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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 
 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.15                                2014.gada  07.augustā 

 

Darba kārtībā. 

1.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. 

2.Par Viļānu novada pašvaldības domes lēmuma Nr.13§ 4.2 atcelšanu. 

3.Par Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 07.augusta saistošo noteikumu    

   Nr.71 „Viļānu novada pašvaldības teritorijas uzturēšanas un sabiedriskās  

   kārtības noteikumi” izdošanu. 

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

   izskatīšanu. 

5.Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu. 

6.Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Odziņa”. 

7.Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2014. gada pamatbudžetā. 

8.Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2014. gada speciālajā budžetā.  

9.Par dzīvokļu īres un apsaimniekošanas tarifu apstiprināšanu. 

10.Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Viļānu slimnīca”. 

11.Par izmaiņām tehniskajā projektā projekta 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/031  

     „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, a/c P58 posms 0,5 – 2,5  

     km” ietvaros. 

12.Par zemes iznomāšanu. 

13.Par zemes statusa maiņu. 

14.Par īpašuma sadali. 

15.Par lēmuma atcelšanu. 

16.Par Latgales tradicionālās kultūras centra „Latgaļu sāta” iesnieguma  

     izskatīšanu. 

17.Par nekustamā īpašuma nodošanu SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”  

      apsaimniekošanā. 

18.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam  

      „Rožāres” Viļānu pagastā. 

19.Par kadastra kartes sakārtošanu. 

20.Par nomas attiecību izbeigšanu. 

21.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa remontam. 

22.Par personas ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē. 

23.Par samaksas pieprasīšanu par sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu  
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     audžuģimenē. 

Papildus darba kārtībā. 

24.Par tirgus nodevas atlaidēm amatniekiem un mājražotājiem. 

25.Par projekta „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem  

     iedzīvotājiem Viļānu novadā” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu. 

26.Par projekta „Latviskās tradīcijas pirmsskolas vecuma bērnu ikdienā”  

     pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu. 

27.Informācija. 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova 

Piedalās 

deputāti: Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, 

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

Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiņš, Inna Ruba. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Inga Strūberga, galvenā 

grāmatvede Irēna Stafecka, Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova,  

sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, juriste Marija Šļomina, jurists Dmitrijs 

Orlovs, sabiedrisko  attiecību speciāliste Margarita Isajeva, Radopoles pirmsskolas 

izglītības iestādes vadītāja Ārija Strupiša, zemes ierīcības inţeniere Lidija Kuzľecova, 

projektu vadītāja Aina Dzalbe un Dekšāres pagasta sekretāre Ināra Juste. 

Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00. 

Deputāti  atklāti balso par darba kārtības jautājumiem un papildus darba kārtībā  

iekļaujamajiem jautājumiem  par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga 

Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba ), 

pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Novada domes sēdē apstiprināt  darba kārtību un iekļaut papildus iesniegtos 

jautājumus. 

 

1§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu._________________________ 

I.Ruba J.Ivanova 

 1.Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 

47.panta 1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma 

“Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 

1.daļas 3.punktu, 361.pantu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,  

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba ), pret- nav, atturas-nav. 
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

  

1.1.Piedzīt no SIA Pilots LTD nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziľu vēršot uz  

      nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo  

      īpašumu. 

1.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu  

       izpildītājam.  

1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

1.4.Pamatojoties uz CL 34.panta 6.daļu veikt valsts nodevas nomaksu EUR 2.85(divi  

      eiro 85 centi) Valsts kasei reģ.Nr. 90000050138,Latvijas banka, konts  

      LV71TREL1060190911300 

 

2.Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta 

1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma “Par 

nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas 

3.punktu, 361.pantu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 1.1.Piedzīt no R.S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziľu vēršot uz nodokļa 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

1.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu 

izpildītājam. 

1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

1.4.Pamatojoties uz CL 34.panta 6.daļu veikt valsts nodevas nomaksu EUR 2.85(divi  

      eiro 85 centi) Valsts kasei reģ.Nr. 90000050138,Latvijas banka, konts  

      LV71TREL1060190911300 

 

 3.Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 

47.panta 1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma 

“Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 

1.daļas 3.punktu, 361.pantu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 1.1.Piedzīt no SIA ‘’Rema kokaudzētavas” nekustamā īpašuma nodokļa parādu,  

       piedziľu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo  

       kustamo un nekustamo īpašumu. 

1.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu  

      izpildītājam. 
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1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

1.4.Pamatojoties uz CL 34.panta 6.daļu veikt valsts nodevas nomaksu EUR 2.85(divi  

      eiro 85 centi) Valsts kasei reģ.Nr. 90000050138,Latvijas banka, konts  

      LV71TREL1060190911300 

 

4.Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 47.panta 

1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma “Par 

nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas 

3.punktu, 361.pantu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 1.1.Piedzīt no P. M. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziľu vēršot uz  

       nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo  

      īpašumu. 

1.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu  

      izpildītājam. 

1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

1.4.Pamatojoties uz CL 34.panta 6.daļu veikt valsts nodevas nomaksu EUR 2.85(divi  

      eiro 85 centi) Valsts kasei reģ.Nr. 90000050138,Latvijas banka, konts  

      LV71TREL1060190911300 

 

 5.Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 

47.panta 1.,2.daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, likuma 

“Par nodokļiem un nodevām“ 26.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 63.panta 

1.daļas 3.punktu, 361.pantu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 1.1.Piedzīt no P.L. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, piedziľu vēršot uz  

        nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo  

        īpašumu. 

1.2.Domes sēdes protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu  

      izpildītājam . 

1.3.Lēmuma izvērsts skaidrojums pielikumā uz vienas lapas. 

1.4.Pamatojoties uz CL 34.panta 6.daļu veikt valsts nodevas nomaksu EUR 2.85(divi  

      eiro 85 centi) Valsts kasei reģ.Nr. 90000050138,Latvijas banka, konts  

      LV71TREL1060190911300 
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2§ 

Par Viļānu novada pašvaldības domes lēmuma Nr.13§4.2 atcelšanu.___________ 

D.Orlovs J.Ivanova 

Viļānu novada pašvaldība ar Viļānu novada domes  sēdes lēmumu Nr.13 §4.2 

(02.07.2014.) nolēma piedzīt no A. M. deklarētā dzīvesvietas adrese:  Rīga, LV-1003, 

nekustamā  īpašuma nodokļa parādu, piedziľu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu un domes sēdes 

protokola izrakstu ar pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam. 

2014.gada 17.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā saľemts iesniegums no A. M., 

kurā viľa norāda, ka atzīst parāda esamību un neatsakās to segt. Nodokļu maksājumu 

kavējumus pamato ar to, ka ilgu laiku bija bezdarbniece, bet uz šo brīdi ir atrasts 

darbs. Līdz ar to lūdz Viļānu novada pašvaldību atļaut segt nodokļu parādu 

pakāpeniski – pa daļām. Pielikumā pievienots parāda atmaksas grafiks, kurā norādīts, 

ka katru mēnesi A.M. ir jāmaksā EUR 15.00; maksāšanas termiľš no 17.08.2014. līdz 

17.08.2015. 

 Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 4.punktu, 

„Administratīvā procesa likuma” 85.panta 1.daļu un A.M. 2014.gada 17. jūlija 

iesniegumu ,kā arī ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atcelt Viļānu novada pašvaldības domes  sēdes lēmumu Nr.13 §4.2(02.07.2014.) 

piedzīt no A.M. deklarētā dzīvesvietas adrese: Rīga, LV-1003, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu, piedziľu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo īpašumu un domes sēdes protokola izrakstu ar 

pielikumu nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam. 

2. Atļaut A. M. nekustamā īpašuma nodokļu parādu atmaksāt labprātīgi, pa daļām, 

saskaľā ar sastādīto parāda atmaksas grafiku. 

3. Apstiprināt parāda atmaksas grafiku (pielikumā) ar A. M. 

4. Lēmumu un parāda atmaksas grafiku nosūtīt A.M. uz deklarēto dzīvesvietu: Rīga, 

LV-1003, 

 

  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

3§ 

 

Par Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 07.augusta saistošo noteikumu    Nr.71 

„Viļānu novada pašvaldības teritorijas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības 

noteikumi” izdošanu.__________________________________________________ 

D.Orlovs J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  41.panta pirmās daļas 4.punktu un ľemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba ), pret- nav, atturas-nav. 

http://vilani.lv/uploads/files/s%C4%93de_nr.13_no_02.07.2014..pdf
http://vilani.lv/uploads/files/s%C4%93de_nr.13_no_02.07.2014..pdf
http://vilani.lv/uploads/files/s%C4%93de_nr.13_no_02.07.2014..pdf
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Izdot Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 07.augusta saistošos noteikumus Nr.71  

   „Viļānu novada pašvaldības teritorijas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības  

   noteikumi”. 

 2.Atzīt spēku  zaudējušus Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 08.maija  saistošos  

   noteikumus Nr.67 „ Viļānu novada pašvaldības teritorijas uzturēšanas un sabiedriskās  

   kārtības noteikumi”. 

 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 6 lapām. 

4§ 

Par Viļānu  Romas katoļu draudzes priestera R.Stankeviča iesnieguma 

izskatīšanu.___________________________________________________________ 

I.Strūberga J.Ivanova 

Izskatot Viļānu Romas katoļu draudzes priestera R.Stankeviča 2014.gada 21.jūlija 

iesniegumu, par to, ka lūdz piešķirt autobusu Viļānu novada iedzīvotājiem nokļūšanai 

uz svētkiem Aglonas baznīcā 2014.gada no 11.augusta līdz 15.augustam, pamatojoties 

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

komitejas ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

Piešķirt autotransportu Viļānu novada iedzīvotāju nokļūšanai uz svētkiem Aglonā 

2014.gada 11.,13.,14. un 15.augustā. 

Transporta izdevumus segt no līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra. 

 

5§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu._________________________________ 

L.Veselova J.Ivanova 

1.Izskatot zvērinātas tiesu izpildītājas A.Kalniľas pieprasījumu reģistrētajā izpildu 

lietā Nr.00191/016/2014kur tiek vērsta piedziľa uz P.T. piederošo nekustamo 

īpašumu, kas atrodas Sokolku pagasts, Viļānu novads-kadastra Nr.7890 002 0082 un 

saskaľā ar Civilprocesa likuma 600.panta piekto daļu lūdz sniegt lēmumu par nodokļa 

parāda piedziľu, ja tāds ir. Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta 

noteiktajā kārtībā papildus netika noskaidrots un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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Vērst parāda piedziľu un pārskaitīt Viļānu novada pašvaldībai uz kontu: A/S 

Swedbank, kods HABALV22,N/k:LV73HABA0551026165229 P.T.parādu par 

nekustamo īpašumu Sokolku pagasts, Viļānu novads ar kadastra Nr.7890 002 0082, 

kas uz 28.07.2014.sastāda EUR 915.05(deviľi simti piecpadsmit eiro 05 centi). 

Pamatojoties uz CL 34.panta 6.daļu veikt valsts nodevas nomaksu EUR 2.85(divi  

eiro 85 centi) Valsts kasei reģ.Nr. 90000050138,Latvijas banka, konts       

LV71TREL1060190911300. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 

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

6§ 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Odziņa”.________________________ 

L.Veselova J.Ivanova 

Izskatot biedrības „Odziľa” 2014.gada 28.jūlija iesniegumu ar lūgumu piešķirt 

līdzfinansējumu projektam „Galda spēles atpūtai un zināšanām” un ľemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Atbalstīt projekta pieteikuma sagatavošanu projektam „Galda spēles atpūtai un 

zināšanām”, kura ietvaros plānots iegādāties galda spēles bērniem un 

jauniešiem(novuss,galda futbols,galda hokejs, mini teniss,badmintons, dambrete, 

komino, konstruktori, puzles u.c.). 

2.Apstiprināšanas gadījumā pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 200.00 un tas tiks 

piešķirts no budţeta līdzekļiem-pārējā citur neklasificētā kultūra . 

Projekta kopējās izmaksas aptuveni EUR 2000.00. 

3.Pēc projekta realizēšanas novada domei sniegt atskaiti. 

 

7§ 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2014. gada pamatbudžetā._______  

I.Stafecka J.Ivanova 

Sakarā ar VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” vēstuli Nr.4.5-A.3/410 no 04.08.2014 

par nekustamā īpašuma Raiľa ielā 41,Viļānos iegādi, kurā  tiek norādīts ,ka 

nekustamā īpašuma saistītā zemesgabala īpašnieki izmantoja pirmpirkuma tiesības 

līdz ar to, finanšu komitejā izskatītajos pamatbudţeta grozījumos izslēgt ar nekustamā 

īpašuma Raiľa ielā 41 iegādi saistītos izdevumus EURO  6050,- apmērā. Pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likumu „Par pašvaldību budţetiem”, 

likuma „Par budţetu un finanšu vadību” 8.panta 4.punktu un ľemot vērā finanšu 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Veikt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2014. gada pamatbudţetā: 

Kopējos plānotos pamatbudţeta ieľēmumus palielināt  par  7 128,00 EURO; 

Kopējos plānotos pamatbudţeta izdevumus palielināt par  5876.00 EURO. 

F55010019 Kapitāldaļu iegāde līdzdalībai pārējo komersantu kapitālā, kas nav akcijas 

palielināt par 1252.00 EURO. 

Plānotais naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2014 nemainās. 

Pielikumā: pamatbudţeta  grozījumi uz 2 lapām. 

8§ 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2014. gada speciālajā budžetā.____  

I.Stafecka J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likumu „Par pašvaldību 

budţetiem”, likuma „Par budţetu un finanšu vadību” 8.panta 4.punktu un ľemot vērā 

finanšu komiteja ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Veikt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2014. gada speciālā budţetā Autoceļu 

fonds. 

Pielikumā : speciālā budţeta  grozījumi uz 1 lapas. 

9§ 

Par dzīvokļu īres un apsaimniekošanas tarifu apstiprināšanu.________________ 

J.Ivanova 

 SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 2014.gada 28.jūlijā Viļānu novada 

pašvaldībai iesniedza iesniegumu Nr.102, kurā lūdz apstiprināt dzīvokļu īres un 

apsaimniekošanas tarifus. SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” konstatēja, ka Viļānu 

pagasta dzīvokļiem Ornicāni 2 un Ornicāni 3, kuri nav privatizēti, nav noteikts īres 

maksas tarifs. Kā arī Sokolku pagasta pārvaldē mājā Skudnovka un Dekšāres pagasta 

pārvaldē ir vairāki dzīvokļi, kuriem nav noteikts dzīvojamās mājas apsaimniekošanas 

tarifs.  

SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” lūdz Viļānu novada pašvaldību 

apstiprināt dzīvokļu īres un apsaimniekošanas tarifus iepriekš minētājiem dzīvokļiem. 

Īres tarifu, dzīvokļiem Ornicāni 2 un Ornicāni 3, noteikt EUR 0.14 par m
2
 un 

apsaimniekošanas tarifu dzīvokļiem Sokolku un Dekšāres pagasta pārvaldēs, noteikt 

EUR 0.11 par m
2
. 

 Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14. daļas b,c,d,e 

punktu, 2008.gada 09.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1014 „Kārtība, kādā 

aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” 1.punkta 
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1.2.apaksšpunktu, 3.punktu, un SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 2014.gada 

28.jūlija iesniegumu Nr.102 un ľemot vērē finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt īres tarifu, dzīvokļiem Ornicāni 2 un Ornicāni 3 EUR 0.14 par m
2
. 

2.Apstiprināt apsaimniekošanas tarifu dzīvokļiem Sokolku un Dekšāres pagasta 

pārvaldēs EUR 0.11 par m
2
. 

3.SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” uzlikt par pienākumu paziľot iepriekš minēto 

dzīvokļu tiesiskajiem valdītājiem un īpašniekiem par apstiprinātajiem tarifiem. 

 

 Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

10§ 

Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Viļānu slimnīca”._____________________ 

J.G.Vidiľš J.Ivanova 

Izskatot SIA „Viļānu slimnīcas” valdes locekļa J.G.Vidiľa 2014.gada 29.jūlija  

iesniegumu ar lūgumu rast iespēju uz kapitāla palielināšanu Viļānu slimnīcai atbilstoši 

kapitāldaļu turētāju procentiem piešķirt naudas līdzekļus EUR 1252.00 (viens 

tūkstotis divi simti piecdesmit divi eiro 00 centi) (18.4%)atdzelzošanas stacijas 

izbūvei. 

Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām”11.panta pirmo daļu,42.pantu,43.panta pirmās daļas pirmo punktu 

un otro daļu, un 48.panta pirmās daļas 7.punktu un 9.punktu,Komerclikuma 

198.pantu,Likuma „Pa r pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 1.punktu,21.pantu un 

ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Inna Ruba ), pret- nav, atturas-1 (Juris Galerijs Vidiľš –

sakarā ar interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā). 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 1.Palielināt SIA” Viļānu slimnīcai” pamatkapitālu par EUR 1252.00 (viens tūkstotis 

divi simti piecdesmit divi eiro 00 centi) (18.4%) atdzelzošanas stacijas izbūvei.( 

Kapitāldaļu iegāde līdzdalībai pārējo komersantu kapitālā, kas nav akcijas). 

Atdzelzošanas stacijas izbūve ar ūdens  mīkstināšanas iekārtas uzstādīšanu izmaksā 

EUR 6805.82.Naudas līdzekļus piešķirt no budţeta līdzekļiem citur neklasificētā 

rezerve. 

2.Grāmatvedības un ekonomikas nodaļai veikt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 

pamatbudţetā. 
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11§ 

Par izmaiņām tehniskajā projektā projekta 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/031 

„Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, a/c P58 posms 0,5 – 2,5 

km” ietvaros. 

J.Ivanova 

Izskatot SIA „Viļānu Lauktehnika” 2014.gada 7.jūlijā iesniegto iesniegumu ar 

lūgumu projekta 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/031 „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu 

pilsētas teritorijā, a/c P58 posms 0,5 – 2,5 km” ietvaros veiktās tranzītielas 

rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā, posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, 

Brīvības iela valsts reģionālā autoceļa P58 maršrutā Viļāni-Preiļi-Špoģi 2,892-3,376 

km laikā ierīkot stāvvietu, pēc adreses Brīvības iela 44, Viļāni, kurā atrodas veikals, 

un uzklausot projekta vadītājas Ivetas Pizičas skaidrojumu, kā arī ľemot vērā AS 

„Ceļuprojekts” izstrādāto rasējumu un SIA „Lemminkainen Latvija” iesniegtos 

aprēķinus un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze 

Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- 

nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

1. Ļaut ierīkot automašīnu stāvvietu/kabatu ne vairāk kā trīs vieglajām automašīnām 

ar segumu bruģi.  

2. Noteikt neattiecināmās izmaksas EURO 2001.31 apmērā bez PVN. 

3. Finansējumu EURO 2001.31(divi tūkstoši viens eiro 31 cents) apmērā  bez PVN 

garantēt ar pašvaldības budţetu. 

12§ 

Par zemes iznomāšanu. 

L.Kuzľecova J.Ivanova  

1. Izskatot S. O. dzīv. Krāslava, 2014.gada 9.jūlija iesniegumu par nomas līguma 

noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78900050049 un 78900050246 ir 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes (2008.gada 24.septembra Sokolku 

pagasta padomes lēmums un 2011.gada 25.augusta Viļānu novada domes lēmums). 

2014.gada 9.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts S.O. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem daļu 78900050049 4,88 ha 

platībā un 78900050246 10,00 ha platībā.  

Citi pieteikumi uz dotajām  zemes vienību daļām netika saľemti. Atbilstoši 

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

publiskas personas zemes nomu” par šiem zemes gabaliem noslēdzams zemes nomas 

līgums. 

 Izvērtējot S.O. 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 
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„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar S.O. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

78900050049 daļu 4,88 ha un 78900050246 10,00 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 S. O. Krāslava.   

 

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 A.B.dzīv. Rēzekne, un A/S ”LIS Latgale”, Reģ.Nr.40003020723, jurid. 

adrese: Radopole, Viļānu pag., Viļānu nov. iesniegumus par Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980100356 6,50 ha 

platībā lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts, ka 

 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980100356 Viļānu pag., ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 13.marta lēmums 

par zemes piekritību pašvaldībai); 

 saskaľā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 

zeme ir iznomājama. 

 Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

Deputāti  atklāti balsojot  par -10 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris 

Galerijs Vidiľš, Inna Ruba ), pret- nav, atturas- 1(Jevdokija Šlivka- sakarā ar interešu 

konfliktu valsts amtpersonu darbībā) ,deputāts Arnolds Pudulis balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Rīkot nomas tiesību izsoli par zemes gabalu Viļānu pag., ar kadastra apzīmējumu 

78980100356 iznomāšanu uz pieciem gadiem starp A.B.dzīv.: Rēzekne un A/S ”LIS 

Latgale”, Reģ.Nr.40003020723, jurid.adrese: Radopole, Viļānu pag., Viļānu nov. 

2.  Apstiprināt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980100356 nomas tiesību 

izsoles noteikumus 

 

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a) apakšpunktu, 

izskatot V. I. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., un S. O.dzīv. Krāslava, iesniegumus 

par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78900050049 daļas 5,00 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts, ka 
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 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900050049 Sokolku pag., ir Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra Sokolku pagasta padomes 

lēmums); 

 saskaľā ar 30.10.2007. MK Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 

zeme ir iznomājama. 

 Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

1. Rīkot nomas tiesību izsoli par zemes gabala daļu Sokolku pag., ar kadastra 

apzīmējumu 78900050049 iznomāšanu uz pieciem gadiem starp V.I. dzīv.  Sokolku 

pag., Viļānu nov., un S.O. dzīv. Krāslava 

2. Apstiprināt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900050049 nomas tiesību izsoles 

noteikumus. 

 

4.Izskatot Z/S reģ.Nr.42401004249 2014.gada 23.jūlija iesniegumu par nomas līguma 

noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480060442 rezerves zemes fonda 

zeme un ir iznomājama uz laiku, kas nepārsniedz vienu gadu. 

2014.gada 23.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts Z/S īpašnieces L.Z. 

iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480060422 

0,29ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saľemti. Atbilstoši 

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

publiskas personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas 

līgums. 

 Izvērtējot 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 un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

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

78480060442 0,25ha platībā uz vienu gadu. 

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. 
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3. Lēmuma norakstu nosūtīt Z/S . 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

5. Izskatot Z/S reģ.Nr.42401004249 2014.gada 24.jūlija iesniegumu par nomas 

līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78480060309, 78480060709 un 

78480060126 saskaľā ar Viļānu novada domes lēmumu ir Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgās zemes. 

2014.gada 10.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts Z/S iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78480060309 (0,3ha), 

78480060709 (0,5ha) un 78480060126 (2,3ha)  lauksaimniecības vajadzībām.  

Citi pieteikumi uz dotajām  zemes vienību daļām 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 un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar Z/S par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

78480060309, 78480060709 un 78480060126 iznomāšanu 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 Z/S . 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

6. Izskatot R.S.dzīv. Viļāni 2014.gada 3.jūlija iesniegumu par nomas līguma 

noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 
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 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170020935 saskaľā ar Viļānu 

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

pašvaldībai piekritīgā zeme. 

2014.gada 3.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts R.S. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170020935 daļu 0,05 ha 

platībā mazdārziľa uzturēšanai.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saľemti. Atbilstoši 

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

publiskas personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas 

līgums. 

 Izvērtējot R. 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 un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu , 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

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

78170020935 daļas 0,05ha 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 R.S.- Viļāni.   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

7.Izskatot G. L.dzīv. Rīga 2014.gada 25.jūlija iesniegumu par nomas līguma 

noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480040095 saskaľā ar Viļānu 

novada domes 2013.gada 16.augusta sēdes Nr.7 lēmumu ir Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgā zeme. 

2014.gada 25.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts G.L. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480040095 0,5ha platībā 

apbūves uzturēšanai.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saľemti. Atbilstoši 

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

publiskas personas zemes nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas 

līgums. 
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 Izvērtējot G. L.iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

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

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

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

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

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

ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar G.L. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78480040095 iznomāšanu 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 G. L.- Rīga. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

13§ 

Par zemes statusa maiņu. 

J.Ivanova 

Izskatot VZD 18.06.2014.vēstuli Nr.2-04/511 „Par rezerves fonda zemes vienībām” 

tika izvērtēts VZD iesniegtais saraksts ar zemes reformas pabeigšanai paredzētajām 

zemēm. Zemes vienības izvērtētas atbilstoši noteiktajiem kritērijiem: piebraucamā 

ceļa esamība, lietošanas mērķa atbilstība esošajai situācijai un zemes vienības platības 

atbilstība teritorijas plānojumos noteiktajai minimālajai platībai. 

Pamatojoties uz likuma “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 1.panta 

11.(b) punktu un ľemot vērā finanšu komiteja ieteikumu , 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

1.Mainīt sekojošiem zemes gabaliem statusu no „Zemes reformas pabeigšanai” uz 

„Starpgabals” 

N.p.k. 

Zeme vienības 

kadastra apzīmējums 

Zemes vienības 

platība (ha) 

1. 
78480060457 0,1416 
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2. 
78480030415 1,4136 

3. 
78480050085 1 

4. 
78480060418 0,8 

5. 
78480060436 2 

6. 
78480060342 0,5 

7. 
78980010271 0,07 

8. 
78980019001 0,64 

9. 
78980040404 0,16 

10. 
78980060265 0,03 

11. 
78980090547 0,11 

12. 
78980090672 0,15 

13. 
78980090673 0,22 

14. 
78980010029 0,9511 

15. 
78980030504 0,03 

16. 
78980030553 0,1 

17. 
78980030556 0,0652 

18. 
78980040058 0,015 

19. 
78980040335 0,1 

20. 
78980040384 0,01 

21. 
78980040386 0,008 

22. 
78980040388 0,01 

23. 
78980040048 0,13 

24. 
78980040173 0,02 

25. 
78980040260 0,04 

26. 
78980060041 0,11 

27. 
78980060061 0,12 
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28. 
78980060078 0,09 

29. 
78980060084 0,0936 

30. 
78980060093 0,0747 

31. 
78980070018 0,1655 

32. 
78980090588 0,1479 

33. 
78980090669 0,097 

34. 
78980100152 0,7341 

35. 
78980100517 0,1482 

36. 
78980090153 2,9 

37. 
78980100389 2,67 

38. 
78980060073 0,19 

 

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

    nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 2.daļas 4.punktu un MK noteikumu NR.996  

    13. punktu noteikt, ka šie zemes gabali turpmāk nav izmantojami zemes reformas           

    pabeigšanai un ir reģistrējami uz Viļānu novada pašvaldības vārda. 

 

14§ 

Par īpašumu sadali. 

J.Ivanova 

1.Izskatot O.P. dzīv. Jūrmala, par nekustamā īpašuma „Kalinka”, Sokolku pag., 

Viļānu nov., kadastra Nr.78900010078, sadalīšanu 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 balso par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam „Kalinka”, kadastra 

Nr.78900010078 ar kopējo platību 9,90 ha sadalei divos īpašumos: 

 

1. Sadalīt īpašumu divās daļās, kur vienu daļu veido zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 78900010079, 78900010080 un no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78900010078 atdalīts zemes gabals 4,60 ha platībā (veicot instrumentālo 
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uzmērīšanu zemes platība var mainīties), bet otru daļu – atlikusī zemes vienības 

78900010078 daļa; 

2.  No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900010078 atdalītajai zemes vienībai 

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

ir lauksaimniecība un lūgt VZD piešķirt jaunu kadastra Nr.; 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 78900010078 noteikt zemes lietošanas mērķi 

– 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Atdalītajam zemes īpašumam piešķirt nosaukumu „Kalinka – 1”; 

5. Sadali veikt uz zemes īpašuma „Kalinka” izgatavotā zemes robeţu plāna 23.05.2000. 

pamata M 1:10000; 

6. Zemes ierīcības projektā jāievēro noteiktie apgrūtinājumi; 

7. Zemes ierīcības projektu saskaľot ar Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāju. 

 

2.Izskatot S. S. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov., par nekustamā īpašuma „Ozollejas”, 

Dekšāres pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78480030197, sadalīšanu 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 balso par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam „Ozollejas” ar kadastra 

Nr.78480030197 ar kopējo platību 10,9 ha sadalei trīs gabalos : 

 

1.No zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78480030197 atdalīt 4,0ha un 6,2ha 

(veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes platība var mainīties); 

2.Atdalītai zemes vienībai 4,0 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – 

zeme, kur galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un lūgt VZD piešķirt 

jaunu kadastra Nr.; 

3.Atdalītai zemes vienībai 6,2 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – 

zeme, kur galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un lūgt VZD piešķirt 

jaunu kadastra Nr.; 

4.Paliekošai zemes vienībai 0,7 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – 0101 – 

zeme, kur galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un lūgt VZD piešķirt 

jaunu kadastra Nr.; 

5.Zemes vienības 4,0ha un 0,7 ha paliks īpašumā „Ozollejas” 

6.Zemes vienība 6,2ha veidos jaunu īpašumu, kurai piešķirt nosaukumu 

„Samantas”; 

7.Sadali veikt uz zemes īpašuma „Ozollejas” izgatavotā zemes robeţu plāna;  

8.Zemes ierīcības projektā jāievēro noteiktie apgrūtinājumi; 

9.Zemes ierīcības projektu saskaľot ar Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāju. 
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15§ 

Par lēmuma atcelšanu. 

L.Kuzľecova J.Ivanova 

Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 16.07.2014. vēstuli Nr.9-02/344207-1/1 

„Par informācijas sniegšanu”, kurā nodaļa lūdz atcelt 2014.gada 13.marta lēmumu 

Nr.5,14§ „Par lietošanas tiesību izbeigšanu” Viļānu novada dome konstatē: 

 Ar Rēzeknes rajona Sokolku pagasta zemes komisijas 1997.gada 20.marta lēmumu 

Nr.32 O.S. atzītas īpašuma tiesības uz mantojamo zemi 8,00 ha platībā. O. S. lietošanā 

piešķirtas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78900020033, 78900020089 un 

78900020137 ar kopējo platību 8.00ha. 

Ar VZD Latgales reģionālās nodaļas 2002.gada 7.maija lēmumu Nr.5-13.1-585 „Par 

zemes īpašuma tiesību atjaunošanu ”O.S. ir atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 78900020033 4,00ha kopplatībā un šī zemes vienība 

nekustamā īpašuma „Celmiľi” sastāvā 2002.gada 13.maijā ierakstīta zemes grāmatā. 

Viļānu novada pašvaldība, izskatot uz VZD 18.02.2014. vēstuli Nr. 2-04/215 „Par 

fizisku un juridisku personu lietošanā un tiesiskajā valdījumā esošajām zemes 

vienībām” iekļauto informāciju, konstatēja, ka O. S. ir zemes lietotājs, kuram 

pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma” 25.panta pirmās daļu, izbeidzas zemes lietošanas tiesības, un ar 

2014.gada 13.marta sēdes Nr.5 14.jautājuma lēmumu izbeidza zemes lietošanas 

tiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78900020089 1,5 ha platībā un 

78900020137 2,5 ha platībā. 

Ľemot vērā, ka ar Sokolku pagasta zemes komisijas lēmumu O.S.ir atzītas īpašuma 

tiesības uz zemi 8,00 ha platībā, bet zemes grāmatā reģistrēts īpašums 4,00 ha platībā, 

tad zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78900020089 un 78900020137 4,00 ha 

kopplatībā ir atlikusī mantojamās zemes daļa. 

Ľemot vērā to, ka Viļānu novada domes 2014.gada 13.marta sēdes Nr.5 14.jautājuma 

lēmums „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” neatbilst Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 

25.panta pirmās un otrās daļas prasībām, pamatojoties uz Latvijas Republikas 

Civillikuma 2168.panta 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 4., 5.pantu, 65.panta 

otro daļu, 66., 67.pantu, 70.panta pirmo un otro daļu, 79.pantu, 83.panta pirmo daļu, 

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

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

1. Atcelt Viļānu novada domes 2014.gada 13.marta sēdes Nr.5 14.jautājuma lēmumu 

„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

78900020089 un 78900020137. 

 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

Deputāte Jevdokija Šlivka iesaka uzrakstīt Valsts zemes dienestam vēstuli ar 

iebildumiem , ka lai varētu atcelt domes lēmumus – VZD jāiesūta pamatoti dokumenti. 
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16§ 

Par Latgales tradicionālās kultūras centra „Latgaļu sāta” iesnieguma  

izskatīšanu.__________________________________________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot Latgales tradicionālās kultūras centra „Latgaļu sāta” 2014.gada 30.jūlija 

iesniegumu ar lūgumu piešķirt autobusu kultūras nedēļas pasākumam- 25 bērniem  

2014.gada 9.augustā pa Viļānu novada teritoriju un uz Gaigalavas pagasta 

„Bāku”.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļu 5.punktu un ľemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

Piešķirt autobusu Latgales tradicionālās kultūras centram „Latgaļu sāta” 2014.gada 

9.augustā 25 bērnu pārvadāšanai pa Viļānu novada teritoriju un Gaigalavas pagasta 

„Bāku”. Naudas līdzekļi  no budţeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra. 

17§ 

 

Par nekustamā īpašuma nodošanu SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

apsaimniekošanā._____________________________________________________ 

J.Ivanova 

Viļānu novada pašvaldība saskaľā ar domes 2013.gada 2.maija lēmumu Nr. 6 „Par 

valsts nekustamo īpašumu pārľemšanu pašvaldības īpašumā” pārľēma pašvaldības 

īpašumā dzīvokļu īpašumus Nr.3, Nr.4 un Nr.5 „Skolas māja”, Kristceļos, Viļānu 

pagastā, Viļānu novadā, (kadastra Nr.78980010267) un nekustamā īpašuma „Skolas 

māja”, Kristceļos, Viļānu pagastā, Viļānu novadā, (kadastra Nr. 78980010267) 

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu (pārvaldīšanas tiesības) ar 2014.gada 

1jūniju. 

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Viļānu novada 

pašvaldībai jāorganizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un 

kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeľu 

savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais 

fonds. Šī panta trešā daļa paredz, ka no šīs autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes 

uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Viļānu 

novada pašvaldība ir izveidojusi kapitālsabiedrību SIA „VIĻĀNU 

NAMSAIMNIEKS”, kam kompetencē ir nekustamo īpašumu apsaimniekošana. 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

1. Nodot nekustamā īpašuma „Skolas māja”, Kristceļos, Viļānu pagastā, Viļānu 

novadā, (kadastra Nr. 78980010267)” apsaimniekošanas pienākumu SIA 

„VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”. 
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18§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Rožāres” 

Viļānu pagastā. 

J.Ivanova 

Izskatot SIA „Ametrs”, reģ. Nr.42403021417 2014.gada 18.jūlijā iesniegtu 

zemes ierīcības projektu V.M. nekustamam īpašumam „Roţāres”, Viļānu novada 

dome konstatē 

Zemes ierīcības projekts nekustamam īpašumam „Roţāres” ar kadastra 

apzīmējumu 78980100256 izstrādāts sadalīšanai, pamatojoties uz nekustamā īpašuma 

„Roţāres” īpašnieces Valentīnas Meškovas iesniegumu, Viļānu novada pašvaldības 

2014.gada 5.jūnija sēdes Nr.11 dienas kārtības 9.jautājuma „Par īpašuma sadali” 

lēmumam. 

Ar Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 5.jūnija sēdes Nr.11 dienas kārtības 

9.jautājuma „Par īpašuma sadali” lēmumu tika apmierināts V. M. iesniegums par 

zemes sadalīšanu un nolemts piekrist nekustamā īpašuma „Roţāres” zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 78980100256 sadalei, atdalot no kopējā zemes gabala 9,7ha 

platībā zemes vienību 9ha platībā un uzdodot izstrādāt ierīcības projektu. 

Saskaľā ar Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, zemes ierīcības projektu 

apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu. Saskaľā ar Zemes ierīcības 

likuma 20.pantu, zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinātājs iesniedz vietējam 

pašvaldībai apstiprināšanai projektu trijos eksemplāros, no kuriem vietējā pašvaldība 

divu nedēļu laikā vienu apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu 

digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 bez 

maksas iesniedz Valsts zemes dienestam, otru nodod ierosinātājam, trešais paliek 

pašvaldībā. 

Saskaľā ar Ministra kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8punktu, 30.punktu, pēc projekta grafiskās 

daļas saskaľošanas ar šo noteikumu 26.punktā minētajām personām un institūcijām, 

kā arī Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu, vietējā pašvaldība izdod administratīvo 

aktu par projekta apstiprināšanu un uz visām projekta grafiskās daļas izdrukām izdara 

attiecīgu spiedoga atzīmi. 

Izvērtējot SIA „Ametrs” iesniegumu, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 

19.panta otro daļu, 20.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31.punktu, Administratīvā procesa 

likuma 51.pantu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 64.panta pirmo 

daļu, 67.pantu, 

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

Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence, Arnolds Pudulis,  Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-1 (Jevdokija Šlivka),  

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

1. Apstiprināt SIA „Ametrs” izstrādāto zemes ierīcības projektu V. M. nekustamam 

īpašumam „Roţāres” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980100256 

sadalīšanai divās zemes vienībās. 
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2. Uz projekta grafiskās daļas izdrukas izdarīt attiecīgu spiedoga atzīmi. 

3. Divu nedēļu laikā apstiprinātā projekta eksemplāru un projekta grafisko daļu digitālā 

veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 iesniegt 

Valsts zemes dienestam, otru nodot ierosinātājam, trešo atstāt pašvaldības arhīva 

lietās. 

4. Lēmumu nosūtīt SIA „Ametrs” un V. M. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

dienas. 

 

19§ 

Par kadastra kartes sakārtošanu. 

L.Kuzľecova J.Ivanova 

1. Ľemot vērā, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78170040620 un 

78170040630 piekrīt Viļānu novada pašvaldībai un tiem ir viens nomnieks, lai 

mazinātu kadastra kartes drumstalotību, pamatojoties uz likuma Par pašvaldības 

15.panta 13.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78170040620 un 78170040630 

vienā gabalā. Jaunizveidotajam gabalam noteikt: 

 Adrese – Ceriľu iela 22O, Viļāni, Viļānu nov.; 

 Platība – 2963 m
2
 (veicot zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu platība var tikt 

precizēta) 

 Lietošanas mērķis – 0501. 

 

 

2 Ľemot vērā, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78170030271 un 

78170032205 piekrīt Viļānu novada pašvaldībai un tiem ir viens nomnieks, lai 

mazinātu kadastra kartes drumstalotību, pamatojoties uz likuma Par pašvaldības 

15.panta 13.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78170030271 un 78170032205 

vienā gabalā. Jaunizveidotajam gabalam noteikt: 

 Adrese – Dzirnavu iela 18A, Viļāni, Viļānu nov.; 

 Platība – 515 m
2
 (veicot zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu platība var tikt 

precizēta) 

 Lietošanas mērķis – 0501. 
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3. Ľemot vērā, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78480030434, 

78480030408, 78480030164, 78480030424, 78480030417, 78480030406, 

78480030406, 78480030140 un 78480030414 piekrīt Viļānu novada pašvaldībai un 

tiem ir viens nomnieks, lai mazinātu kadastra kartes drumstalotību, pamatojoties uz 

likuma Par pašvaldības 15.panta 13.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78480030434, 78480030408, 

78480030164, 78480030424, 78480030417, 78480030406, 78480030406, 

78480030140 un 78480030414 vienā gabalā. Jaunizveidotajam gabalam noteikt: 

 Īpašuma nosaukums – „Pienenes”; 

 Platība – 5,4ha (veicot zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu platība var tikt 

precizēta) 

 Lietošanas mērķis – 0101. 

20§ 

Par nomas attiecību izbeigšanu. 

     J.Ivanova 

1.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot A.U. 

dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov. iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 78480030717 1 ha platībā Dekšāres pag. izmantošanas un 

ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

1. Izbeigt nomas attiecības ar A.U. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78480060717 1ha platībā; 

2. Ieskaitīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480030717 1ha platībā Viļānu 

novada pašvaldības iznomājamo zemju sarakstā. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt A. U. Dekšāres pag., Viļānu nov., 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.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot G. M. 

dzīv. Babītes nov. iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78170030258 Viļānu pilsētā izmantošanas, 
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Deputāti  atklāti balso par-12 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , 

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

1.Izbeigt nomas attiecības ar G. M. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78170030258; 

2.Lēmuma norakstu nosūtīt G.M.- Babītes nov., LV - 2107 

 

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 palīdzības sniegšanu dzīvokļa remontam.____________________ 

J.Ivanova 

Izskatot Viļānu invalīdu biedrības priekšsēdētāja J.Visocka 2014.gada 

31.jūlija iesniegumu ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa remontam pēc 

adreses Celtnieku ielā 8-33,Viļāni, kas ir dzīvoklis invalīdu biedrībai un 

kurā tiks realizēts projekts „Viļānu invalīdu biedrības virtuves 

labiekārtošana  invalīdu praktisko kulinārijas un konditorijas iemaľu 

apguvei”, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

1.Veikt dzīvokļa virtuves pēc adreses Celtnieku ielā 8-33,Viļāni remontu 

piešķirot naudas līdzekļus materiālu iegādei EUR 373.96 (pēc tāmes) no 

budţeta līdzekļiem-citur neklasificētā rezerve. 

2.Grāmatvedības un ekonomikas nodaļai veikt grozījumus Viļānu novada 

pašvaldības pamatbudţetā. 

22§ 

 

Par personas ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.__________________ 

D. Strupiša J.Ivanova 

Sociālais dienests 15.07.2014. ir pieľēmis lēmumu Nr. 1.5.3/27/18  1.8 § par 

pensionāra  S. U. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.  

Pensionārs S. U. deklarēts Viļānu pagastā, savā iesniegumā 14.07.2014. lūdz viľu 

ievietot Rēzeknes pilsētas ilgstošas sociālās aprūpes iestādē uz pastāvīgu laiku. 
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Izvērtējot Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju par klientu un ar lietu saistītos 

apstākļus, konstatēts: S.U.dzīvo viens, apgādnieku nav, smagi slims. Klientam 

nepieciešamo aprūpi nevar nodrošināt ar aprūpi mājās, tā ir nepietiekoša. S.U. 

nepieciešama diennakts uzraudzība. Sakarā ar ārkārtas situāciju S.U. 16.07.2014. tika 

ievietots Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” Pensionāru sociālo 

pakalpojumu centrā. Klienta pensija 90% nesegs ilgstošas sociālās aprūpes iestādes 

sniegtā pakalpojuma izmaksas.  

Izvērtējot Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju par klientu un ar lietu saistītos 

apstākļus, uzklausot sociālā darba speciālistes paskaidrojumus, pamatojoties uz 

konstatēto un saskaľā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma”28.panta 1.d.2.punktu , Sociālais dienests nolemj:lūgt Viļānu novada 

pašvaldības domi apstiprināt S. U.deklarēts Viļānu pagastā, ievietošanu Rēzeknes 

pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā 

un lemt par viľam sniegtā sociālā aprūpes pakalpojuma apmaksu. Ľemot vērā sociālo, 

izglītības un kultūras komitejas ieteikumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

1.Apstiprināt S.U. deklarēts  Viļānu pagastā, ievietošanu Rēzeknes pilsētas domes 

pārvaldes „Sociālais dienests”  Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā; 

2. Segt viľam sniegtā sociālā aprūpes pakalpojuma daļēju apmaksu. 

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

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

23§ 

Par samaksas pieprasīšanu par sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu 

audžuģimenē.________________________________________________________ 

D. Strupiša I.Brence J.Šlivka J.Ivanova 

1. Sociālais dienests 23.07.2014. ir pieľēmis lēmumu Nr. 1.5.5/28/ 8 par samaksas 

pieprasīšanu. 

 Civillikuma 177. panta pirmā un otrā daļa paredz, ka līdz pilngadības 

sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā. Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums 

rūpēties par bērnu un viľa mantu un pārstāvēt bērnu viľa personiskajās un 

mantiskajās attiecībās.  

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmā daļā nosaka, ka vecākiem ir 

pienākums samaksāt par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem, un Ministru kabineta 

2014.gada 18.marta noteikumu Nr. 142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes 

pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 3.punkts nosaka, ka  samaksu par 

audţuģimenes pakalpojumu pieprasa no abiem bērna vecākiem.  

Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 23.08.2011. gadā noslēgto Līgumu 

par bērna ievietošanu audţuģimenē, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 
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3.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr. 142 „Noteikumi par 

ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, 

Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumiem Nr. 37 „Noteikumi par 

minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” un Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta 

noteikumu Nr. 665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas 

tarifa likmi” 2.punktu un ľemot vērā sociālo ,izglītības un kultūras komitejas 

ieteikumu,   

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

1. Pieprasīt no bērna vecāka I. J. ikmēneša samaksu EUR 96 (deviľdesmit seši euro) -

apmērā par viľas bērnam A. J. sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu 

audţuģimenē. 

2. Samaksu veikt līdz katra mēneša 15. datumam uz Viļānu novada pašvaldības 

kontu A/S Swedbank, Kods: HABALV22, Konts: LV73HABA0551026165229. 

 

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

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

 

2. Sociālais dienests 23.07.2014. ir pieľēmis lēmumu Nr. 1.5.5/28/ 9 par samaksas 

pieprasīšanu. 

Civillikuma 177. panta pirmā un otrā daļa paredz, ka līdz pilngadības 

sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā. Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums 

rūpēties par bērnu un viľa mantu un pārstāvēt bērnu viľa personiskajās un 

mantiskajās attiecībās.  

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmā daļā nosaka, ka vecākiem ir 

pienākums samaksāt par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem, un Ministru kabineta 

2014.gada 18.marta noteikumu Nr. 142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes 

pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 3.punkts nosaka, ka  samaksu par 

audţuģimenes pakalpojumu pieprasa no abiem bērna vecākiem.  

Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 11.06.2013. gadā noslēgto Līgumu 

par bērna ievietošanu audţuģimenē, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

3.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr. 142 „Noteikumi par 

ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, 

Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumiem Nr. 37 „Noteikumi par 

minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” un Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta 

noteikumu Nr. 665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas 

tarifa likmi” 2.punktu un ľemot vērā sociālo ,izglītības un kultūras komitejas 

ieteikumu,   

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 
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Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

1. Pieprasīt no bērna vecāka D.L. ikmēneša samaksu EUR 80 (astoľdesmit euro) -

apmērā par viľas bērnam E.L. sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu 

audţuģimenē. 

2. Samaksu veikt līdz katra mēneša 15. datumam uz Viļānu novada pašvaldības 

kontu A/S Swedbank, Kods: HABALV22, Konts: LV73HABA0551026165229. 

 

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

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

 

3. Sociālais dienests 23.07.2014. ir pieľēmis lēmumu Nr. 1.5.5/28/ 10  par samaksas 

pieprasīšanu. 

Civillikuma 177. panta pirmā un otrā daļa paredz, ka līdz pilngadības 

sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā. Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums 

rūpēties par bērnu un viľa mantu un pārstāvēt bērnu viľa personiskajās un 

mantiskajās attiecībās.  

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmā daļā nosaka, ka vecākiem ir 

pienākums samaksāt par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem, un Ministru kabineta 

2014.gada 18.marta noteikumu Nr. 142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes 

pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 3.punkts nosaka, ka  samaksu par 

audţuģimenes pakalpojumu pieprasa no abiem bērna vecākiem.  

Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 25.03.2013. gadā noslēgto Līgumu 

par bērna ievietošanu audţuģimenē, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

3.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr. 142 „Noteikumi par 

ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, 

Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumiem Nr. 37 „Noteikumi par 

minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” un Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta 

noteikumu Nr. 665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas 

tarifa likmi” 2.punktu un ľemot vērā sociālo ,izglītības un kultūras komitejas 

ieteikumu,   

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

1. Pieprasīt no bērna vecāka A. V. ikmēneša samaksu EUR 96 (deviľdesmit seši euro) 

apmērā par viľas bērnam E. V. sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu 

audţuģimenē. 

2. Samaksu veikt līdz katra mēneša 15. datumam uz Viļānu novada pašvaldības 

kontu A/S Swedbank, Kods: HABALV22, Konts: LV73HABA0551026165229. 

 

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

Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.   
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4. Sociālais dienests 23.07.2014. ir pieľēmis lēmumu Nr. 1.5.5/28/ 11  par samaksas 

pieprasīšanu. 

Civillikuma 177. panta pirmā un otrā daļa paredz, ka līdz pilngadības 

sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā. Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums 

rūpēties par bērnu un viľa mantu un pārstāvēt bērnu viľa personiskajās un 

mantiskajās attiecībās.  

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmā daļā nosaka, ka vecākiem ir 

pienākums samaksāt par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem, un Ministru kabineta 

2014.gada 18.marta noteikumu Nr. 142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes 

pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 3.punkts nosaka, ka  samaksu par 

audţuģimenes pakalpojumu pieprasa no abiem bērna vecākiem.  

Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 14.07.2012. gadā noslēgto Līgumu 

par bērna ievietošanu audţuģimenē, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

3.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr. 142 „Noteikumi par 

ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, 

Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumiem Nr. 37 „Noteikumi par 

minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” un Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta 

noteikumu Nr. 665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas 

tarifa likmi” 2.punktu un ľemot vērā sociālo ,izglītības un kultūras komitejas 

ieteikumu,   

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

1. Pieprasīt no bērna vecāka A.J. ikmēneša samaksu EUR 80 (astoľdesmit euro) -

apmērā par viľa bērnam H.L. sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu 

audţuģimenē. 

2. Samaksu veikt līdz katra mēneša 15. datumam uz Viļānu novada pašvaldības 

kontu A/S Swedbank, Kods: HABALV22, Konts: LV73HABA0551026165229. 

 

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

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

 

5. Sociālais dienests 23.07.2014. ir pieľēmis lēmumu Nr. 1.5.5/28/ 12  par samaksas 

pieprasīšanu . 

Civillikuma 177. panta pirmā un otrā daļa paredz, ka līdz pilngadības sasniegšanai 

bērns ir vecāku aizgādībā. Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par 

bērnu un viľa mantu un pārstāvēt bērnu viľa personiskajās un mantiskajās attiecībās.  

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmā daļā nosaka, ka vecākiem ir 

pienākums samaksāt par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem, un Ministru kabineta 

2014.gada 18.marta noteikumu Nr. 142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes 
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pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 3.punkts nosaka, ka  samaksu par 

audţuģimenes pakalpojumu pieprasa no abiem bērna vecākiem.  

Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 14.07.2012. gadā noslēgto Līgumu 

par bērna ievietošanu audţuģimenē, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

3.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr. 142 „Noteikumi par 

ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, 

Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumiem Nr. 37 „Noteikumi par 

minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” un Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta 

noteikumu Nr. 665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas 

tarifa likmi” 2.punktu un ľemot vērā sociālo ,izglītības un kultūras komitejas 

ieteikumu,   

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

1. Pieprasīt no bērna vecāka K.L. ikmēneša samaksu EUR 80 (astoľdesmit euro) -

apmērā par viľas bērnam H.L. sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu 

audţuģimenē. 

2. Samaksu veikt līdz katra mēneša 15. datumam uz Viļānu novada pašvaldības 

kontu A/S Swedbank, Kods: HABALV22, Konts: LV73HABA0551026165229. 

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

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

 

6. Sociālais dienests 23.07.2014. ir pieľēmis lēmumu Nr. 1.5.5/28/ 13  par samaksas 

pieprasīšanu. 

Civillikuma 177. panta pirmā un otrā daļa paredz, ka līdz pilngadības 

sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā. Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums 

rūpēties par bērnu un viľa mantu un pārstāvēt bērnu viľa personiskajās un 

mantiskajās attiecībās.  

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmā daļā nosaka, ka vecākiem ir 

pienākums samaksāt par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem, un Ministru kabineta 

2014.gada 18.marta noteikumu Nr. 142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes 

pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 3.punkts nosaka, ka  samaksu par 

audţuģimenes pakalpojumu pieprasa no abiem bērna vecākiem.  

Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 29.08.2011. gadā noslēgto Līgumu 

par bērna ievietošanu audţuģimenē, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

3.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr. 142 „Noteikumi par 

ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, 

Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumiem Nr. 37 „Noteikumi par 

minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” un Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta 

noteikumu Nr. 665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas 

tarifa likmi” 2.punktu un ľemot vērā sociālo ,izglītības un kultūras komitejas 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

1. Pieprasīt no bērna vecāka J. M. ikmēneša samaksu EUR 96 (deviľdesmit seši euro) 

apmērā par viľas bērnam J. K. sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu 

audţuģimenē. 

2. Samaksu veikt līdz katra mēneša 15. datumam uz Viļānu novada pašvaldības 

kontu A/S Swedbank, Kods: HABALV22, Konts: LV73HABA0551026165229. 

 

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

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

 

7. Sociālais dienests 23.07.2014. ir pieľēmis lēmumu Nr. 1.5.5/28/14  par samaksas 

pieprasīšanu. 

Civillikuma 177. panta pirmā un otrā daļa paredz, ka līdz pilngadības 

sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā. Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums 

rūpēties par bērnu un viľa mantu un pārstāvēt bērnu viľa personiskajās un 

mantiskajās attiecībās.  

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmā daļā nosaka, ka vecākiem ir 

pienākums samaksāt par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem, un Ministru kabineta 

2014.gada 18.marta noteikumu Nr. 142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes 

pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 3.punkts nosaka, ka  samaksu par 

audţuģimenes pakalpojumu pieprasa no abiem bērna vecākiem.  

Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 29.08.2011. gadā noslēgto Līgumu 

par bērna ievietošanu audţuģimenē, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

3.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr. 142 „Noteikumi par 

ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, 

Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumiem Nr. 37 „Noteikumi par 

minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” un Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta 

noteikumu Nr. 665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas 

tarifa likmi” 2.punktu un ľemot vērā sociālo ,izglītības un kultūras komitejas 

ieteikumu,   

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

1. Pieprasīt no bērna vecāka J.M. ikmēneša samaksu EUR 96 (deviľdesmit seši euro) 

apmērā par viľas bērnam I.K. sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu 

audţuģimenē. 

2. Samaksu veikt līdz katra mēneša 15. datumam uz Viļānu novada pašvaldības 

kontu A/S Swedbank, Kods: HABALV22, Konts: LV73HABA0551026165229. 
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atbrīvošanas aleja 88, 

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

 

8. Sociālais dienests 23.07.2014. ir pieľēmis lēmumu Nr. 1.5.5/28/15  par samaksas 

pieprasīšanu. 

Civillikuma 177. panta pirmā un otrā daļa paredz, ka līdz pilngadības 

sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā. Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums 

rūpēties par bērnu un viľa mantu un pārstāvēt bērnu viľa personiskajās un 

mantiskajās attiecībās.  

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmā daļā nosaka, ka vecākiem ir 

pienākums samaksāt par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem, un Ministru kabineta 

2014.gada 18.marta noteikumu Nr. 142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes 

pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 3.punkts nosaka, ka  samaksu par 

audţuģimenes pakalpojumu pieprasa no abiem bērna vecākiem.  

Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 13.07.2012. gadā noslēgto Līgumu 

par bērna ievietošanu audţuģimenē, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

3.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr. 142 „Noteikumi par 

ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, 

Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumiem Nr. 37 „Noteikumi par 

minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” un Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta 

noteikumu Nr. 665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas 

tarifa likmi” 2.punktu un ľemot vērā sociālo ,izglītības un kultūras komitejas 

ieteikumu,   

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

1. Pieprasīt no bērna vecāka A. J. ikmēneša samaksu EUR 80 (astoľdesmit euro) -

apmērā par viľa bērnam S. L. sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu 

audţuģimenē. 

2. Samaksu veikt līdz katra mēneša 15. datumam uz Viļānu novada pašvaldības 

kontu A/S Swedbank, Kods: HABALV22, Konts: LV73HABA0551026165229. 

 

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

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

 

9. Sociālais dienests 23.07.2014. ir pieľēmis lēmumu Nr. 1.5.5/28/16  par samaksas 

pieprasīšanu. 

Civillikuma 177. panta pirmā un otrā daļa paredz, ka līdz pilngadības 

sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā. Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums 

rūpēties par bērnu un viľa mantu un pārstāvēt bērnu viľa personiskajās un 

mantiskajās attiecībās.  
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Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmā daļā nosaka, ka vecākiem ir 

pienākums samaksāt par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem, un Ministru kabineta 

2014.gada 18.marta noteikumu Nr. 142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes 

pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 3.punkts nosaka, ka  samaksu par 

audţuģimenes pakalpojumu pieprasa no abiem bērna vecākiem.  

Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 13.07.2012. gadā noslēgto Līgumu 

par bērna ievietošanu audţuģimenē, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

3.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr. 142 „Noteikumi par 

ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, 

Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumiem Nr. 37 „Noteikumi par 

minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” un Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta 

noteikumu Nr. 665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas 

tarifa likmi” 2.punktu un ľemot vērā sociālo ,izglītības un kultūras komitejas 

ieteikumu,   

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

1. Pieprasīt no bērna vecāka K.L.ikmēneša samaksu EUR 80 (astoľdesmit euro) -

apmērā par viľas bērnam S. L. sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu 

audţuģimenē. 

2. Samaksu veikt līdz katra mēneša 15. datumam uz Viļānu novada pašvaldības 

kontu A/S Swedbank, Kods: HABALV22, Konts: LV73HABA0551026165229. 

 

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

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

 

10. Sociālais dienests 23.07.2014. ir pieľēmis lēmumu Nr. 1.5.5/28/17  par samaksas 

pieprasīšanu. 

Civillikuma 177. panta pirmā un otrā daļa paredz, ka līdz pilngadības 

sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā. Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums 

rūpēties par bērnu un viľa mantu un pārstāvēt bērnu viľa personiskajās un 

mantiskajās attiecībās.  

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmā daļā nosaka, ka vecākiem ir 

pienākums samaksāt par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem, un Ministru kabineta 

2014.gada 18.marta noteikumu Nr. 142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes 

pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 3.punkts nosaka, ka  samaksu par 

audţuģimenes pakalpojumu pieprasa no abiem bērna vecākiem.  

Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 23.08.2011. gadā noslēgto Līgumu 

par bērna ievietošanu audţuģimenē, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

3.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr. 142 „Noteikumi par 

ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, 

Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumiem Nr. 37 „Noteikumi par 
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minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” un Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta 

noteikumu Nr. 665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas 

tarifa likmi” 2.punktu un ľemot vērā sociālo ,izglītības un kultūras komitejas 

ieteikumu,   

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

1. Pieprasīt no bērna vecāka J.S.ikmēneša samaksu EUR 80 (astoľdesmit euro) -

apmērā par viľa bērnam S.S.sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu 

audţuģimenē. 

2. Samaksu veikt līdz katra mēneša 15. datumam uz Viļānu novada pašvaldības 

kontu A/S Swedbank, Kods: HABALV22, Konts: LV73HABA0551026165229. 

 

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

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

 

11. Sociālais dienests 23.07.2014. ir pieľēmis lēmumu Nr. 1.5.5/28/18  par samaksas 

pieprasīšanu. 

Civillikuma 177. panta pirmā un otrā daļa paredz, ka līdz pilngadības 

sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā. Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums 

rūpēties par bērnu un viľa mantu un pārstāvēt bērnu viľa personiskajās un 

mantiskajās attiecībās.  

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmā daļā nosaka, ka vecākiem ir 

pienākums samaksāt par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem, un Ministru kabineta 

2014.gada 18.marta noteikumu Nr. 142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes 

pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 3.punkts nosaka, ka  samaksu par 

audţuģimenes pakalpojumu pieprasa no abiem bērna vecākiem.  

Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 23.08.2011. gadā noslēgto Līgumu 

par bērna ievietošanu audţuģimenē, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

3.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumu Nr. 142 „Noteikumi par 

ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, 

Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumiem Nr. 37 „Noteikumi par 

minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” un Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta 

noteikumu Nr. 665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas 

tarifa likmi” 2.punktu un ľemot vērā sociālo ,izglītības un kultūras komitejas 

ieteikumu,   

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 
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1. Pieprasīt no bērna vecāka I.J. ikmēneša samaksu EUR 80 (astoľdesmit euro) -

apmērā par viľas bērnam S. S. sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu 

audţuģimenē. 

2. Samaksu veikt līdz katra mēneša 15. datumam uz Viļānu novada pašvaldības 

kontu A/S Swedbank, Kods: HABALV22, Konts: LV73HABA0551026165229. 

 

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

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

24§ 

Par tirgus nodevas atlaidēm amatniekiem un mājražotājiem. 

I.Piziča J.Ivanova 

Viļānu novada 5 gadu jubilejas svētku ietvaros Viļānu novada pašvaldība 

sadarbībā ar labdarības biedrību „Atbalsts” Viļānu ikmēneša Amatnieku gadatirgū 

10.08.2014. rīko pasākumu „Andele”, kura laikā Viļānu pilsētas kultūras nams sniedz 

teatralizētu uzvedumu un muzikālos priekšnesumus, savukārt labdarības biedrība 

„Atbalsts” sadarbībā ar uzaicinātajiem amatniekiem un mājraţotājiem rīko labdarības 

akciju, kuras ietvaros ziedotie līdzekļi tiks novirzīti labdarības mērķim – ziedojumu 

vākšana autoavārijā cietušā Arta Salinieka rehabilitācijai. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 

21.pantu un Viļānu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.60 „Par 

pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās” 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

Piešķirt vienreizējas atlaides un neiekasēt tirdzniecības nodevu amatniekiem un 

mājraţotājiem, kas piedalās novada organizētajā pasākumā „Andele” un labdarības 

akcijā Viļānu novada 5 gadu jubilejas svētku ietvaros Amatnieku gadatirgū 

10.08.2014. Viļānu pilsētas stadiona futbola laukumā.  

25§ 

Par projekta „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem 

iedzīvotājiem Viļānu novadā” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu.______ 

A.Dzalbe  J.Ivanova 

Pamatojoties uz biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludināto atklāto 

projektu iesniegumu konkursa VIII kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma 

ietvaros „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, 1.RĪCĪBAI ATBALSTS SABIEDRISKO 

AKTIVITĀŠU DAŢĀDOŠANAI VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM, likuma „Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un uzklausot Attīstības, plānošanas un 

informācijas nodaļas vadītājas Ivetas Pizičas ziľojumu, 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 
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Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

1. Apstiprināt pašvaldības piedalīšanos Lauku attīstības programmas pasākumā 

„Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu 

daţādošanai vietējiem iedzīvotājiem Viļānu novadā”; 

2. Apstiprināt projekta budţetu 2697,70 EUR (divi tūkstoši seši simti deviľdesmit 

septiľi eiro, 70 centi) ar PVN, nodrošināt pašvaldības līdzfinansējums 222,95 EUR 

(divi simti divdesmit divi eiro, 95 centi) (10%) apmērā no attiecināmajām izmaksām 

un neattiecināmās izmaksas (pievienotās vērtības nodokli) 468,20 EUR (četri simti 

sešdesmit astoľi eiro, 20 centi) apmērā; 

3. Garantēt projektam nepieciešamā finansējuma apjomu no pašvaldības budţeta; 

4. Iesniegt projekta pieteikumu biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" 

izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu konkursa VIII kārtā Lauku attīstības 

programmas 413.pasākuma "Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā " ietvaros. 

5. Atbildīgā par lēmuma izpildi Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas 

projektu vadītāja Aina Dzalbe. 

26§ 

Par projekta „Latviskās tradīcijas pirmsskolas vecuma bērnu ikdienā” 

pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu._______________________________ 

Ā. Strupiša J.Ivanova 

Pamatojoties uz biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludināto atklāto 

projektu iesniegumu konkursa VIII kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma 

ietvaros „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, 1.RĪCĪBAI ATBALSTS SABIEDRISKO 

AKTIVITĀŠU DAŢĀDOŠANAI VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM,  un uzklausot 

pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Ā.Strupišas ziľojumu. 

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

Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija 

Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

1.Atbalstīt biedrības „Kopābūšana” projekta  pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu 

Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu 

„Latviskās tradīcijas pirmsskolas vecuma bērnu ikdienā”. 

2.Apstiprināt projekta budţetu 2030,00 EUR (divi tūkstoši trīsdesmit eiro 00 centi) ar 

PVN, nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 203.00 EUR (divi simti trīs eiro 00 

centi) (10%) apmērā; 

3.Pēc projekta realizēšanas novada domei sniegt atskaiti. 

27§ 

 

Informācija.__________________________________________________________ 
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Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2014. gada 28.augustā  plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2014.gada 21.augustā plkst 15.00. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2014.gada 20.augustā 

plkst.15.00. 

 

Sēdi slēdza plkst.17.00 

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

 

Parakstīja 2014.gada 14.augustā 

 

NOTEIKUMI 

Viļānos 

Par pašvaldības piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980100356 

nomas tiesību izsoli 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek Viļānu novada pašvaldībai tiesiskā 

valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78980100356 6,5 ha platībā 

(veicot zemesgabala instrumentālo uzmērīšanu, platība var mainīties) nomas tiesību 

(turpmāk izsoles objekts) iegūšana izsolē.  

 

2. Izsole notiek ievērojot likuma “Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanu” 1. un 3.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

1.daļas 2.punktu, 2.daļas 3.punktu, 15.panta 1.daļas 10. punktu, MK 2007.gada 

30.oktobra noteikumus Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un 

citus spēkā esošos normatīvos aktus. 

 

3. Izsoli organizē un veic Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības 

īpašuma un zemes komisija.  

 

4. Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli. Izsolē var piedalīties personas, 

kuru dalība izsolē apstiprinātas ar Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 7.augusta 

domes sēdes Nr.15§12; 2.punkta lēmumu. 

 

5. Izsoles vieta un laiks – Viļānu novada pašvaldības ēkas 2.stāva zālē , Kultūras 

laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 2014.gada 19.augustā plkst. 10.00.  

 

6. Izsolē noteiktā sākuma nomas maksa gadā - 1,5% (pusotrs procents) no 

zemesgabala kadastrālās vērtība. 

 

7. Izsoles solis – 0,5% (pus procents) no zemesgabala kadastrālās vērtības. 

 

8. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens izsoles dalībnieks, izsoles 

objekts tiek nosolīts vienīgajam pretendentam par summu, kas vienāda ar noteikto 
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izsoles sākuma nomas maksu gadā un vienu izsoles soli (t.i. par 2,0% no zemesgabala 

kadastrālās vērtības). 

 

9. Ja uz izsoli neierodas neviens pretendents, tad izsole tiek atcelta. 

 

10. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar parakstu izsoles 

gaitas protokolā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

 

11. Zemes gabala nomas tiesības izsolē iegūst dalībnieks, kurš par izsoles objektu 

piedāvā visaugstāko nomas maksu. 

 

12. Izsoles rezultātus apstiprina Viļāni novada pašvaldības dome. 

 

13. Nomas līguma parakstīšana notiek desmit darba dienu laikā no izsoles 

rezultātu apstiprināšanas domes sēdē un lēmuma parakstīšanas. 

 

14. Izsoles uzvarētājs iegūst uz pieciem gadiem nomā neapbūvētu zemesgabalu 

6.50 ha kopplatībā bez pastāvīgu objektu apbūves. 

 

15. Ja nomnieks izpildījis saistības un pildījis nomas līguma noteikumus, viľam ir 

tiesības prasīt pagarināt zemes nomas līguma termiľu vēl uz 5 gadiem. 

 

16. Objekta ar kadastra apzīmējumu 78980100356 izmantošanas mērķis - zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

17. Nomas maksa tiek noteikta saskaľā ar nomas tiesību izsoles rezultātiem. 
 

NOTEIKUMI 

Viļānos 

Par pašvaldības piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900050049 

daļas 5,00ha platībā nomas tiesību izsoli 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek Viļānu novada pašvaldībai tiesiskā 

valdījumā esošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78900050049 daļas 5,00 

ha platībā (veicot zemesgabala instrumentālo uzmērīšanu, platība var 

mainīties) nomas tiesību (turpmāk izsoles objekts) iegūšana izsolē.  

 

2. Izsole notiek ievērojot likuma “Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanu” 1. un 3.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 

14.panta 1.daļas 2.punktu, 2.daļas 3.punktu, 15.panta 1.daļas 10. punktu, MK 

2007.gada 30.oktobra noteikumus Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu” un citus spēkā esošos normatīvos aktus. 

 

3. Izsoli organizē un veic Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības 

īpašuma un zemes komisija.  
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4. Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli. Izsolē var piedalīties personas, 

kuru dalība izsolē apstiprinātas ar Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 

7.augusta domes sēdes Nr.15  12.jautājuma 3.punkta lēmumu. 

 

5. Izsoles vieta un laiks – Viļānu novada pašvaldības ēkas 2.stāva zālē , Kultūras 

laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 2014.gada 19.augustā plkst. 11.00.  

 

6. Izsolē noteiktā sākuma nomas maksa gadā - 1,5% (pusotrs procents) no 

zemesgabala kadastrālās vērtība. 

 

7. Izsoles solis – 0,5% (pus procents) no zemesgabala kadastrālās vērtības. 

 

8. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens izsoles dalībnieks, izsoles 

objekts tiek nosolīts vienīgajam pretendentam par summu, kas vienāda ar 

noteikto izsoles sākuma nomas maksu gadā un vienu izsoles soli (t.i. par 2,0% 

no zemesgabala kadastrālās vērtības). 

 

9. Ja uz izsoli neierodas neviens pretendents, tad izsole tiek atcelta. 

 

10. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar parakstu izsoles 

gaitas protokolā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

 

11. Zemes gabala nomas tiesības izsolē iegūst dalībnieks, kurš par izsoles objektu 

piedāvā visaugstāko nomas maksu. 

 

12. Izsoles rezultātus apstiprina Viļāni novada pašvaldības dome. 

 

13. Nomas līguma parakstīšana notiek desmit darba dienu laikā no izsoles 

rezultātu apstiprināšanas domes sēdē un lēmuma parakstīšanas. 

 

14. Izsoles uzvarētājs iegūst uz pieciem gadiem nomā neapbūvētu zemesgabala 

daļu  5,00 ha kopplatībā bez pastāvīgu objektu apbūves. 

 

15. Ja nomnieks izpildījis saistības un pildījis nomas līguma noteikumus, viľam ir 

tiesības prasīt pagarināt zemes nomas līguma termiľu vēl uz 5 gadiem. 

 

16. Objekta ar kadastra apzīmējumu 78980050049 izmantošanas mērķis - zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

17. Nomas maksa tiek noteikta saskaľā ar nomas tiesību izsoles rezultātiem. 

 

 


