apstiprināt attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāju Ivetu  

    Piziču. 

  4.Apstiprināt Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam  

     izstrādes darba uzdevumu un darba izpildes grafiku (pielikums Nr.1) 

  5.Paziľojumu par Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam  

     izstrādes uzsākšanu publicēt Viļānu novada pašvaldības mājas lapā  

     www.vilanunovads.lv un vietējā laikrakstā. 

   6.Lēmumu par Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam  

       izstrādes uzsākšanu nosūtīt LR VARAM un Latgales plānošanas reģionam. 

   7.Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Viļānu novada pašvaldības izpilddirektorei  

     Ingai Strūbergai. 

26§ 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „IEDVESMA plus”.______________ 

I.Strūberga J.Ivanova 

Sakarā ar to, ka biedrība „IEDVESMA plus” piedalās programmā „Atbalsts kopienu 

centriem”. Galvenais projekta nosacījums – vismaz 10% no kopējām projekta 

izmaksām veido pašvaldības līdzfinansējums. 

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības domes nolemj: 

 

Piešķirt „Viļānu novada radošās darbnīcas telpu labiekārtošana”, kurā ietilpst divu 

telpu remonts līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējās projekta vērtības Ls 200,-(divi 

simti lati 00 santīmi). Projekta maksimālā vērtība Ls 2000,-. Naudas līdzekļus piešķirt 

no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kods 01.110.00. 

 

27§ 

Par Viļānu labdarības biedrības „Mazumiņš” iesnieguma izskatīšanu._________ 

I. Brence G. Arbidāns  J.Ivanova 

Izskatot Viļānu labdarības biedrības „Mazumiľš” valdes priekšsēdētājas I. 

Koniševskas 2013.gada 5.augusta iesniegumu,  par  finansiāla atbalsta Ls 200,00 (divi 

http://www.vilanunovads.lv/
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simti lati 00 santīmi)  piešķiršanu biedrībai ik mēnesi, sākot no 2013. gada augusta 

Tika konstatēts ,ka biedrību darba organizēšana un veikšanu ,nodrošinot to ar 

attiecīgo finansējumu, saskaľā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.pantu nav pašvaldības 

autonomā funkcija. Līdz ar to, pamatojoties uz „Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas likuma”2.panta 1.daļu un likuma „Par pašvaldībām” 

12.pantu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta 1.daļu, 

Deputāti atklāti  balsojot par-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, 

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka,  

Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-1 (Inta Brence), atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Atteikt Viļānu labdarības biedrībai „Mazumiľš” piešķirt ik mēnesi atbalstu darba  

   organizācijai un veikšanai Ls 200,-(divi simti lati 00 santīmi).  

 

2.Novada pašvaldības administrācijai izstrādāt saistošos noteikumus vai kārtību, kādā  

   dome piešķir atbalstu nevalstiskajām organizācijām. 

 

28§ 

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu.___________________________________ 

I.Brence J.Ivanova 

Izskatot sociālā dienesta vadītājas D.Strupišas 2013.gada 05.augusta iesniegumu par 

sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu. 

     Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 

mājām”4.panta 1.daļu  un ľemot vērā Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu 

komitejas ieteikumu, 

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Ľemot vērā Viļānu novada administratīvajā teritorijā dzīvojošo sociāli 

maznodrošināto pieprasījumu, kā arī pašvaldības iespējas  NOTEIKT dzīvoklim Nr.3 

Pavasara ielā 7 sociālā dzīvokļa statusu. 

 

29§ 

Par palīdzību dzīvojamās platības piešķiršanai.____________________________ 

G.Arbidāns J.Ivanova 

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

sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

 

konstatē: 

V. K. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai 

piederošo brīvo dzīvojamo telpu.                                                                 
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V. K. ar savu ģimeni – sievu un mazgadīgo bērnu (5gadi) faktiski dzīvo kopā ar savu 

māti Viļānos., Viļānu nov. Dzīvoklis pieder pašvaldībai un tiek izīrēts V. K.mātei S. 

Z. Īres līgumā ir ierakstīta tikai S. Z. 

Dzīvoklis sastāv no 1 istabas, kopējā platība - 25,68 m
2
, dzīvojamā platība - 18,13 m.

2
 

Sakarā ar iepriekš minēto V.K. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma 

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

Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punkta nosacījumiem, V. K. ir iesniedzis 

motivētu iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt ar dzīvojamo telpu.                                       

Saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās 

daļas 1. punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var 

izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas.  

Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 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-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , 

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa ), pret-nav, atturas-nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atzīt V. K. kā trīs personu ģimenes locekli, par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un reģistrēt V. K. Viļānu novada palīdzības 

reģistrā dzīvojamās platības saľemšanai vispārējā kārtībā. 

 

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

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

 

30§ 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā-sociālās  istabas piešķiršanu._____ 

G.Arbidāns J.Ivanova 

Izskatot V.J. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo sociālo dzīvokļu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

 

V.J. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – atļaut īrēt sociālo dzīvokli, 

bet tieši sociālo istabu.  

Ar Rēzeknes tiesas 2013.gada 3.aprīļa spriedumu tika izbeigts dzīvojamās telpas, kas 

atrodas Viļānos, Viļānu nov., īres līgums starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un V. J. 

Tiesa nosprieda izlikt V. J. no dzīvojamās telpas Viļānos, Viļānu nov. bez citas 

dzīvojamās telpas ierādīšanas. 

V. J. ir noteikts trūcīgas personas statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta 

01.07.2013. izziľa Nr.91).  
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Saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās 

daļas 2. punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, var 

izīrēt sociālos dzīvokļus.  

Ľemot 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-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, 

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atzīt V. J. par tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēt V. 

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

 

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

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

dienas.                      

31§ 

Par vecāku līdzfinansējuma segšanu L.M. bērniem Mūzikas un mākslas 

skolā.______________________________________________________________ 

I.Brence J.Ivanova 

     Izskatot L. M. 2013.gada 05.augusta iesniegumu un ľemot vērā Izglītības, kultūras 

un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu, 

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa ), pret-nav, atturas-nav, 

      Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Pamatojoties uz izziľu par  trūcīgās ģimenes statusu un noskaidrojot ģimenes 

apstākļus ,kā arī bērnu vēlmi mācīties Mūzikas un mākslas skolā,  atbrīvot no vecāku 

līdzfinansējuma (216 LVL) 2013./2014.mācību gadā  L. M. dzīv. Viļānos par trīs 

bērnu: N.K. M, J. M. un S. J. M. skološanu Mūzikas un mākslas skolā.  

32§ 
 

Par ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.__________________________ 

J.Šlivka I.Brence  J.Ivanova  

1.Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.5.3/18 no 2013.gada 06.augusta un ľemot 

vērā Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu ,pamatojoties uz 

konstatēto un saskaľā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma”28.panta 1.d.2.punktu, deputāti atklāti  balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, 

Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, 

Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 
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Viļānu novada pašvaldības domes nolemj: 

 

1.1.Ievietot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē invalīdu  

      Ļ. O. dzīvo Tēviľānu ielā, Viļāni,  Viļānu novadā; 

1.2.Apmaksāt Ļ.O. uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās  

      rehabilitācijas iestādē.  

 

2.Izskatot sociālā dienesta lēmumu Nr. 1.5.3/19 no 2013.gada 06.augusta un ľemot 

vērā Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas ieteikumu ,pamatojoties uz 

konstatēto un saskaľā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma”28.panta 1.d.2.punktu, deputāti atklāti  balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, 

Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, 

Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze 

Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības domes nolemj: 

 

2.1.Ievietot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē pensionāru 

      P. K. dzīvo ;  

2.2.Apmaksāt P.K. uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās  

      rehabilitācijas iestādē.  

 

33§ 

Par izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas nolikuma 

apstiprināšanu._______________________________________________________ 

I.Brence J.Ivanova 

Izskatot sagatavoto nolikuma projektu un ľemot vērā Izglītības, kultūras un sociālo 

jautājumu komitejas ieteikumu, 

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt  konsolidēto Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas 

nolikumu. 

Pielikumā nolikums uz 3 lapām. 

34§ 

Par atkritumu apsaimniekošanas jomas noteikšanu kā stratēģiski svarīgu nozari. 
I.Strūberga J.Ivanova 

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-2020.gadam nosaka, ka 

atkritumu apsaimniekošanas nozare ir viena no svarīgākajām nozarēm valstī un 

atkritumu apsaimniekošanas sistēma viens no būtiskākajiem virzieniem ES un 

Latvijas likumdošanā vides aizsardzības un resursu labas pārvaldības un 

apsaimniekošanas jomā. Ministru Kabineta 2013.gada 26.februāra sēdē (protokols 

Nr.11, 35.paragrāfs), kurā tika apstiprināts Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 
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2013.-2020.gadam noteikts, ka katra pašvaldība pati pieľem lēmumu par to, vai 

atkritumu apsaimniekošana tās teritorijā ir stratēģiski svarīga nozare.  

Saskaľā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiskās 

personas – tostarp pašvaldības privāto tiesību jomā darbojas:  

1. veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai;  

2. sniedzot pakalpojumus;  

3. veicot komercdarbību;  

4. gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir 

noteikti šā likuma 88.panta pirmajā daļā, tajā skaitā 3.punktā noteiktajā – stratēģiski 

svarīgā nozarē.  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otrajā daļā noteikts, ka 

komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas personas) dibina 

kapitālsabiedrību.  

Likuma „Par pašvaldībām” 6.pants nosaka, ka publisko tiesību jomā 

pašvaldību kompetencē ir šajā likumā noteiktās autonomās funkcijas, citos likumos 

noteiktās autonomās funkcijas, deleģētās valsts pārvaldes funkcijas, kuru izpilde šajā 

likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai, citu pašvaldību kompetencē 

ietilpstošās funkcijas, kuru izpilde šajā likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai 

pašvaldībai, autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas kā brīvprātīgās iniciatīvas. 

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībām, 

pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt 

līdzekļus kapitālsabiedrībās. Tātad, komercdarbības veikšanai publiska persona 

(publiskas personas) saskaľā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otro daļu 

atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 

dibina kapitālsabiedrību. Līdz ar to pašvaldība, pamatojoties uz iepriekš minētajām 

tiesību normām, ir tiesīga darboties privāto tiesību jomā, iegūstot dalību pašvaldības 

kapitālsabiedrībā vai publiski privātā kapitālsabiedrībā.  

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo punktu viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos 

pakalpojumus, tai skaitā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Saskaľā ar Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldības organizē 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, 

ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos plānus. Šī panta 

daļas pārējos punktos ir norādīts detalizēts pašvaldību funkciju uzskaitījums atkritumu 

apsaimniekošanas jomā.  

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2013.-2020.gadam izstrāde apliecina 

konkrētās nozares īpašo nozīmīgumu kopējā valsts tautsaimniecība sistēmā. Kā 

norādīts Satversmes tiesas 2012.gada 6.decembra spriedumā lietā Nr.2012-01-01 „Par 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārejas noteikumu 12.punkta, ciktāl tas attiecas 

uz līgumiem, kas noslēgti, nepiemērojot normatīvos aktus par publisko iepirkumu vai 

neatbilstoši normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu, atbilstību Latvijas 

Republikas Satversmes 1.pantam”, tad atkritumu apsaimniekošanas joma ir īpaši 

svarīga sabiedrības labklājības nodrošināšanai.  

Turklāt, jāľem vērā, ka atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana pienācīgā 

kvalitātē ir tieši saistīta ar valsts pienākumu aizsargāt ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā 

vidē, rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu. Nepietiekami organizētas 

atkritumu apsaimniekošanas gadījumā var tikt apdraudētas Satversmes 115.pantā 

noteiktās cilvēka pamattiesības.  
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Atkritumu apsaimniekošanas kā stratēģiski svarīgas nozares noteikšanas 

rezultātā pašvaldība saglabā tiesības organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

līdzšinējā formā – saglabājot dalību SIA „Austrumlatgales atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība”, taču tas neizslēdz iespēju nākotnē piemērot arī 

publiskā iepirkuma vai publiskās un privātās partnerības procedūru sadzīves 

atkritumu apsaimniekotāja izvēlei. No minētā izriet, ka konkrētās nozares definēšana 

par stratēģiski svarīgu pati par sevi nerada šķēršļus konkurences veicināšanai šajā 

nozarē. Vēl jo vairāk, ľemot vērā, ka SIA „Austrumlatgales atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība” ir uzskatāma par pasūtītāju Publisko iepirkumu likuma 

izpratnē, visi iepirkumi tās darbības nodrošināšanai ir veicami saskaľā ar norādīto 

tiesību aktu, kas pats par sevi jau nodrošina konkurences veicināšanu.  

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 

3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 15.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa ), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības domes nolemj: 

 

Noteikt, ka atkritumu apsaimniekošana ir Viļānu novada pašvaldībai stratēģiski 

svarīga nozare.  

35§ 

 

Par lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” grozīšanu. 

I.Klimanova J.Ivanova 

Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to 

nostiprināšanu zemes grāmatā” 3.panta 5.daļas 1., 2.punktiesm, kas nosaka, ka 

apbūvētā un neapbūvētā lauku apvidus zemes, par kuru „Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 

25.panta 2.1 un 4.daļā noteiktajā termiľā ir noslēdzami vai noslēgti nomas līgumi, 

piekrīt pašvaldībai, ľemot vērā VZD Latgales reģionālās nodaļas 2013.gada 17.jūnija 

vēstuli Nr.2-04.1-L/2729 „Par zemes vienību Dekšāres pagastā piederību”. 

Konstatēts, ka ar 2009.gada 27.janvāra Dekšāres pagasta padomes sēdes Nr.2 lēmumu 

„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” saskaľā ar „Valsts un pašvaldības īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.pantu 

ir izbeigtas lietošanas tiesības zemes lietotājiem, kas nav iesnieguši zemes izpirkšanas 

pieprasījumus vai tie nav iekļauti Lauku zemes izpirkšanas reģistrā, tie iegūst nomas 

pirmtiesības uz viľu lietošanā bijušo zemi. Sakarā ar konstatēto deputāti atklāti  

balsojot par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, Ārija Moisejeva, 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Ilze 

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

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Grozīt 2009.gada 27.janvāra Dekšāres pagasta padomes sēdes Nr.2 lēmumu „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu”, papildinot tos ar punktu: 
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„Noteikt, ka zeme, uz kuru atbilstoši likumam tiek izmantotas nomas pirmtiesības vai 

ir noslēgti nomas līgumi, piekrīt pašvaldībai.” 

36§ 

Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai. 

I.Klimanova J.Ivanova 

Izskatot J. K. dzīv.  Viļānos iesniegumu par Viļānos atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

1.J.K. saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas 

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

mantas atsavināšanu; 

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

atsavināma publiskas personas manta” 5.pantu, ierosinājumam ir pievienojis klāt 

visus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamus dokumentus; 

3.Dzīvokļa īpašums Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada pašvaldības iestādēm to 

funkciju nodrošināšanai. 

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Mehanizatoru ielā, Viļānos zemesgrāmatā uz  

    Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2.Nodot dzīvokli Mehanizatoru ielā, Viļānos atsavināšanai, pārdodot to par  

    brīvu cenu; 

3.Lēmuma norakstu nosūtīt J. K. Viļānos.   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

37§ 

Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai. 

      I.Klimanova J.Ivanova 

1. Izskatot M.K. dzīv. Viļānos iesniegumu ar apbūvētās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78170040163 atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

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

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

ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu; 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040163 nav nepieciešams 

Viļānu novada pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa ), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 



29 

 

 

1. Ierakstīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170040163 zemesgrāmatā 

uz Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170040163 atsavināšanai, 

pārdodot to par brīvu cenu; 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt M.K. Viļānos. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

2. Izskatot M. B.dzīv.  Dekšāres pag., Viļānu nov. iesniegumu ar apbūvētās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 78480060395 atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

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

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

ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu; 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480060395 nav nepieciešams 

Viļānu novada pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480060395 zemesgrāmatā 

uz Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480060395 atsavināšanai, 

pārdodot to par brīvu cenu; 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt M.B. Dekšāres pag.,Viļānu nov. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

3.Izskatot M.G.dzīv.  Viļānu pag., Viļānu nov. iesniegumu ar apbūvētās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 78980030539 atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

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

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

ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu; 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980030539 nav nepieciešams 

Viļānu novada pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

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

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa ), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Ierakstīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980030539 zemesgrāmatā 

uz Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980030539 atsavināšanai, 

pārdodot to par brīvu cenu; 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt M. G. Viļānu pag., Viļānu nov. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

38§ 

Par nomas attiecību pārtraukšanu. 

I.Klimanova J.Ivanova 

Izskatot AS „Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale”, reģ. Nr.40003020723 valdes 

priekšsēdētājas Valentīnas Sarkanes iesniegumu par nomas attiecību izbeigšanu, 

Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980090108, 0,8ha platībā un 

78980100069, 1,7ha platībā ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgie zemes gabali un 

ir iznomāti AS „Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale” lauksaimniecības 

vajadzībām; 

Saskaľā ar nomas līguma 2.2 punktu Līguma termiľš var tikt pagarināts vai 

saīsināts ar līgumslēdzēju rakstisku vienošanos. 

 

Izvērtējot AS „Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale”, reģ. 

Nr.40003020723 valdes priekšsēdētājas Valentīnas Sarkanes iesniegumu, 

pamatojoties uz 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-11 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, 

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda,  Inta Brence, Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-1 (Jevdokija Šlivka), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

  

1. Pārtraukt nomas attiecības ar AS „Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale”, reģ. 

Nr.40003020723 uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 78980090108 un 

78980100069 ar 2013.gada 1.septembri 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt AS „Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale”, reģ. 

Nr.40003020723 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

39§ 

 

Par G. M. iesnieguma izskatīšanu.  

I.Klimanova J.Šlivka  
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Izskatot G. M. dzīv.  Babītes pag., Babītes nov. iesniegumu par iepriekšējā nomas 

līguma ar O.B. izbeigšanu un jaunā līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 G. M. mātei J. M. saskaľā ar Viļānu pilsētas domes 2008.gada 26.novembra 

sēdes Nr.24 lēmumu ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 78170030258; 

Saskaľā ar Viļānu pilsētas domes 2008.gada 10.decembra sēdes Nr.25 lēmumu 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030258 ir ieskaitīta Viļānu pilsētai 

piekritīgajās zemēs; 

Bijušais zemes lietotājs – J. M. nav noslēgusi nomas līgumu par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030258 turpmāko izmantošanu; 

Saskaľā ar Viļānu novada domes 2012.gada 18.oktobra sēdes Nr.12 dienas 

kārtības 12.1.jautājuma lēmumu, zemes vienība ir iznomāta O. B. mazdārziľa 

uzturēšanai (doto zemes vienību O.B. apstrādā kopš 2010.gada) 

Izvērtējot G. M. iesniegumu, pamatojoties uz 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-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece, 

Ārija Moisejeva, Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka, 

Inta Brence, Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Ilze Grolmusa), pret-nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noraidīt G. M. lūgumu par iepriekšējā nomas līguma laušanu un jaunā iesnieguma 

slēgšanu. 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt G. M., Babītes pag., Babītes nov. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

40§ 

Informācija.__________________________________________________________ 

Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāja J.Ivanova sniedz informāciju par Viļānu 

vidusskolas sagatavotību mācību gada sākumam un remontdarbu gaitu. 

Saimniecības vadītājs V.Arbidāns  sniedz  informāciju par problēmām ar atkritumu 

savākšanu Nākotnes ielā. 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2013. gada 12.septembrī  plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2013.gada 05.septembrī plkst 15.00. 

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

04.septembrī plkst.15.00. 

Sēdi slēdza plkst.17.00 

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 
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Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

 

Parakstīja 2013.gada 23.augustā 

 

 

 

 

Pielikums Nr.1 sēdes Nr. 7§25 lēmumam 

                                                                                                                    no 16.08.2013. 

 

DARBA UZDEVUMS 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei 

 

1. Izstrādāt Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, kurā 

noteiktas pašvaldības ilgtermiľa prioritātes. 

 

2. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes pamatojums: 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts; Attīstības plānošanas 

sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa; Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta 

pirmās daļas 3.punkts; 12.panta pirmā daļa; Ministru kabineta 16.10.2012 noteikumi 

Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”; 

Ministru kabineta 25.08.2009 noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā”. 

3. Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam jāizstrādā saskaľā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem, ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei 

saistošiem normatīviem aktiem un metodiku, kā arī šādiem attīstības plānošanas 

dokumentiem: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, Latgales 

plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un tajā noteiktos ilgtermiľa 

attīstības mērķus un prioritātes, Viļānu novada teritorijas plānojumu  

 

4. Darba uzdevuma izpildes gala rezultāts ir Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija līdz 2030.gadam, kas sastāv no: 

4.1.stratēģiskās daļas, kurā ietverts ilgtermiľa redzējums (-vīzija), mērķi, prioritātes 

un teritorijas specializācija; 

4.2. telpiskās attīstības perspektīvas apraksts un grafiski attēlota vēlamā teritorijas 

telpiskā struktūra, kurā ietverts: 



33 

 

4.2.1.nozīmīgāki esošās telpiskās struktūras elementi un vēlamās ilgtermiľa izmaiľas, 

galvenās funkcionālās telpas; 

4.2.2.apdzīvojuma struktūra un publisko pakalpojumu klāsts; 

4.2.3.galvenie transporta koridori un infrastruktūra (-valsts galvenie un reģionālie 

autoceļi), kā arī maģistrālie inženierkomunikāciju tīkli un objekti; 

4.2.4.dabas teritoriju telpiskā struktūra, tai skaitā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

tīklu;  

4.2.5.kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas; 

4.2.6.ainaviski vērtīgās un citas īpašas teritorijas; 

4.2.7.prioritāri attīstāmās teritorijas; 

4.2.8.kartoshēmas: 

4.2.8.1. Viļānu novads reģionā, Latvijā; 

4.2.8.2. Telpiskās attīstības struktūras perspektīva Viļānu novadā un Viļānu pilsētā; 

4.2.8.3. Viļānu novada kopīgās intereses ar citiem novadiem; 

4.2.8.4. Viļānu novada īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un dabas resursi; 

4.2.8.5. Viļānu novada transporta infrastruktūras pieejamība; 

4.2.8.6. Viļānu novada publiskā infrastruktūra/inženiertehniskais nodrošinājums 

4.2.8.7. Prioritāri attīstāmās teritorijas - attīstības centri Viļānu novadā; 

4.2.9.izstrādāt ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzraudzības kārtību un uzraudzības 

rādītājus. 

5. Stratēģijas izstrādes process un izpildes termiņi 

 

Nr. 

p.k. 
Pasākums Termiņš 

1. Sagatavošanās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei  

1.1. Novada domes lēmums par novada ilgtspējīgas attīstības  

stratēģijas izstrādes uzsākšanu 

2013.gada augusts 

1.2. Lēmuma par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes  2013.gada augusts 
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uzsākšanu nosūtīšana VARAM, plānošanas reģionam un  

paziľojuma publicēšana mājas lapā www.vilanunovads.lv,  

laikrakstā „Rēzeknes vēstis”, pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Viļānu Novada Vēstnesis” 

1.3. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes darba plāna un  

sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un 

viedokļu līderu identificēšana. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana vadības 

grupā. 

2013.gada augusts - 

septembris 

1.4. Ar ilgtspējīgas attīstības stratēģijas saistītu augstāka un līdzīga  

līmeľa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas  

reģionu un kaimiľu pašvaldībām) 

2013. gada augusts - 

septembris 

1.5. Konsultācijas ar vides institūcijām par stratēģiskā ietekmes  

uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesnieguma sagatavošana 

un iesniegšana Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskās 

ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai* 

2013. gada augusts 

2. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas izstrāde  

2.1. 1.posms – pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkuma izstrāde 

– Novada vizītkartes izveide 

2013.gada septembris 

2.2. 2.posms – Stratēģiskās daļas izstrāde, kā arī tematisko grupu 

organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un  

viedokļu līderus, rezultātu apkopošana 

2013.gada septembris 

2.3. 3.posms – Telpiskās attīstības perspektīvas izstrāde, kā arī 

tematisko grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un  

viedokļu līderus, rezultātu apkopošana 

2013.gada septembris 

2.4. 4. posms – Īstenošanas uzraudzības kārtības izstrāde 2013.gada septembris 

2.5. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas projekta 

izskatīšana vadības grupā 

2013.gada septembris 

3. Publiskā apspriešana  

3.1. Novada domes lēmums par novada ilgtspējīgas attīstības  

stratēģijas nodošanu publiskajai apspriešanai 

2013.gada septembris 

http://www.vilanunovads.lv/
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3.2. Paziľojuma par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta  

publisko apspriešanu nosūtīšana Latgales plānošanas reģionam  

un tā publicēšana mājas lapā www.vilanunovads.lv,  

laikrakstā „Rēzeknes vēstis”, pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Viļānu Novada Vēstnesis” 

2013.gada septembris 

3.3. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta publiskās  

apspriešanas organizēšana, sabiedriskās apspriedes  

organizēšana un rezultātu apkopošana 

 

2013.gada septembris 

3.4. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta publiskās apspriešanas 

 rezultātu izvērtēšana vadības grupā 

2013.gada septembris 

3.6. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas publiskās apspriešanas  

kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājas  

lapā www.vilanunovads.lv, laikrakstā „Rēzeknes vēstis”, 

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Viļānu Novada 

Vēstnesis” 

2013.gada oktobris 

4. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas izstrāde un 

saskaņošana 

 

4.1. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un vides pārskata (ja 

nepieciešams) gala redakcijas izstrāde, ľemot vērā sniegtos 

atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus 

2013.gada oktobris 

4.2. Novada domes lēmums par novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas gala redakcijas nodošanu VARAM un Latgales 

plānošanas reģionam atzinuma saľemšanai un paziľojuma par 

to publicēšana mājas lapā www.vilanunovads.lv, laikrakstā 

„Rēzeknes vēstis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā „Viļānu 

Novada Vēstnesis 

2013.gada oktobris 

4.3. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas iesniegšana  

VARAM un Latgales plānošanas reģionam atzinuma 

saľemšanai 

2013.gada novembris 

5. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas  

http://www.vilanunovads.lv/
http://www.vilanunovads.lv/
http://www.vilanunovads.lv/
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apstiprināšana 

5.1. Novada domes lēmums par novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas gala redakcijas apstiprināšanu. Nosūtīšana VARAM 

un Latgales plānošanas reģionam 

2013.gada novembris 

5.2. Novada domes lēmuma par novada ilgtspējīgas attīstības  

stratēģijas apstiprināšanu publicēšana mājas lapā un vietējā 

laikrakstā 

2013.gada novembris 

5.3. Apstiprinātās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala  

redakcijas publiskošana un iesniegšana Latgales plānošanas 

reģionam 

2013.gada novembris - 

decembris 

 

*Aktualizēt darba izstrādes uzdevumus un termiľus pēc ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 1.redakcijas izstrādes un Lēmuma saľemšanas no Vides valsts pārraudzības 

biroja lēmuma saľemšanas par Stratēģiskās ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu 

plānošanas dokumentam – Viļānu novada Ilgtspējīgās attīstības stratēģija līdz 2030. 

gadam. 

Novada domes priekšsēdētāja                                                   J.Ivanova 

 

 

 

 

 

 

 


