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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 
 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                                   Nr.3                                 2015.gada  18.februārī 

 

Darba kārtībā. 

1.Par 2015.gada 21.janvāra sabiedriskā labuma organizācijas-biedrības „Trīs reiz  

   trīs” iesnieguma izskatīšanu. 

2.Par 2015.gada 28.janvāra biedrības „Dzīvot radoši” iesnieguma izskatīšanu. 

3.Par ziedojuma pieņemšanu. 

4. Par pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts  

    autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma programmu  

    2015. – 2017.gadam apstiprināšanu. 

5.Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Brīvības ielā 11, Viļānos ierakstīšanu  

   zemesgrāmatā. 

6.Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Brīvības ielā 12A, Viļānos ierakstīšanu    

   zemesgrāmatā. 

7.Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Brīvības ielā 17, Viļānos ierakstīšanu  

   zemesgrāmatā. 

8.Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Brīvības ielā 27A, Viļānos ierakstīšanu  

    zemesgrāmatā. 

9.Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Celtnieku 1, Viļānos ierakstīšanu  

    zemesgrāmatā. 

10.Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Celtnieku 1B, Viļānos ierakstīšanu  

    zemesgrāmatā. 

11.Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Celtnieku ielā 4, Viļānos ierakstīšanu  

    zemesgrāmatā. 

12.Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Celtnieku ielā 5, Viļānos ierakstīšanu  

    zemesgrāmatā. 

13.Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Jersikas ielā 16 – 2, Viļānos ierakstīšanu  

    zemesgrāmatā. 

14.Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Brīvības ielā 8, Viļānos ierakstīšanu  

     zemesgrāmatā. 

15.Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Brīvības ielā 10, Viļānos ierakstīšanu  

    zemesgrāmatā. 

16.Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Celtnieku ielā 6, Viļānos ierakstīšanu  

    zemesgrāmatā. 

17.Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Celtnieku ielā 7, Viļānos ierakstīšanu  

    zemesgrāmatā. 

18.Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Celtnieku ielā 8, Viļānos ierakstīšanu  

    zemesgrāmatā. 
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19.Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Raiņa ielā 12, Viļānos ierakstīšanu     

    zemesgrāmatā. 

20.Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Raiņa ielā 12A, Viļānos ierakstīšanu  

    zemesgrāmatā. 

21.Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Raiņa ielā 12B, Viļānos ierakstīšanu  

     zemesgrāmatā. 

22.Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Mehanizatoru ielā 15, Viļānos ierakstīšanu  

     zemesgrāmatā. 

23.Par zemes iznomāšanu. 

24.Par samaksas samazināšanu Vasilijam Kozlovam par patstāvīgā lietošanā piešķirto  

     zemi Sokolku pagastā.  

25.Par lēmuma grozīšanu. 

26.Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu  

     atsavināšanai. 

27.Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

28.Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim. 

29.Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu. 

30.Par sociālā dzīvokļa parāda nomaksu. 

31.Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu. 

32.Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu. 

33.Par personas aprūpi mājās. 

34.Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu . 

35.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai  

     piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.  

36.Par dzīvokļa piešķiršanu. 

37.Par deklarēto dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

38.Par personas iekļaušanu dzīvojamās telpas īres līgumā. 

Papildus darba kārtībā. 

39.Par grozījumiem Viļānu Mūzikas un mākslas skolas nolikumā. 

40.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, Leopolds Naglis. 

Nav ieradušies deputāti: Andris Kozulis un Ilze Grolmusa –nezināmu iemeslu dēļ. 

Uzaicināta : biedrības „Dzīvot radoši” valdes priekšsēdētāja Inese Reine. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektore Inga Strūberga, Sokolku pagasta 

pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova,  sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, juriste Marija 

Šļomina, sabiedrisko  attiecību speciāliste Margarita Isajeva, , zemes ierīcības inženiere 

Lidija Kuzľecova, nekustamā īpašuma speciāliste Irina Klimanova un Dekšāres pagasta 

pārvaldes vadītājs Jānis Benislavskis. 

Piedalās korespondente Ilze Sondore. 

Protokolē: 
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sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00. 

Deputāti  atklāti balso par darba kārtības jautājumiem un papildus darba kārtībā  iekļauto 

jautājumu  par-13 (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. Leopolds Naglis ), pret- nav, atturas-nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Novada domes sēdē apstiprināt  darba kārtību un iekļaut papildus iesniegto  jautājumu. 

1§ 

Par 2015.gada 21.janvāra sabiedriskā labuma organizācijas-biedrības „Trīs reiz trīs” 

iesnieguma izskatīšanu.____________________________________________________  

J.Ivanova  

Viļānu novada pašvaldībā saľemts biedrības iesniegums, kurā tiek lūgts atbalstīt 

Vispasaules latviešu ģimeľu saieta „3x3 Viļāni 2015” norisi. Saieta norises laiks no 

28.06.2015 līdz 05.07.2015.Ľemot vērā finanšu komitejas  ieteikumu,deputāti  atklāti 

balsojot par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības domes sēde nolemj: 

 

1. Atbalstīt sabiedriskā labuma organizācijas-biedrības „Trīs reiz trīs” Vispasaules 

latviešu ģimeľu saieta „3x3 Viļāni 2015” norisi- noslēdzot līgumu, kurā paredzētas 

visas aktivitātes . 

2. Atbrīvot sabiedriskā labuma organizāciju-biedrību „Trīs reiz trīs” no Viļānu 

vidusskolas telpu nomas maksas uz pasākuma norises laiku . 

2§ 

Par 2015.gada 28.janvāra biedrības „Dzīvot radoši” iesnieguma izskatīšanu.________  

I.Reine J.Šlivka I.Zunda J.Ivanova  

Viļānu novada pašvaldībā saľemts biedrības iesniegums, kurā tiek lūgts atbalstīt projektu 

Nr.14-01-LL23-L413101-000008 „Dzīvniekterapijas un zirgu vērošanas laukuma 

labiekārtošana” un piešķirt līdzfinansējumu EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi) 

apmērā. Projekta kopējais budžets ir EUR 2680,00 (divi tūkstoši seši simti astoľdesmit 

euro un 00 centi), piešķirtais publiskais finansējums EUR 1608,00 (viens tūkstotis seši 

simti astoľi euro un 00 centi).  

Pamatojoties uz Noteikumiem Nr.1/2014 „Kārtība, kādā Viļānu novada pašvaldības dome 

piešķir finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām no pašvaldības budžeta” 4.4. un 

19.punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,deputāti  atklāti balsojot par-13 

(Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, 
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Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris 

Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

  

1. Atbalstīt biedrības „Dzīvot radoši” projekta „Dzīvniekterapijas un zirgu vērošanas  

    laukuma labiekārtošana” realizāciju. 

2. Projekta realizācijai piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 500,00 (pieci simti euro  

    un 00 centi). 

3. Noslēgt sadarbības līgumu par finansējuma piešķiršanu. 

4. Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem - pārējā citur neklasificētā kultūra.  

5. Pēc projekta realizēšanas biedrībai „Dzīvot radoši” novada domei sniegt atskaiti. 

 

3§ 

Par ziedojuma pieņemšanu.________________________________________________ 

J.Ivanova  

Izskatot Viļānu vidusskolas bērnu un jauniešu centra vadītājas Aijas Prauliľas 2015.gada 

28.janvāra iesniegumu ar lūgumu pieľemt ziedojumu un ľemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds Naglis), 

pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Pieľemt ziedojumu Viļānu vidusskolas Bērnu un jauniešu centram EUR 90.00  

  (deviľdesmit eiro 00 centi) no firmas „Eastcon”. 

2.Centra vadītājai Aijai Prauliņai sagatavot naudas līdzekļu izlietojuma tāmi un iesniegt   

   Viļānu novada pašvaldības grāmatvedībai. 

 

4§ 

Par pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts 

autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma programmu  

2015. – 2017.gadam apstiprināšanu.___________________________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot sagatavoto projektu „Par pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās 

valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojumu programmu 

2015.-2017.gadam un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot 

par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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Apstiprināt sagatavoto projektu „Par pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās 

valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojumu programmu 

2015.-2017.gadam”. 

Nr.p.k. Izdevumu veids  

2015.gads 

 Summa 

(EUR) 

2016.gads 

 Summa 

(EUR) 

2017.gads 

 Summa 

(EUR) 

Piezīmes 

1. 
Autoceļu un ielu 

būvprojektēšana  
35000    

2. Autoceļu un ielu būvniecība   -    

3. 
Autoceļu un ielu 

rekonstrukcija 
 -    

4. 
Autoceļu un ielu ikdienas 

uzturēšana 
131 344 166344 166344  

5. 
Autoceļu un ielu periodiskā 

uzturēšana (renovācija) 
    

6. Pārējie izdevumi 
50 50 50  

 
Kopā 

166 394 166 394 166 394  

 

Pielikumā : pielikums Nr.1 uz 2(divām ) lapām. 

5§ 

Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Brīvības ielā 11, Viļānos ierakstīšanu 

zemesgrāmatā. 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.1 Brīvības ielā 11, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.1 Brīvības ielā 11, Viļānos platība ir 

67,9m
2
, un tas ir 679/2347 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 11, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040131001), šķūľiem (kadastra apzīmējums 

78170040131002 un 78170040131002) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040131) kopīpašuma. 

2. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.2 Brīvības ielā 11, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.2 Brīvības ielā 11, Viļānos platība ir 

27,2m
2
, un tas ir 272/2347 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 11, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040131001), šķūľiem (kadastra apzīmējums 
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78170040131002 un 78170040131002) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040131) kopīpašuma. 

3. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.4 Brīvības ielā 11, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.4 Brīvības ielā 11 platība ir 19m
2
, un tas ir 

190/2347 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 11, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040131001), šķūľiem (kadastra apzīmējums 78170040131002 

un 78170040131002) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040131) 

kopīpašuma. 

4. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.7 Brīvības ielā 11, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.7 Brīvības ielā 11 platība ir 59,2m
2
, un tas ir 

592/2347 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 11, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040131001), šķūľiem (kadastra apzīmējums 78170040131002 

un 78170040131002) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040131) 

kopīpašuma. 

6§ 

Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Brīvības ielā 12A, Viļānos ierakstīšanu 

zemesgrāmatā. 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.1 Brīvības ielā 12A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.1 Brīvības ielā 12A, Viļānos platība ir 

41,1m
2
, un tas ir 411/5362 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 12A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170030284001), šķūľa (kadastra apzīmējums 

78170030284002) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170030284) 

kopīpašuma. 

2. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.2 Brīvības ielā 12A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.2 Brīvības ielā 12A, Viļānos platība ir 

47,2m
2
, un tas ir 472/5362 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 12A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170030284001), šķūľa (kadastra apzīmējums 

78170030284002) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170030284) 

kopīpašuma. 

3. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.5 Brīvības ielā 12A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.5 Brīvības ielā 12A, Viļānos platība ir 

41,5m
2
, un tas ir 415/5362 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 12A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170030284001), šķūľa (kadastra apzīmējums 

78170030284002) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170030284) 

kopīpašuma. 

4. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.6 Brīvības ielā 12A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.6 Brīvības ielā 12A, Viļānos platība ir 

48,1m
2
, un tas ir 481/5362 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 12A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170030284001), šķūľa (kadastra apzīmējums 
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78170030284002) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170030284) 

kopīpašuma. 

5. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.7 Brīvības ielā 12A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.7 Brīvības ielā 12A, Viļānos platība ir 

47,5m
2
, un tas ir 475/5362 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 12A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170030284001), šķūľa (kadastra apzīmējums 

78170030284002) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170030284) 

kopīpašuma. 

6. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.9 Brīvības ielā 12A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.9 Brīvības ielā 12A, Viļānos platība 42,4m
2
, 

un tas ir 424/5362 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 12A, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170030284001), šķūľa (kadastra apzīmējums 78170030284002) un 

zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170030284) kopīpašuma. 

7. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.10 Brīvības ielā 12A, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.10 Brīvības ielā 12A, Viļānos 

platība 47,7m
2
, un tas ir 477/5362 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 12A, 

Viļānos (kadastra apzīmējums 78170030284001), šķūľa (kadastra apzīmējums 

78170030284002) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170030284) 

kopīpašuma. 

 

7§ 

 

Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Brīvības ielā 17, Viļānos ierakstīšanu 

zemesgrāmatā. 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.1 Brīvības ielā 17, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.1, Brīvības ielā 17, Viļānos, platība ir 26,55m
2
, 

un tas ir 2655/60742 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 17, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040132001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040132) 

kopīpašuma. 

2. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.2 Brīvības ielā 17, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.2, Brīvības ielā 17, Viļānos, platība ir 27,11m
2
, 

un tas ir 2711/60742 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 17, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040132001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040132) 

kopīpašuma. 

3. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.7 Brīvības ielā 17, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.7, Brīvības ielā 17, Viļānos, platība ir 25,68m
2
, 

un tas ir 2568/60742 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 17, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040132001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040132) 

kopīpašuma. 
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4. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.8 Brīvības ielā 17, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.8, Brīvības ielā 17, Viļānos, platība ir 19,9m
2
, 

un tas ir 1990/60742 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 17, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040132001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040132) 

kopīpašuma. 

5. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.9 Brīvības ielā 17, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.9, Brīvības ielā 17, Viļānos, platība ir 26,52m
2
, 

un tas ir 2652/60742 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 17, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040132001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040132) 

kopīpašuma. 

6. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.10 Brīvības ielā 17, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.10, Brīvības ielā 17, Viļānos, platība ir 

27,31m
2
, un tas ir 2731/60742 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 17, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040132001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040132) kopīpašuma. 

7. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.11 Brīvības ielā 17, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.11, Brīvības ielā 17, Viļānos, platība ir 

26,98m
2
, un tas ir 2698/60742 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 17, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040132001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040132) kopīpašuma. 

8. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.14 Brīvības ielā 17, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.14, Brīvības ielā 17, Viļānos, platība ir 26,8m
2
, 

un tas ir 2680/60742 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 17, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040132001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040132) 

kopīpašuma. 

9. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.15 Brīvības ielā 17, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.15, Brīvības ielā 17, Viļānos, platība ir 

26,52m
2
, un tas ir 2652/60742 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 17, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040132001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040132) kopīpašuma. 

10. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.17 Brīvības ielā 17, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.17, Brīvības ielā 17, Viļānos, platība ir 

26,54m
2
, un tas ir 2654/60742 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 17, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040132001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040132) kopīpašuma. 

11. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.18 Brīvības ielā 17, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.18, Brīvības ielā 17, Viļānos, platība ir 

57,92m
2
, un tas ir 5792/60742 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 17, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040132001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040132) kopīpašuma. 

12. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.19 Brīvības ielā 17, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.19, Brīvības ielā 17, Viļānos, platība ir 

19,52m
2
, un tas ir 1952/60742 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 17, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040132001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040132) kopīpašuma. 

13. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.21 Brīvības ielā 17, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.21, Brīvības ielā 17, Viļānos, platība ir 56,7m
2
, 

un tas ir 5670/60742 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 17, Viļānos (kadastra 
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apzīmējums 78170040132001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040132) 

kopīpašuma. 

14. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.22 Brīvības ielā 17, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.22, Brīvības ielā 17, Viļānos, platība ir 

19,92m
2
, un tas ir 1992/60742 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 17, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040132001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040132) kopīpašuma. 

 

8§ 

Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Brīvības ielā 27A, Viļānos ierakstīšanu 

zemesgrāmatā 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.1 Brīvības ielā 27A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.1, Brīvības ielā 27A, Viļānos, platība ir 

30,26m
2
, un tas ir 3026/172110 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 27A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040316001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040316) kopīpašuma. 

2. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.2 Brīvības ielā 27A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.2, Brīvības ielā 27A, Viļānos, platība ir 

40,18m
2
, un tas ir 4018/172110 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 27A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040316001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040316) kopīpašuma. 

3. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.3 Brīvības ielā 27A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.3, Brīvības ielā 27A, Viļānos, platība ir 

40,52m
2
, un tas ir 4052/172110 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 27A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040316001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040316) kopīpašuma. 

4. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.4 Brīvības ielā 27A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.4, Brīvības ielā 27A, Viļānos, platība ir 

40,69m
2
, un tas ir 4069/172110 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 27A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040316001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040316) kopīpašuma. 

5. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.5 Brīvības ielā 27A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.5, Brīvības ielā 27A, Viļānos, platība ir 

29,75m
2
, un tas ir 2975/172110 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 27A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040316001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040316) kopīpašuma. 

6. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.7 Brīvības ielā 27A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.7, Brīvības ielā 27A, Viļānos, platība ir 40,9m
2
, 

un tas ir 4090/172110 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 27A, Viļānos (kadastra 
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apzīmējums 78170040316001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040316) 

kopīpašuma. 

7. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.12 Brīvības ielā 27A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.12, Brīvības ielā 27A, Viļānos, platība ir 

40,71m
2
, un tas ir 4071/172110 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 27A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040316001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040316) kopīpašuma. 

8. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.13 Brīvības ielā 27A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.13, Brīvības ielā 27A, Viļānos, platība ir 

30,45m
2
, un tas ir 3045/172110 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 27A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040316001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040316) kopīpašuma. 

9. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.14 Brīvības ielā 27A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.14, Brīvības ielā 27A, Viļānos, platība ir 

39,89m
2
, un tas ir 3989/172110 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 27A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040316001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040316) kopīpašuma. 

10. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.15 Brīvības ielā 27A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.15, Brīvības ielā 27A, Viļānos, platība ir 

41,38m
2
, un tas ir 4138/172110 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 27A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040316001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040316) kopīpašuma. 

11. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.19 Brīvības ielā 27A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.19, Brīvības ielā 27A, Viļānos, platība ir 

41,14m
2
, un tas ir 4114/172110 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 27A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040316001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040316) kopīpašuma. 

12. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.24 Brīvības ielā 27A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.24, Brīvības ielā 27A, Viļānos, platība ir 43m
2
, 

un tas ir 4300/172110 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 27A, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040316001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040316) 

kopīpašuma. 

13. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.26 Brīvības ielā 27A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.26, Brīvības ielā 27A, Viļānos, platība ir 

40,83m
2
, un tas ir 4083/172110 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 27A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040316001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040316) kopīpašuma. 

14. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.28 Brīvības ielā 27A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.28, Brīvības ielā 27A, Viļānos, platība ir 

40,76m
2
, un tas ir 4083/172110 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 27A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040316001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040316) kopīpašuma. 

15. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.29 Brīvības ielā 27A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.29, Brīvības ielā 27A, Viļānos, platība ir 

40,32m
2
, un tas ir 40,32/172110 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 27A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040316001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040316) kopīpašuma. 

16. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.30 Brīvības ielā 27A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.30, Brīvības ielā 27A, Viļānos, platība ir 
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41,64m
2
, un tas ir 4164/172110 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 27A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040316001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040316) kopīpašuma. 

17. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.33 Brīvības ielā 27A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.33, Brīvības ielā 27A, Viļānos, platība ir 

40,78m
2
, un tas ir 4078/172110 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 27A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040316001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040316) kopīpašuma. 

18. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.35 Brīvības ielā 27A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.35, Brīvības ielā 27A, Viļānos, platība ir 

40,57m
2
, un tas ir 4057/172110 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 27A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040316001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040316) kopīpašuma. 

19. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.36 Brīvības ielā 27A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.36, Brīvības ielā 27A, Viļānos, platība ir 

29,54m
2
, un tas ir 2954/172110 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 27A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040316001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040316) kopīpašuma. 

20. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.37 Brīvības ielā 27A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.37, Brīvības ielā 27A, Viļānos, platība ir 

40,86m
2
, un tas ir 4086/172110 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 27A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040316001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040316) kopīpašuma. 

21. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.39 Brīvības ielā 27A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.39, Brīvības ielā 27A, Viļānos, platība ir 

40,57m
2
, un tas ir 4057/172110 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 27A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040316001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040316) kopīpašuma. 

22. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.42 Brīvības ielā 27A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.42, Brīvības ielā 27A, Viļānos, platība ir 

41,34m
2
, un tas ir 4134/172110 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 27A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040316001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040316) kopīpašuma. 

23. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.43 Brīvības ielā 27A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.43, Brīvības ielā 27A, Viļānos, platība ir 

40,5m
2
, un tas ir 4050/172110 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 27A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040316001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040316) kopīpašuma. 

24. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.44 Brīvības ielā 27A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.44, Brīvības ielā 27A, Viļānos, platība ir 

29,68m
2
, un tas ir 2968/172110 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 27A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040316001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040316) kopīpašuma. 

 

9§ 

Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Celtnieku 1, Viļānos ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

J.Ivanova 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības domes nolemj: 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.1 Celtnieku ielā 1, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.1, Celtnieku ielā 1, Viļānos, platība ir 73,2m
2
, 

un tas ir732/1979 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040320) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040320001) 

kopīpašuma. 

2. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.2 Celtnieku ielā 1, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.2, Celtnieku ielā 1, Viļānos, platība ir 59,0m
2
, 

un tas ir 590/1979 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040320) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040320001) 

kopīpašuma. 

3. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.3 Celtnieku ielā 1, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.3, Celtnieku ielā 1, Viļānos, platība ir 72,8m
2
, 

un tas ir 728/1979 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040320) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040320001) 

kopīpašuma. 

4. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.4 Celtnieku ielā 1, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.4, Celtnieku ielā 1, Viļānos, platība ir 59m
2
, un 

tas ir 590/1979 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040320) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040320001) 

kopīpašuma. 

5. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.5 Celtnieku ielā 1, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.5, Celtnieku ielā 1, Viļānos, platība ir 73,4m
2
, 

un tas ir 734/1979 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040320) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040320001) 

kopīpašuma. 

6. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.9 Celtnieku ielā 1, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.9, Celtnieku ielā 1, Viļānos, platība ir 86,4m
2
, 

un tas ir 864/1979 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040320) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040320001) 

kopīpašuma. 

7. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.10 Celtnieku ielā 1, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.10, Celtnieku ielā 1, Viļānos, platība ir 45,1m
2
, 

un tas ir 451/1979 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040320) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040320001) 

kopīpašuma. 

8. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.15 Celtnieku ielā 1, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.15, Celtnieku ielā 1, Viļānos, platība ir 73,4m
2
, 

un tas ir 734/1979 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040320) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040320001) 

kopīpašuma. 
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9. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.16 Celtnieku ielā 1, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.16, Celtnieku ielā 1, Viļānos, platība ir 59m
2
, 

un tas ir 590/1979 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040320) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040320001) 

kopīpašuma. 

10. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.19 Celtnieku ielā 1, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.19, Celtnieku ielā 1, Viļānos, platība ir 73,8m
2
, 

un tas ir 738/1979 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040320) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040320001) 

kopīpašuma. 

11. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.20 Celtnieku ielā 1, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.20, Celtnieku ielā 1, Viļānos, platība ir 58,4m
2
, 

un tas ir 584/1979 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040320) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040320001) 

kopīpašuma. 

12. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.23 Celtnieku ielā 1, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.23, Celtnieku ielā 1, Viļānos, platība ir 73,6m
2
, 

un tas ir 736/1979 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040320) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040320001) 

kopīpašuma. 

13. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.26 Celtnieku ielā 1, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.26, Celtnieku ielā 1, Viļānos, platība ir 57,3m
2
, 

un tas ir 573/1979 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040320) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040320001) 

kopīpašuma. 

14. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.27 Celtnieku ielā 1, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.27, Celtnieku ielā 1, Viļānos, platība ir 74,1m
2
, 

un tas ir 741/1979 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040320) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040320001) 

kopīpašuma. 

15. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.29 Celtnieku ielā 1, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.29, Celtnieku ielā 1, Viļānos, platība ir 73,9m
2
, 

un tas ir 739/1979 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040320) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040320001) 

kopīpašuma. 

16. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.30 Celtnieku ielā 1, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.30, Celtnieku ielā 1, Viļānos, platība ir 57,1m
2
, 

un tas ir 571/1979 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040320) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040320001) 

kopīpašuma. 

 

10§ 

Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Celtnieku 1B, Viļānos ierakstīšanu zemesgrāmatā 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka 

,Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, Inta Brence,   Ilze 
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Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.1 Celtnieku ielā 1B, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.1, Celtnieku ielā 1B, Viļānos, platība ir 

72,4m
2
, un tas ir 724/10904 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1B, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040559) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040559001) kopīpašuma. 

2. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.2 Celtnieku ielā 1B, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.2, Celtnieku ielā 1B, Viļānos, platība ir 52m
2
, 

un tas ir 520/10904 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1B, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040559) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040559001) 

kopīpašuma. 

3. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.3 Celtnieku ielā 1B, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.3, Celtnieku ielā 1B, Viļānos, platība ir 

72,2m
2
, un tas ir 722/10904 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1B, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040559) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040559001) kopīpašuma. 

4. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.4 Celtnieku ielā 1B, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.4, Celtnieku ielā 1B, Viļānos, platība ir 

52,3m
2
, un tas ir 523/10904 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1B, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040559) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040559001) kopīpašuma. 

5. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.5 Celtnieku ielā 1B, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.5, Celtnieku ielā 1B, Viļānos, platība ir 

71,9m
2
, un tas ir 719/10904 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1B, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040559) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040559001) kopīpašuma. 

6. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.6 Celtnieku ielā 1B, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.6, Celtnieku ielā 1B, Viļānos, platība ir 

53,5m
2
, un tas ir 535/10904 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1B, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040559) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040559001) kopīpašuma. 

7. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.7 Celtnieku ielā 1B, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.7, Celtnieku ielā 1B, Viļānos, platība ir 

66,1m
2
, un tas ir 661/10904 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1B, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040559) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040559001) kopīpašuma. 

8. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.8 Celtnieku ielā 1B, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.8, Celtnieku ielā 1B, Viļānos, platība ir 

52,7m
2
, un tas ir 527/10904 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1B, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040559) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040559001) kopīpašuma. 

9. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.9 Celtnieku ielā 1B, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.9, Celtnieku ielā 1B, Viļānos, platība ir 

66,6m
2
, un tas ir 666/10904 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1B, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040559) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040559001) kopīpašuma. 
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10. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.11 Celtnieku ielā 1B, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.11, Celtnieku ielā 1B, Viļānos, platība ir 

67,3m
2
, un tas ir 673/10904 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1B, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040559) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040559001) kopīpašuma. 

11. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.12 Celtnieku ielā 1B, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.12, Celtnieku ielā 1B, Viļānos, platība ir 

53,6m
2
, un tas ir 536/10904 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1B, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040559) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040559001) kopīpašuma. 

12. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.13 Celtnieku ielā 1B, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.13, Celtnieku ielā 1B, Viļānos, platība ir 

67,2m
2
, un tas ir 672/10904 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1B, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040559) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040559001) kopīpašuma. 

13. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.14 Celtnieku ielā 1B, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.14, Celtnieku ielā 1B, Viļānos, platība ir 

51,9m
2
, un tas ir 519/10904 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1B, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040559) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040559001) kopīpašuma. 

14. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.17 Celtnieku ielā 1B, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.17, Celtnieku ielā 1B, Viļānos, platība ir 

65,8m
2
, un tas ir 658/10904 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 1B, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040559) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040559001) kopīpašuma. 

 

11§ 

Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Celtnieku ielā 4, Viļānos ierakstīšanu 

zemesgrāmatā. 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.1 Celtnieku ielā 4, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.1, Celtnieku ielā 4, Viļānos, platība ir 

56,8m
2
, un tas ir 568/15705 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 4, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040406001) kopīpašuma. 

2. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.2 Celtnieku ielā 4, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.2, Celtnieku ielā 4, Viļānos, platība ir 

72,6m
2
, un tas ir 726/15705 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 4, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040406001) kopīpašuma. 

3. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.3 Celtnieku ielā 4, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.3, Celtnieku ielā 4, Viļānos, platība ir 59m
2
, 
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un tas ir 590/15705 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 4, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040406001) kopīpašuma. 

4. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.5 Celtnieku ielā 4, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.5, Celtnieku ielā 4, Viļānos, platība ir 

57,7m
2
, un tas ir 568/15705 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 4, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040406001) kopīpašuma. 

5. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.6 Celtnieku ielā 4, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.6, Celtnieku ielā 4, Viļānos, platība ir 

72,9m
2
, un tas ir 729/15705 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 4, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040406001) kopīpašuma. 

6. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.8 Celtnieku ielā 4, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.8, Celtnieku ielā 4, Viļānos, platība ir 

57,9m
2
, un tas ir 579/15705 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 4, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040406001) kopīpašuma. 

7. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.9 Celtnieku ielā 4, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.9, Celtnieku ielā 4, Viļānos, platība ir 

85,3m
2
, un tas ir 853/15705 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 4, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040406001) kopīpašuma. 

8. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.10 Celtnieku ielā 4, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.10, Celtnieku ielā 4, Viļānos, platība ir 

57,7m
2
, un tas ir 577/15705 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 4, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040406001) kopīpašuma. 

9. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.11 Celtnieku ielā 4, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.11, Celtnieku ielā 4, Viļānos, platība ir 

71,4m
2
, un tas ir 714/15705 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 4, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040406001) kopīpašuma. 

10. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.15 Celtnieku ielā 4, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.15, Celtnieku ielā 4, Viļānos, platība ir 

56,7m
2
, un tas ir 567/15705 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 4, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040406001) kopīpašuma. 

11. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.18 Celtnieku ielā 4, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.18, Celtnieku ielā 4, Viļānos, platība ir 

73,3m
2
, un tas ir 733/15705 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 4, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040406001) kopīpašuma. 

12. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.19 Celtnieku ielā 4, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.19, Celtnieku ielā 4, Viļānos, platība ir 

72,8m
2
, un tas ir 728/15705 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 4, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040406001) kopīpašuma. 

13. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.22 Celtnieku ielā 4, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.22, Celtnieku ielā 4, Viļānos, platība ir 

57,7m
2
, un tas ir 577/15705 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 4, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040406001) kopīpašuma. 

14. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.24 Celtnieku ielā 4, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.24, Celtnieku ielā 4, Viļānos, platība ir 

57,8m
2
, un tas ir 578/15705 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 4, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040406001) kopīpašuma. 

 

 



17 

 

12§ 

 

Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Celtnieku ielā 5, Viļānos ierakstīšanu 

zemesgrāmatā 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.1 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.1, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

36,5m
2
, un tas ir 3650/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

2. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.4 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.4, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

38,9m
2
, un tas ir 3890/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

3. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.5 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.5, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 39m
2
, 

un tas ir 3900/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

4. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.7 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.7, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

39,8m
2
, un tas ir 3980/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

5. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.8 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.8, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

39,6m
2
, un tas ir 3960/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

6. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.9 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.9, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

62,1m
2
, un tas ir 6210/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

7. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.10 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.10, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

39m
2
, un tas ir 3900/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

8. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.11 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.11, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

39,3m
2
, un tas ir 3930/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

9. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.12 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.12, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

63m
2
, un tas ir 6300/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 
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10. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.13 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.13, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

38,6m
2
, un tas ir 3860/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

11. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.14 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.14, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

38,9m
2
, un tas ir 3890/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

12. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.15 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.15, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

63,2m
2
, un tas ir 6320/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

13. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.19 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.19, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

46,6m
2
, un tas ir 4660/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

14. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.20 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.20, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

31,6m
2
, un tas ir 3160/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

15. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.21 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.21, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

61,8m
2
, un tas ir 6180/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

16. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.22 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.22, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

47m
2
, un tas ir 4700/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

17. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.23 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.23, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

31,6m
2
, un tas ir 3160/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

18. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.24 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.24, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

62,6m
2
, un tas ir 6260/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

19. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.25 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.25, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

46,8m
2
, un tas ir 4680/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

20. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.28 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.28, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

47,1m
2
, un tas ir 4710/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

21. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.29 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.29, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

31,7m
2
, un tas ir 3170/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 
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22. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.32 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.32, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

36,6m
2
, un tas ir 3660/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

23. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.33 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.33, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

36,6m
2
, un tas ir 3660/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

24. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.35 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.35, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

39,1m
2
, un tas ir 3910/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

25. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.37 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.37, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

62m
2
, un tas ir 6200/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

26. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.38 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.38, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

39,1m
2
, un tas ir 3910/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

27. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.39 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.39, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

38,9m
2
, un tas ir 3890/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

28. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.40 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.40, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

61,9m
2
, un tas ir 6190/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

29. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.41 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.41, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

38,7m
2
, un tas ir 3870/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

30. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.42 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.42, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

39m
2
, un tas ir 3900/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

31. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.43 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.43, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

61,9m
2
, un tas ir 6190/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

32. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.44 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.44, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

39,1m
2
, un tas ir 3910/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 

33. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.45 Celtnieku ielā 5, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.45, Celtnieku ielā 5, Viļānos, platība ir 

39m
2
, un tas ir 3900/208180 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 5, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040303001) kopīpašuma. 
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13§ 

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Jersikas ielā 16 – 2, Viļānos ierakstīšanu 

zemesgrāmatā. 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.2 Jersikas ielā 16, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu novada 

pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.2, Jersikas ielā 16, Viļānos, platība ir 42,6m
2
, un tas ir 

426/779 domājamās daļas no mājas Jersikas ielā 16, Viļānos (kadastra apzīmējums 

78170020445001), šķūľa (kadastra apzīmējums 78170020445002) un zemes gabala 

(kadastra apzīmējums 78170020445) kopīpašuma. 

14§ 

Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Brīvības ielā 8, Viļānos ierakstīšanu 

zemesgrāmatā. 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.2 Brīvības ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.2, Brīvības ielā 8, Viļānos, platība ir 

41,6m
2
, un tas ir 416/3869 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170030281001), šķūľa (kadastra apzīmējums 

78170030281002) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170030281) 

kopīpašuma. 

2. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.3 Brīvības ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.3, Brīvības ielā 8, Viļānos, platība ir 

54,5m
2
, un tas ir 545/3869 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170030281001), šķūľa (kadastra apzīmējums 

78170030281002) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170030281) 

kopīpašuma. 

3. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.4 Brīvības ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.4, Brīvības ielā 8, Viļānos, platība ir 

41,3m
2
, un tas ir 413/3869 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170030281001), šķūľa (kadastra apzīmējums 

78170030281002) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170030281) 

kopīpašuma. 
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4. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.5 Brīvības ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.5, Brīvības ielā 8, Viļānos, platība ir 

40,4m
2
, un tas ir 404/3869 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170030281001), šķūľa (kadastra apzīmējums 

78170030281002) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170030281) 

kopīpašuma. 

5. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.7 Brīvības ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.7, Brīvības ielā 8, Viļānos, platība ir 

40,8m
2
, un tas ir 408/3869 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170030281001), šķūľa (kadastra apzīmējums 

78170030281002) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170030281) 

kopīpašuma. 

15§ 

Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Brīvības ielā 10, Viļānos ierakstīšanu 

zemesgrāmatā. 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu,deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.2 Brīvības ielā 10, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.2, Brīvības ielā 10, Viļānos, platība ir 59m
2
, 

un tas ir 590/6317 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 10, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170030282001), šķūľiem (kadastra apzīmējums 78170030282002 

un 78170030282003) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170030282) 

kopīpašuma. 

2. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.3 Brīvības ielā 10, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.3, Brīvības ielā 10, Viļānos, platība ir 

59,5m
2
, un tas ir 595/6317 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 10, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170030282001), šķūľiem (kadastra apzīmējums 

78170030282002 un 78170030282003) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170030282) kopīpašuma. 

3. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.5 Brīvības ielā 10, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.5, Brīvības ielā 10, Viļānos, platība ir 59m
2
, 

un tas ir 590/6317 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 10, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170030282001), šķūľiem (kadastra apzīmējums 78170030282002 

un 78170030282003) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170030282) 

kopīpašuma. 

4. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.9 Brīvības ielā 10, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.9, Brīvības ielā 10, Viļānos, platība ir 59m
2
, 

un tas ir 590/6317 domājamās daļas no mājas Brīvības ielā 10, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170030282001), šķūľiem (kadastra apzīmējums 78170030282002 

un 78170030282003) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170030282) 

kopīpašuma. 
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16§ 

Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Celtnieku ielā 6, Viļānos ierakstīšanu 

zemesgrāmatā 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.1 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.1, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 36,2m
2
, 

un tas ir 3620/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

2. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.2 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.2, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 36,4m
2
, 

un tas ir 3640/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

3. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.3 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.3, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 59,7m
2
, 

un tas ir 5970/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

4. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.4 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.4, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 38,9m
2
, 

un tas ir 3890/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

5. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.5 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.5, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 39,1m
2
, 

un tas ir 3910/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

6. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.8 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.8, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 39,5m
2
, 

un tas ir 3950/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

7. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.9 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.9, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 34,9m
2
, 

un tas ir 3490/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

8. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.10 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.10, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 39,1m
2
, 

un tas ir 3910/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

9. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.11 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.11, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 39m
2
, 

un tas ir 3900/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 
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10. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.12 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.12, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 62,3m
2
, 

un tas ir 6230/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

11. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.13 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.13, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 39,1m
2
, 

un tas ir 3910/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

12. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.15 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.15, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 61,8m
2
, 

un tas ir 6180/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

13. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.16 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.16, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 58,4m
2
, 

un tas ir 5840/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

14. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.17 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.17, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 28,4m
2
, 

un tas ir 2840/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

15. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.18 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.18, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 44,6m
2
, 

un tas ir 4460/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

16. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.19 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.19, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 85,8m
2
, 

un tas ir 8580/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

17. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.20 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.20, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 21,6m
2
, 

un tas ir 2160/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

18. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.21 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.21, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 47,7m
2
, 

un tas ir 4770/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

19. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.22 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.22, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 83,1m
2
, 

un tas ir 8310/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

20. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.23 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.23, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 32,1m
2
, 

un tas ir 3210/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

21. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.24 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.24, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 46,7m
2
, 

un tas ir 4670/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 
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22. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.27 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.27, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 47m
2
, 

un tas ir 4700/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

23. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.28 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.28, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 62,1m
2
, 

un tas ir 6210/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

24. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.29 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.29, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 31,2m
2
, 

un tas ir 3120/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

25. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.30 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.30, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 46,4m
2
, 

un tas ir 4640/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

26. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.31 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.31, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 44,3m
2
, 

un tas ir 4430/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

27. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.32 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.32, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 29,4m
2
, 

un tas ir 2940/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

28. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.33 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.33, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 60,5m
2
, 

un tas ir 6050/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

29. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.34 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.34, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 47,1m
2
, 

un tas ir 4710/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

30. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.35 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.35, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 31,8m
2
, 

un tas ir 3180/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

31. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.36 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.36, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 62,3m
2
, 

un tas ir 6230/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

32. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.37 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.37, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 47,3m
2
, 

un tas ir 4730/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

33. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.38 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.38, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 31,4m
2
, 

un tas ir 3140/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 
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34. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.39 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.39, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 62,8m
2
, 

un tas ir 6280/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

35. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.40 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.40, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 46,5m
2
, 

un tas ir 4650/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

36. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.41 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.41, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 31m
2
, 

un tas ir 3100/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

37. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.42 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.42, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 63,2m
2
, 

un tas ir 6320/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

38. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.43 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.43, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 45,4m
2
, 

un tas ir 4540/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

39. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.44 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.44, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 31,4m
2
, 

un tas ir 3140/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

40. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.45 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.45, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 61,2m
2
, 

un tas ir 6120/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

41. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.46 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.46, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 59,6m
2
, 

un tas ir 5960/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

42. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.48 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.48, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 36,6m
2
, 

un tas ir 3660/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

43. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.49 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.49, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 60,4m
2
, 

un tas ir 6040/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

44. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.51 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.51, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 38,6m
2
, 

un tas ir 3860/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

45. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.52 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.52, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 62,3m
2
, 

un tas ir 6230/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 
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46. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.53 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.53, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 39,4m
2
, 

un tas ir 3940/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

47. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.54 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.54, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 39m
2
, 

un tas ir 3900/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

48. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.55 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.55, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 62,1m
2
, 

un tas ir 6210/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

49. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.56 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.56, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 37,8m
2
, 

un tas ir 3780/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

50. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.57 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.57, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 38,6m
2
, 

un tas ir 3860/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

51. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.58 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.58, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 61,9m
2
, 

un tas ir 6190/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

52. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.59 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.59, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 39m
2
, 

un tas ir 3900/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

53. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.60 Celtnieku ielā 6, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.60, Celtnieku ielā 6, Viļānos, platība ir 38,2m
2
, 

un tas ir 3820/275940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 6, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040405001) kopīpašuma. 

 

17§ 

Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Celtnieku ielā 7, Viļānos ierakstīšanu 

zemesgrāmatā. 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.1 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.1, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 36,6m
2
, 

un tas ir 3660/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 
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2. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.2 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.2, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 36,6m
2
, 

un tas ir 3660/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

3. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.3 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.3, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 59,1m
2
, 

un tas ir 5910/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

4. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.4 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.4, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 39m
2
, un 

tas ir 3900/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

5. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.6 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.6, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 62,5m
2
, 

un tas ir 6250/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

6. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.7 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.8, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 38,8m
2
, 

un tas ir 3880/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

7. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.10 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.10, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 39m
2
, 

un tas ir 3900/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

8. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.11 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.11, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 38,9m
2
, 

un tas ir 3890/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

9. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.12 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.12, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 61,8m
2
, 

un tas ir 6180/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

10. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.13 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.13, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 38,7m
2
, 

un tas ir 3870/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

11. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.14 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.14, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 38,8m
2
, 

un tas ir 3880/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

12. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.15 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.15, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 61,2m
2
, 

un tas ir 6120/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

13. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.16 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.16, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 44,1m
2
, 

un tas ir 4410/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 
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14. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.17 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.17, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 29m
2
, 

un tas ir 2900/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

15. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.18 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.18, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 59,1m
2
, 

un tas ir 5910/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

16. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.19 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.19, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 46,7m
2
, 

un tas ir 4670/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

17. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.22 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.22, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 46,7m
2
, 

un tas ir 4670/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

18. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.24 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.24, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 61,5m
2
, 

un tas ir 6150/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

19. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.28 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.28, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 46,2m
2
, 

un tas ir 4620/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

20. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.30 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.30, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 61,5m
2
, 

un tas ir 6150/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

21. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.34 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.34, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 61,4m
2
, 

un tas ir 6140/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

22. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.35 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.35, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 38,1m
2
, 

un tas ir 3810/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

23. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.37 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.37, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 61,4m
2
, 

un tas ir 6140/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

24. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.38 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.38, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 38,3m
2
, 

un tas ir 3830/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

25. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.39 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.39, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 39,5m
2
, 

un tas ir 3950/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 
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26. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.40 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.40, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 61,3m
2
, 

un tas ir 6130/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

27. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.41 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.41, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 38,4m
2
, 

un tas ir 3840/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

28. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.42 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.42, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 39,1m
2
, 

un tas ir 3910/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

29. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.43 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.43, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 60,8m
2
, 

un tas ir 6080/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

30. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.45 Celtnieku ielā 7, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.45, Celtnieku ielā 7, Viļānos, platība ir 35,6m
2
, 

un tas ir 3560/206280 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 7, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040318001) kopīpašuma. 

18§ 

Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Celtnieku ielā 8, Viļānos ierakstīšanu 

zemesgrāmatā 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.1 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.1, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

36,3m
2
, un tas ir 3630/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

2. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.2 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.2, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

36,1m
2
, un tas ir 3610/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

3. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.3 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.3, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

59,1m
2
, un tas ir 5910/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

4. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.4 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.4, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

39,2m
2
, un tas ir 3920/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 
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5. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.7 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.7, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

38,7m
2
, un tas ir 3870/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

6. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.9 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.9, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

61,7m
2
, un tas ir 6170/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

7. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.10 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.10, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

38,9m
2
, un tas ir 3890/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

8. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.11 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.11, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

38,6m
2
, un tas ir 3860/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

9. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.12 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.12, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

62m
2
, un tas ir 6200/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

10. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.14 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.14, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

39,6m
2
, un tas ir 3960/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

11. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.15 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.15, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

61,7m
2
, un tas ir 6170/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

12. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.16 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.16, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

59,1m
2
, un tas ir 5910/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

13. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.17 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.17, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

28,8m
2
, un tas ir 2880/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

14. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.21 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.21, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

47m
2
, un tas ir 4700/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

15. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.22 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.22, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

61,5m
2
, un tas ir 6150/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

16. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.24 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.24, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

46,5m
2
, un tas ir 4650/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 
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17. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.25 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.25, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

62,1m
2
, un tas ir 6210/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

18. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.27 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.27, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

47,6m
2
, un tas ir 4760/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

19. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.28 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.28, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

61,1m
2
, un tas ir 6110/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

20. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.29 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.29, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

31,4m
2
, un tas ir 3140/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

21. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.30 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.30, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

46,7m
2
, un tas ir 4670/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

22. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.31 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.31, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

58,8m
2
, un tas ir 5880/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

23. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.32 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.32, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

36,1m
2
, un tas ir 3610/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

24. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.33 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.33, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

34,4m
2
, un tas ir 3440/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

25. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.34 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.34, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

61,9m
2
, un tas ir 6190/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

26. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.35 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.35, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

39m
2
, un tas ir 3900/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

27. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.37 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.37, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

61,9m
2
, un tas ir 6190/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

28. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.38 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.38, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

38,6m
2
, un tas ir 3860/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 
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29. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.39 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.39, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

38,7m
2
, un tas ir 3870/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

30. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.40 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.40, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

62m
2
, un tas ir 6200/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

31. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.41 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.41, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

38,8m
2
, un tas ir 3880/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

32. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.43 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.43, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

61,9m
2
, un tas ir 6190/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

33. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.44 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.44, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

38,6m
2
, un tas ir 3860/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

34. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.45 Celtnieku ielā 8, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.45, Celtnieku ielā 8, Viļānos, platība ir 

38,8m
2
, un tas ir 3880/206940 domājamās daļas no mājas Celtnieku ielā 8, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040347001) kopīpašuma. 

 

19§ 

Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Raiņa ielā 12, Viļānos ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.2 Raiľa ielā 12, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.2, Raiľa ielā 12, Viļānos, platība ir 33,55m
2
, 

un tas ir 3355/200323 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040127001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040344) 

kopīpašuma. 

2. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.5 Raiľa ielā 12, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.5, Raiľa ielā 12, Viļānos, platība ir 35,87m
2
, 

un tas ir 3587/200323 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040127001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040344) 

kopīpašuma. 

3. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.6 Raiľa ielā 12, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.6, Raiľa ielā 12, Viļānos, platība ir 46,69m
2
, 

un tas ir 4669/200323 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12, Viļānos (kadastra 
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apzīmējums 78170040127001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040344) 

kopīpašuma. 

4. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.8 Raiľa ielā 12, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.8, Raiľa ielā 12, Viļānos, platība ir 35,85m
2
, 

un tas ir 3585/200323 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040127001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040344) 

kopīpašuma. 

5. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.9 Raiľa ielā 12, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.9, Raiľa ielā 12, Viļānos, platība ir 45,3m
2
, un 

tas ir 4530/200323 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040127001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040344) 

kopīpašuma. 

6. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.10 Raiľa ielā 12, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.10, Raiľa ielā 12, Viļānos, platība ir 44,96m
2
, 

un tas ir 4496/200323 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040127001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040344) 

kopīpašuma. 

7. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.14 Raiľa ielā 12, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.14, Raiľa ielā 12, Viļānos, platība ir 25,13m
2
, 

un tas ir 2513/200323 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040127001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040344) 

kopīpašuma. 

8. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.17 Raiľa ielā 12, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.17, Raiľa ielā 12, Viļānos, platība ir 25m
2
, un 

tas ir 2500/200323 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040127001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040344) 

kopīpašuma. 

9. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.19 Raiľa ielā 12, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.19, Raiľa ielā 12, Viļānos, platība ir 54,61m
2
, 

un tas ir 5461/200323 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040127001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040344) 

kopīpašuma. 

10. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.22 Raiľa ielā 12, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.22, Raiľa ielā 12, Viļānos, platība ir 55,07m
2
, 

un tas ir 5507/200323 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040127001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040344) 

kopīpašuma. 

11. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.24 Raiľa ielā 12, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.24, Raiľa ielā 12, Viļānos, platība ir 45,65m
2
, 

un tas ir 4565/200323 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040127001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040344) 

kopīpašuma. 

12. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.26 Raiľa ielā 12, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.26, Raiľa ielā 12, Viļānos, platība ir 58,01m
2
, 

un tas ir 5801/200323 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040127001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040344) 

kopīpašuma. 

13. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.29 Raiľa ielā 12, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.29, Raiľa ielā 12, Viļānos, platība ir 70,78m
2
, 
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un tas ir 7078/200323 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040127001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040344) 

kopīpašuma. 

14. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.32 Raiľa ielā 12, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.32, Raiľa ielā 12, Viļānos, platība ir 58,23m
2
, 

un tas ir 5823/200323 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040127001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040344) 

kopīpašuma. 

15. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.33 Raiľa ielā 12, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.33, Raiľa ielā 12, Viļānos, platība ir 53,63m
2
, 

un tas ir 5363/200323 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040127001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040344) 

kopīpašuma. 

16. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.36 Raiľa ielā 12, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.36, Raiľa ielā 12, Viļānos, platība ir 54,76m
2
, 

un tas ir 5476/200323 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040127001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040344) 

kopīpašuma. 

17. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.37 Raiľa ielā 12, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.37, Raiľa ielā 12, Viļānos, platība ir 24,42m
2
, 

un tas ir 2442/200323 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040127001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040344) 

kopīpašuma. 

18. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.41 Raiľa ielā 12, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.41, Raiľa ielā 12, Viļānos, platība ir 45,34m
2
, 

un tas ir 4534/200323 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040127001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040344) 

kopīpašuma. 

19. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.42 Raiľa ielā 12, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.42, Raiľa ielā 12, Viļānos, platība ir 53,57m
2
, 

un tas ir 5357/200323 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040127001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040344) 

kopīpašuma. 

20. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.43 Raiľa ielā 12, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.43, Raiľa ielā 12, Viļānos, platība ir 24,75m
2
, 

un tas ir 2475/200323 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040127001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040344) 

kopīpašuma. 

21. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.44 Raiľa ielā 12, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.44, Raiľa ielā 12, Viļānos, platība ir 45,42m
2
, 

un tas ir 4542/200323 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12, Viļānos (kadastra 

apzīmējums 78170040127001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 78170040344) 

kopīpašuma. 

 

20§ 

Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Raiņa ielā 12A, Viļānos ierakstīšanu 

zemesgrāmatā. 

J.Ivanova 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.1 Raiľa ielā 12A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.1, Raiľa ielā 12A, Viļānos, platība ir 

41,5m
2
, un tas ir 4150/99094 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040345001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040345) kopīpašuma. 

2. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.3 Raiľa ielā 12A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.3, Raiľa ielā 12A, Viļānos, platība ir 

43,51m
2
, un tas ir 4351/99094 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040345001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040345) kopīpašuma. 

3. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.4 Raiľa ielā 12A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.4, Raiľa ielā 12A, Viļānos, platība ir 

42,06m
2
, un tas ir 4206/99094 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040345001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040345) kopīpašuma. 

4. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.5 Raiľa ielā 12A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.5, Raiľa ielā 12A, Viļānos, platība ir 

35,22m
2
, un tas ir 3522/99094 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040345001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040345) kopīpašuma. 

5. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.6 Raiľa ielā 12A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.6, Raiľa ielā 12A, Viļānos, platība ir 

44,87m
2
, un tas ir 4487/99094 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040345001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040345) kopīpašuma. 

6. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.9 Raiľa ielā 12A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.9, Raiľa ielā 12A, Viļānos, platība ir 

45,19m
2
, un tas ir 4519/99094 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040345001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040345) kopīpašuma. 

7. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.10 Raiľa ielā 12A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.10, Raiľa ielā 12A, Viļānos, platība ir 

42,66m
2
, un tas ir 4266/99094 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040345001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040345) kopīpašuma. 

8. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.12 Raiľa ielā 12A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.12, Raiľa ielā 12A, Viļānos, platība ir 

45,11m
2
, un tas ir 4511/99094 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040345001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040345) kopīpašuma. 

9. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.13 Raiľa ielā 12A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.13, Raiľa ielā 12A, Viļānos, platība ir 
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54,66m
2
, un tas ir 5466/99094 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040345001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040345) kopīpašuma. 

10. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.14 Raiľa ielā 12A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.14, Raiľa ielā 12A, Viļānos, platība ir 

26,1m
2
, un tas ir 2610/99094 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040345001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040345) kopīpašuma. 

11. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.15 Raiľa ielā 12A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.15, Raiľa ielā 12A, Viļānos, platība ir 

44,89m
2
, un tas ir 4489/99094 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040345001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040345) kopīpašuma. 

12. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.18 Raiľa ielā 12A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.18, Raiľa ielā 12A, Viļānos, platība ir 

45,15m
2
, un tas ir 4515/99094 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040345001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040345) kopīpašuma. 

13. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.21 Raiľa ielā 12A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.21, Raiľa ielā 12A, Viļānos, platība ir 

45,26m
2
, un tas ir 4526/99094 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040345001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040345) kopīpašuma. 

14. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.23 Raiľa ielā 12A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.23, Raiľa ielā 12A, Viļānos, platība ir 

25,99m
2
, un tas ir 2599/99094 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040345001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040345) kopīpašuma. 

15. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.24 Raiľa ielā 12A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.24, Raiľa ielā 12A, Viļānos, platība ir 

39,97m
2
, un tas ir 3997/99094 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12A, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040345001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040345) kopīpašuma. 

 

21§ 

Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Raiņa ielā 12B, Viļānos ierakstīšanu 

zemesgrāmatā. 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.2 Raiľa ielā 12B, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.2, Raiľa ielā 12B, Viļānos, platība ir 

34,62m
2
, un tas ir 3997/99094 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12B, Viļānos 
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(kadastra apzīmējums 78170040335001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040335) kopīpašuma. 

2. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.4 Raiľa ielā 12B, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.4, Raiľa ielā 12B, Viļānos, platība ir 

47,54m
2
, un tas ir 4754/99094 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12B, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040335001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040335) kopīpašuma. 

3. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.7 Raiľa ielā 12B, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.7, Raiľa ielā 12B, Viļānos, platība ir 

49,9m
2
, un tas ir 4990/99094 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12B, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040335001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040335) kopīpašuma. 

4. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.12 Raiľa ielā 12B, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.12, Raiľa ielā 12B, Viļānos, platība ir 

47,12m
2
, un tas ir 4712/99094 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12B, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040335001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040335) kopīpašuma. 

5. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.19 Raiľa ielā 12B, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.19, Raiľa ielā 12B, Viļānos, platība ir 

57,93m
2
, un tas ir 5793/99094 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12B, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040335001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040335) kopīpašuma. 

6. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.20 Raiľa ielā 12B, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.20, Raiľa ielā 12B, Viļānos, platība ir 

26,27m
2
, un tas ir 2627/99094 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12B, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040335001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040335) kopīpašuma. 

7. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.21 Raiľa ielā 12B, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.21, Raiľa ielā 12B, Viļānos, platība ir 

46,54m
2
, un tas ir 4654/99094 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12B, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040335001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040335) kopīpašuma. 

8. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.23 Raiľa ielā 12B, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.23, Raiľa ielā 12B, Viļānos, platība ir 

26,08m
2
, un tas ir 2608/99094 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12B, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040335001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040335) kopīpašuma. 

9. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.31 Raiľa ielā 12B, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.31, Raiľa ielā 12B, Viļānos, platība ir 

72,63m
2
, un tas ir 7263/99094 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12B, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040335001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040335) kopīpašuma. 

10. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.32 Raiľa ielā 12B, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.32, Raiľa ielā 12B, Viļānos, platība ir 

59,39m
2
, un tas ir 5939/99094 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12B, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040335001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040335) kopīpašuma. 

11. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.37 Raiľa ielā 12B, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.37, Raiľa ielā 12B, Viļānos, platība ir 
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26,41m
2
, un tas ir 2641/99094 domājamās daļas no mājas Raiľa ielā 12B, Viļānos 

(kadastra apzīmējums 78170040335001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 

78170040335) kopīpašuma. 

 

22§ 

Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Mehanizatoru ielā 15, Viļānos ierakstīšanu 

zemesgrāmatā. 

J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.1 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.1, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 36,2m
2
, un tas ir 3620/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

2. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.2 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.2, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 35,6m
2
, un tas ir 3560/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

3. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.3 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.3, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 59m
2
, un tas ir 5900/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru ielā 

15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

4. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.4 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.4, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 38,6m
2
, un tas ir 3860/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

5. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.5 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.5, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 37,9m
2
, un tas ir 3790/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

6. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.6 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.6, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 61,4m
2
, un tas ir 6140/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

7. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.7 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.7, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 38,6m
2
, un tas ir 3860/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

8. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.8 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.8, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 38,1m
2
, un tas ir 3810/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 
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9. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.9 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.9, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 61,4m
2
, un tas ir 6140/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

10. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.10 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.10, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 38,7m
2
, un tas ir 3870/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

11. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.11 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.11, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 38m
2
, un tas ir 3800/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru ielā 

15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

12. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.12 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.12, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 61,6m
2
, un tas ir 6160/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

13. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.13 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.13, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 38,6m
2
, un tas ir 3860/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

14. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.15 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.15, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 62,3m
2
, un tas ir 6230/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

15. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.16 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.16, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 43,7m
2
, un tas ir 4370/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

16. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.17 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.17, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 28,6m
2
, un tas ir 2860/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

17. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.19 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.19, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 46,2m
2
, un tas ir 4620/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

18. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.20 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.20, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 31,0m
2
, un tas ir 3100/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

19. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.21 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.21, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 60,9m
2
, un tas ir 6090/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

20. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.23 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.23, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 31m
2
, un tas ir 3100/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru ielā 

15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 



40 

 

21. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.24 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.24, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 61,1m
2
, un tas ir 6110/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

22. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.25 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.25, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 46,3m
2
, un tas ir 4630/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

23. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.26 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.26, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 31m
2
, un tas ir 3100/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru ielā 

15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

24. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.27 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.27, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 61m
2
, un tas ir 6100/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru ielā 

15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

25. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.28 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.28, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 46m
2
, un tas ir 4600/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru ielā 

15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

26. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.29 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.29, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 30,9m
2
, un tas ir 3090/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

27. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.30 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.30, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 61m
2
, un tas ir 6100/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru ielā 

15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

28. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.31 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.31, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 58,4m
2
, un tas ir 5840/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

29. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.32 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.32, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 35,9m
2
, un tas ir 3590/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

30. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.33 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.33, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 36,5m
2
, un tas ir 3650/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

31. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.34 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.34, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 60,9m
2
, un tas ir 6090/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

32. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.35 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.35, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 38,3m
2
, un tas ir 3830/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 
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33. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.36 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.36, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 38,6m
2
, un tas ir 3860/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

34. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.37 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.37, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 61,3m
2
, un tas ir 6130/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

35.  Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.39 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.39, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 38,5m
2
, un tas ir 3850/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

36. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.40 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.40, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 61,4m
2
, un tas ir 6140/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

37. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.41 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.41, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 36,2m
2
, un tas ir 3620/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

38. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.42 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.42, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 38,5m
2
, un tas ir 3850/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

39. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.43 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.43, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 61,4m
2
, un tas ir 6140/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

40. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.44 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.44, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 38,1m
2
, un tas ir 3810/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

41. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.45 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.45, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 38,6m
2
, un tas ir 3860/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

42. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Nr.38 Mehanizatoru ielā 15, Viļānos zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa Nr.38, Mehanizatoru ielā 15, Viļānos, 

platība ir 38,3m
2
, un tas ir 3830/204980 domājamās daļas no mājas Mehanizatoru 

ielā 15, Viļānos (kadastra apzīmējums 78170040447001) kopīpašuma. 

23§ 

Par zemes iznomāšanu. 

J.Ivanova 

1. Izskatot V. N. dzīv. Viļānos, 2015.gada 8.janvāra iesniegumu par nomas līguma 

noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170020566 ir rezerves zemes fonda zeme 

un ir iznomājama uz vienu gadu. 
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2015.gada 8.janvārī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts V. N. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170020566 daļu 0,1 ha platībā 

lauksaimniecības vajadzībām.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru kabineta 

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

nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 

 Izvērtējot V. N. 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 balsojot 

par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar V. N. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170020566 

daļas 0,1 ha platībā iznomāšanu 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. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt V. N.  Viļāni. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

2. Izskatot A. G. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov., 2015.gada 2.februāra iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480060459 ir rezerves zemes fonda zeme 

un ir iznomājama uz vienu gadu. 

2015.gada 2.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A. G.  iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480060459 lauksaimniecības 

vajadzībām.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru kabineta 

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

nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 

Izvērtējot A. G. 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 balsojot par-13 (Jekaterina 

Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, 
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Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, 

Inna Ruba, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar A. G. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480060459 

0,29 platībā iznomāšanu 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. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt A. G. Dekšāres pag., Viļānu nov. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

3. Izskatot K.L. dzīv. Viļānos, 2014.gada 30.decembra iesniegumu par nomas līguma 

noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78170020565 un 78170020567 ir Viļānu 

novada pašvaldībai piekritīgās zemes. 

2014.gada 30.decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts K.L.iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78170020565 un 78170020567 

lauksaimniecības vajadzībām.  

Citi pieteikumi uz dotajām zemes vienībām 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 K.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 balsojot par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības  dome  n o l e m j: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar K. L. par zemes vienībām ar  kadastra apzīmējumiem 

78170020565 un 78170020567 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 K.L.  Viļāni. 
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

4. Izskatot ZS „Zeimuļi”, 2014.gada 30.decembra iesniegumu par nomas līguma 

noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480070053 ir Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgā zeme. 

2014.gada 30.decembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts Z/S iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480070053 lauksaimniecības 

vajadzībām.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru kabineta 

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

nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 

 Izvērtējot ZS „Zeimuļi” 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 balsojot 

par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

 Viļānu novada pašvaldības  dome n o l e m j: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar ZS „Zeimuļi” par zemes vienības kadastra apzīmējumu 

78480070053 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 ZS „Zeimuļi”. 

 

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 A. P. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov., 2015.gada 11.februāra iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480070079 ir Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgā zeme. 

2015.gada 11.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A. P. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480070079 lauksaimniecības 

vajadzībām.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru kabineta 

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

nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 
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 Izvērtējot A. P. 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 balsojot 

par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar A. P. par zemes vienības kadastra apzīmējumu 78480070079 

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 A. P. Dekšāres pag., Viļānu novads. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

6. Izskatot J. Z. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., 2015.gada 19.janvāra iesniegumu par nomas 

līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170020668 ir Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgā zeme (2008.gada 19.oktobra Viļānu pilsētas domes lēmums). 

2015.gada 19.janvārī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts J. Z. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170020668 436m
2
 platībā 

mazdārziľa ierīkošanai. 

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru kabineta 

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

nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 

 Izvērtējot J. Z. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

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

un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, 

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

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

ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar J. Z. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  78170020668 

436m
2
 uz pieciem gadiem. 
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2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties uz 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību (apstiprināts 

09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī paredzot pašvaldības 

tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes 

nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt J. Z.  dzīv. Viļāni, Viļānu novads. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

7. Izskatot V.N. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2015.gada 19.janvāra iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980030522 ir Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgā zeme (2010.gada 27.maija Viļānu novada domes lēmums). 

2015.gada 19.janvārī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts V. N.iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980030522 0,08 ha platībā 

mazdārziľa uzturēšanai. 

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru kabineta 

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

nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 

 Izvērtējot V. N. 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 balsojot 

par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar V. N. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  78980030522 

0,08 ha 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 V. N. Viļānu pag., Viļānu novads. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

8. Izskatot A. K. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2015.gada 2.februāra iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980100390 ir Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgā zeme (2013.gada 12.septembra Viļānu novada domes lēmums). 
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2015.gada 2.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A. K. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980100390 0,85 ha platībā 

lauksaimniecības vajadzībām. 

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru kabineta 

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

nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 

 Izvērtējot A. K. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

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

„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 

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

66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 

pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot 

par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar A. K. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  78980100390 

0,85 ha uz pieciem gadiem. 

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

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību (apstiprināts 

09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī paredzot pašvaldības 

tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes 

nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt A. K. Viļānu pag., Viļānu nov., 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

9. Izskatot A.K. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2015.gada 28.janvāra iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980100510 un 78980100199 ir Viļānu 

novada pašvaldībai piekritīgās zemes (2014.gada 13.marta Viļānu novada domes lēmums). 

2015.gada 28.janvārī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts A. K. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980100510 0,2085ha un 

78980100199 1,10 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām. 

Citi pieteikumi uz dotajām zemes vienībām 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 A. K. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

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

„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 

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

66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 

pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot 

par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs 



48 

 

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

Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

 Viļānu novada pašvaldības  dome n o l e m j: 

 

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

78980100510 0,2085ha un 78980100199 1,10 ha uz pieciem gadiem. 

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

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību (apstiprināts 

09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī paredzot pašvaldības 

tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes 

nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt A. K. Viļānu pag., Viļānu novads. 

4. o lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

10. Izskatot S. Š. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2015.gada 6.februāra iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980090627 ir Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgā zeme (2014.gada 10.aprīļa Viļānu novada domes lēmums). 

2015.gada 6.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts S. Š. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980090627 0,72ha platībā 

lauksaimniecības vajadzībām. 

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru kabineta 

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

nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 

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

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

„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 

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

66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 

pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot 

par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar S. Š. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  78980090627 

0,72 ha 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. Š.  Viļānu pag., Viļānu novads. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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



49 

 

 

11. Izskatot I. K. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., 2015.gada 6.februāra iesniegumu par nomas 

līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78900030099 un 78900030229 ir Viļānu 

novada pašvaldībai piekritīgās zemes (2008.gada 24.septembra Sokolku pagasta padomes 

lēmums). 

2015.gada 6.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts I. K. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78900030099 3,0 ha un 

78900030229 1,0 ha platībā. 

Citi pieteikumi uz dotajām zemes vienībām 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 I. K. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

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

„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 

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

66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta 

pirmo un otro daļu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot 

par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

 

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

78900030099 3,0 ha un 78900030229 1,0 ha 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 I. K.  Viļāni, Viļānu novads. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

 

12. Izskatot J. L. dzīv. Rēzekne, 2015.gada 6.februāra iesniegumu par nomas līguma 

noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980050165 ir Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgā zeme (2010.gada 27.maija Viļānu novada domes lēmums). 

2015.gada 6.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts J. L. iesniegums ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980050165 1,20 ha platībā.  

Citi pieteikumi uz doto zemes vienību netika saľemti. Atbilstoši Ministru kabineta 

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

nomu” par šo zemes gabalu noslēdzams zemes nomas līgums. 

 Izvērtējot J. L. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

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

un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, 
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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 balsojot par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar J. L. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  78980050165 

1,20 ha uz pieciem gadiem. 

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

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību (apstiprināts 

09.02.2012. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.3§31), kā arī paredzot pašvaldības 

tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes 

nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt J. L. Rēzekne. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

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

24§ 

Par samaksas samazināšanu V. K .par patstāvīgā lietošanā piešķirto zemi Sokolku 

pagastā. 

I.Klimanova L.Kuzľecova J.Šlivka J.G.Vidiľš L.Veselova J.Ivanova 

Izskatot V. K. dzīv. Rīga, 2014. gada 31.oktobra iesniegumu par samaksas samazināšanu 

par patstāvīgā lietošanā piešķirto zemi, Viļānu novada dome konstatē: 

 2014.gada 31.oktobrī Viļānu novada pašvaldībā tika saľemts V. K. iesniegums ar 

lūgumu samazināt samaksu par patstāvīgā lietošanā piešķirtajām zemēm – zemes vienībām 

ar kadastra apzīmējumiem 78900020066 5,03 ha platībā, 78900020263 1,98 ha platībā un 

78900020276 1,04 ha platībā, ľemot vērā zemes lietošanas laiku no 1996.gada 

24.septembra un darba stāžu lauksaimniecībā.  

Saskaľā ar Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas datiem, V. K. 

patstāvīgā lietošanā ir īpašums Sokolku pag., ar kadastra Nr.78900020066, ar kopējo 

platība – 9,05 ha. Tai skaitā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900020066 5,03 ha 

platībā, kadastrālā vērtība uz 2015.gada 1.janvāri sastāda EUR 2779, zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 78900020263 1,98 ha platībā, kadastrālā vērtība uz 2015.gada 

1.janvāri sastāda EUR 964, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900020276 1,04 ha 

platībā, kadastrālā vērtība uz 2015.gada 1.janvāri sastāda EUR 164, zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 78900020277 0,50 ha platībā, kadastrālā vērtība uz 2015.gada 

1.janvāri sastāda EUR 228 un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900020279 0,50 ha 

platībā, kadastrālā vērtība uz 2015.gada 1.janvāri sastāda EUR 256. V. K. grib atsavināt trīs 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78900020066, 78900020263 un 78900020276, 

bet no pārējām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78900020277 un 78900020279 
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plāno atteikties, tāpēc samaksas samazinājums tiek lūgts trīs zemes vienībām ar kopējo 

platību 8,05 ha. 

Ar Rēzeknes rajona Sokolku pagasta zemes komisijas 1996.gada 24.septembra lēmumu 

(protokols Nr.23) V. K. ir piešķirti lietošanā 2,8 ha zemes, bet 2004.gada 30.decembrī 

Sokolku pagasta padome vēl papildus piešķīra 3,5 ha zemes. Ar 1997.gada 18.februāra 

Sokolku pagasta Zemes komisijas lēmumu V. K.ir atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi 3,02 

ha platībā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 78900020066. 

No darba grāmatiľas kopijas izriet, ka V. K. no 1989.gada līdz 1996.gada ir strādājis 

kolhozā „Avangards” par atslēdznieku.  

Uz 2015.gada 2.februāri V. K. nav Nekustamā īpašuma nodokļu parādu par augstāk 

minētajiem zemes gabaliem. 

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

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

kādam zeme tiek nodota, tās lietošanas laikā līdz pieprasīšanai īpašumā. Pieprasītāja 

ģimenes stāvokļa un darba stāža lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Kopējais 

samazinājums nedrīkst pārsniegt 75 procentus no aprēķinātās summas. 

Izvērtējot V. K. iesniegumam pievienotos dokumentus, ľemot vērā, ka zemes lietošanas 

laiks līdz pieprasīšanai īpašumā sastāda – 18 gadus, darba stāžs lauksaimniecībā sastāda – 7 

gadus, pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”18.panta trešo daļu, 

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

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

ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-11 (Jekaterina 

Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inga Zunda, 

Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis), pret- 

1(Jevdokija Šlivka) , atturas- 1(Inta Brence), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Samazināt V. K. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., samaksu par īpašumā piešķirto zemi 

Sokolku pagastā, zemes gabaliem, ar kadastra apzīmējumiem 78900020066, 78900020236 

un 78900020276 ar kopējo platību 8,05 ha, daļai 5,03 ha platībā  par 46%: 

1) Samazinājums, sakarā ar zemes lietošanu 18 gadu laikā līdz pieprasīšanai īpašumā – 25%; 

2) Samazinājums, sakarā ar 7 gadu darba stāžu lauksaimniecībā – 21%. 

2. Lēmumu nosūtīt V. K. un VZD Latgales reģionālajai nodaļai (Atbrīvošanas aleja 88, 

Rēzeknē, LV – 4601). 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas 

aleja 88, Rēzeknē, LV – 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

25§ 

Par lēmuma grozīšanu. 

J.Ivanova 

1.Viļānu novada pašvaldība 2010.gada 23.decembrī sēdē Nr.22 pieľēma lēmumu Nr.15 

„Par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām”, kurā izbeidza zemes lietošanas tiesības J. 

N. uz zemes vienību 78980100389 un ieskaitīja šo zemes vienību Valsts rezerves zemēs. Tā 
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kā zemes vienībai ar kadastra Nr.78980100389 nav piebraucamā ceļa tā atbilst starpgabala 

statusam. 

Pamatojoties uz likuma “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 1.panta 11.(b) 

punktu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-13 

(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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

 

1.Grozīt Viļānu novada pašvaldības 23.12.2010 sēdes Nr.22 §15 lēmumu „Par 

atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām” un izteikt to sekojošā redakcijā „ Izbeigt zemes 

lietošanas tiesības J. N. dzīvo Viļānu pag., Viļānu nov. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra 

Nr.78980100389 statusu „Starpgabals” un ieskaitīt zemes vienību Viļānu novada 

pašvaldībai piekritīgajās zemēs. 

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 zemes gabals turpmāk nav izmantojams zemes reformas pabeigšanai un 

ir reģistrējams uz Viļānu novada pašvaldības vārda. 

 

2. Viļānu novada pašvaldība 2015.gada 22.janvārī sēdē Nr.1 pieľēma lēmumu Nr.8 „Par 

zemes gabala ierakstīšanu uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai”, kurā nolēma 

atdot atsavināšanai zemes gabalus A/S „Viļānu Selekcijas un izmēģinājumu stacijai”. 

Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-11 (Jekaterina 

Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze 

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

Naglis), pret- nav, atturas-2 (Alla Stiuka un  Inga Zunda-sakarā ar interešu konfliktu valsts 

amatpersonu darbībā), 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

 

1.Grozīt Viļānu novada pašvaldības 22.01.2015. sēdes Nr.1 §8 lēmumu - izľemot no 

atsavināmo zemju saraksta zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980020216 2,50 ha 

platībā, sarakstam pievienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980030196 2,00 ha 

platībā. 

2. Viļānu novada pašvaldības 22.01.2015. sēdes Nr.1 §8 lēmumu izteikt to sekojošā 

redakcijā : 

„1.Ierakstīt zemesgabalus ar kadastra apzīmējumiem 78980010122, 78980010121, 

78980010224, 78980010096, 78980010286, 78980010051, 78980010026, 78980010038, 

78980010105, 78980010119, 78980010231, 78980010274, 78980010275, 78980010281, 

78980010283, 78980010284, 78980010291, 78980010250, 78980030127, 78980030163, 

78980030349, 78980030205, 78980030458, 78980030326, 78980030417, 78980030448, 

78980030460, 78980050041, 78980050045, 78980050075, 78980050145, 78980050257, 

78980050268, 78980030196 zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalus ar kadastra apzīmējumiem 78980010122, 78980010121, 

78980010224, 78980010096, 78980010286, 78980010051, 78980010026, 78980010038, 

78980010105, 78980010119, 78980010231, 78980010274, 78980010275, 78980010281, 
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78980010283, 78980010284, 78980010291, 78980010250, 78980030127, 78980030163, 

78980030349, 78980030205, 78980030458, 78980030326, 78980030417, 78980030448, 

78980030460, 78980050041, 78980050045, 78980050075, 78980050145, 78980050257, 

78980050268, 78980030196  atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu.” 

26§ 

Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu 

atsavināšanai 

J.Ivanova 

1.Izskatot A/S „Viļānu Selekcijas un izmēģinājumu stacija”, reģ. Nr.40003017051, 

adrese: Rīgas iela 44, Viļāni valdes locekles Ingas Zundas iesniegumu ar zemes gabalu ar 

kadastra apzīmējumiem 78980010321 – 0,35 ha, 78980010272 – 2,3ha, 78980010178 – 

4,0ha, 78980020180 – 2,98 ha, 78980030224 – 2,67 ha, 78980030483 – 0,84 ha, 

78980050044 – 2,84 ha atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

A/S „Viļānu Selekcijas un izmēģinājumu stacija”, saskaľā ar 2002.gada 19.novembra 

„Publisko personu mantas atsavināšanas likumu” ir persona, kura var ierosināt nekustamās 

mantas atsavināšanu un ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot 

par-11 (Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs Arbidāns, Inta 

Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna 

Ruba, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-2 (Alla Stiuka un  Inga Zunda-sakarā ar interešu 

konfliktu valsts amatpersonu darbībā), 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalus ar kadastra apzīmējumiem 78980010321, 78980010272, 

78980010178, 78980020180, 78980030224, 78980030483, 78980050044 zemesgrāmatā uz 

Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalus ar kadastra apzīmējumiem 78980010321, 78980010272, 

78980010178, 78980020180, 78980030224, 78980030483, 78980050044 atsavināšanai, 

pārdodot tos atklātā izsolē. 

 

 

2.Izskatot S. O., adrese: Krāslava iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78900050246 – 10,00 ha atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

S. O. saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas likumu” 

ir persona, kura var ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78900050246 zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78900050246 atsavināšanai, pārdodot to 

atklātā izsolē. 
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3.Izskatot I. S. adrese: Sokolku pag., Viļānu nov. iesniegumu ar zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78900030087 – 2,70 ha atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

I.S. saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas likumu” ir 

persona, kura var ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds 

Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78900030087 zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 78900030087 atsavināšanai, pārdodot to 

atklātā izsolē. 

 

4.Izskatot A/S „Lopkopības izmēģinājumu stacija LATGALE”adrese: Radopole, Viļānu 

pag., Viļānu nov., iesniegumu ar zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 78980100314, 

78980100361, 78980060151, 78980060303, 78980100389, 78980090596, 78980090518, 

78980090237, 78980100207, 78980100320, 78980100521, 78980100232, 78980100407, 

78980090666, 78980100231, 78980090107 atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

A/S „Lopkopības izmēģinājumu stacija LATGALE”, saskaľā ar 2002.gada 19.novembra 

„Publisko personu mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas astoto punktu ir 

persona, kura var ierosināt nekustamās mantas atsavināšanu un ľemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-11 (Jekaterina Ivanova, Daiga 

Ceipiniece, Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence,   Ilze Valeniece, Felicija Leščinska, Juris 

Galerijs Vidiľš, Alla Stiuka ,  Inga Zunda, Inna Ruba, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-2 

(Jevdokija Šlivka un Arnolds Pudulis- sakarā ar interešu konfliktu valsts amatpersonu 

darbībā), 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

 

1. Ierakstīt zemesgabalus ar kadastra apzīmējumiem 78980100314, 78980100361, 

78980060151, 78980060303, 78980100389, 78980090596, 78980090518, 78980090237, 

78980100207, 78980100320, 78980100521, 78980100232, 78980100407, 78980090666, 

78980100231, 78980090107 zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot zemesgabalus ar kadastra apzīmējumiem 78980090666, 78980090107 

atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu. 

3. Nodot zemesgabalus ar kadastra apzīmējumiem 78980100314, 78980100361, 

78980060151, 78980060303, 78980100389, 78980090596, 78980090518, 78980090237, 

78980100207, 78980100320, 78980100521, 78980100232, 78980100407, 78980100231 

atsavināšanai, pārdodot to atklātā izsolē. 
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27§ 

Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

J.Ivanova 

1. Izskatot A. Č. dzīv. Viļānos. iesniegumu ar dzīvokļa Brīvības ielā 29A, Viļānos 

atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada domes konstatēja: 

1. A. Č. saskaľā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas 

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

mantas atsavināšanu; 

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

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

iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus; 

3. Dzīvokļa īpašums Brīvības ielā 29A, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada 

pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai; 

4. Dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 29A, Viļānos platība ir 44,94m
2
 un tas ir 

4494/150441 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 

78170040317001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040317. 

Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-13 

(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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

 

1. Ierakstīt dzīvokļa īpašumu Brīvības ielā 29A, Viļānos zemesgrāmatā uz Viļānu 

novada pašvaldības vārda; 

2. Nodot dzīvokļa īpašumu Brīvības ielā 29A, Viļānos atsavināšanai, pārdodot to par 

brīvu cenu; 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt A. Č. 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. 

28§ 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim 

J.Ivanova 

1. Pamatojoties uz 2014.gada 28.augusta Viļānu novada domes sēdes Nr.16 dienas kārtības 

13.1.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un 

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

kadastra numurs 78179000575 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot SIA „VCG 

Ekspertu grupa” ekspertus 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Saskaľā ar SIA „VCG Ekspertu grupa” 2015.gada 23.janvāra slēdzienu par nekustamā 

īpašuma – dzīvokļa Celtnieku iela , Viļānos - tirgus vērtība ir EUR 5200 (pieci tūkstoši divi 

simti euro un 00 centi) . Ľemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot 

par-13 (Jekaterina Ivanova, Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, Vasīlijs 



56 

 

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

Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

 

 noteikt dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā, Viļānos, kadastra numurs 78179000575 

nosacīto cenu – EUR 5200 (pieci tūkstoši divi simti euro un 00 centi) (dzīvokļa 

īpašuma Celtnieku ielā, Viļānos platība ir 76,6m2 un tas ir 731/19790 domājamās 

daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040320001 un zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 78170040320) 

 Piedāvāt K. Z. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo 

īpašumu; 

 Lēmuma norakstu nosūtīt K. Z. 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. 

 

 29§ 

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu.__________________________________ 

D. Strupiša J.Ivanova 

Sociālais dienests 27.01.2015. ir pieľēmis lēmumu Nr. 4.1/4/ 1.10 par sociālā dzīvokļa 

statusa piešķiršanu. 

Ir saľemts iesniegums 13.01.2015. no P. S. dekl. Viļānos, ar lūgumu piešķirt 

dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu.  

Izskatot lietas materiālus, uzklausot P. un viľa tēvu L.S., kurš arī deklarēts un dzīvo 

šajā dzīvoklī, paskaidrojumus, kā arī apsekojot doto dzīvokli konstatēts: klienti ir trūcīga 

ģimene, gadu desmitu laikā ir iekrājuši lielu dzīvokļa parādu, kuru nespēj nomaksāt. 

Dzīvoklis Kultūras laukumā ir 3 istabu, no tām viena caurstaigājama, otrajā stāvā ar krāsns 

apkuri. Īrnieki jau pārcēlušies dzīvot uz vienu istabu, piekrīt tam, ka atlikušajās divās tiks 

iemitināti citi īrnieki.  

Ľemot vērā esošo situāciju, kā arī to, ka pašvaldības iedzīvotājiem ir nepieciešami sociālie 

dzīvokļi ar krāsns apkuri, jo par tiem ir mazāki komunālie maksājumi, pamatojoties uz 

02.07.1997. likumu” Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 

4.panta 1.daļu, kurā noteikts, ka sociālo dzīvokļu izveidošana ir pašvaldības kompetence, 3. 

un 4.daļu, kurā teikts, ka iedzīvotājs rakstveidā var izteikt vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli un 

pašvaldība šim dzīvoklim nosaka sociālā dzīvokļa statusu, Sociālais dienests nolemj: 

ierosināt pašvaldības domei piešķirt dzīvoklim Kultūras laukumā, kuru īrē trūcīga ģimene 

P. un L. S. sociālā dzīvokļa statusu. Ľemot vērā sociālo ,izglītības un kultūras komitejas 

ieteikumu, deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds Naglis), 

pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 
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1. Piešķirt dzīvoklim Kultūras laukumā, kuru īrē trūcīga ģimene P. un L. S., sociālā 

dzīvokļa statusu; 

2. Noslēgt ar P. S. minētā sociālā dzīvokļa vienas istabas īres līgumu uz 6 mēnešiem, 

iekļaujot tajā arī viľa tēvu L. S. ar noteikumu, ka tiks noslēgts parāda atmaksas 

grafiks par īres un komunālajiem parādiem, kuri sakrājušies par iepriekšējo īres 

līgumu; 

3. Izbeigt īres līgumu par dzīvokļa pēc adreses Kultūras laukums  īri; 

4. Lēmuma 2. un 3.punkta izpildi nodod SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes 

loceklei A. Moisejevai. 

30§ 

 

Par sociālā dzīvokļa parāda nomaksu.___________________________________ 

J.Ivanova 

1. Sociālais dienests 13.01.2015. ir pieľēmis lēmumu Nr. 1.1.11/2/145 par sociālā dzīvokļa 

parāda nomaksu. 

Sakarā ar A. S. sociālās dzīvojamās platības Celtnieku ielā, īrnieces  nāvi , personai ir 

palikuši nenomaksāti rēķini par komunālajiem pakalpojumiem , pašvaldībai par elektrību 

un ēdināšanu : 

 SIA „Viļānu namsaimniekam”- 11,61 EUR, 

 SIA „Viļānu siltums”- 74,36 EUR, 

 pašvaldībai par elektroenerģiju 13,48 un ēdināšanu- 27,47 EUR. 

Ľemot vērā sociālo ,izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balsojot par-

13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

   

1.No sociālajai palīdzībai atvēlētajiem līdzekļiem nomaksāt mirušās A. S. komunālos 

parādus par dzīvojamo platību Celtnieku ielā: 

                          -SIA „ Viļānu namsaimniekam ” 11,61 EUR , 

                          - SIA „Viļānu siltums”-74,36 EUR, 

2. Norakstīt A. S. parādu par elektroenerģiju un ēdināšanu- 40,95 EUR. 

 

2. Sociālais dienests 03.02.2015. ir pieľēmis lēmumu Nr. 1.1.11/5/246 par sociālā dzīvokļa 

parāda nomaksu. 

Sakarā ar S. A. sociālās dzīvojamās platības Celtnieku ielā, īrnieka  nāvi , personai ir 

palikuši nenomaksāti rēķini par komunālajiem pakalpojumiem: 

 SIA „Viļānu namsaimniekam”- 6,58EUR, 

 SIA „Viļānu siltums”- 18,68 EUR, 

Ľemot vērā sociālo ,izglītības un kultūras komitejas ieteikumu  deputāti  atklāti balsojot 

par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

   



58 

 

No sociālajai palīdzībai atvēlētajiem līdzekļiem nomaksāt mirušā S. A. komunālos parādus 

par dzīvojamo platību Celtnieku ielā: 

                          -SIA „ Viļānu namsaimniekam ” 6,58 EUR , 

                          - SIA „Viļānu siltums”-18,68 EUR. 

 

31§ 

 

Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.______________________________ 

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

1. Sociālais dienests 06.02.2015. ir pieľēmis lēmumu Nr. 4.1/5 par sociālās dzīvojamās 

platības piešķiršanu. 

Sakarā ar īrnieka S.A. nāvi, atbrīvojusies istaba Nr.1 sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā , 

Viļānos. Pretendentu rindā uz sociālo dzīvojamo platību no 2014.gada 25.septembra ir S. 

R. 1.gr.invalīds. Izanalizējot situāciju, ľemot vērā sociālās darbinieces paskaidrojumus, 

pamatojoties uz Viļānu novada domes 2009.gada 5.augusta apstiprinātā „Sociālo dzīvokļu 

nolikuma ” 10.punktu, saskaľā ar 12., 13.punktu, sociālais dienests nolemj ierosināt: 

piešķirt S. R. sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā saskaľā ar Sociālo 

dzīvokļu nolikumu un ľemot vērā sociālo ,izglītības un kultūras komitejas ieteikumu 

deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

   

1. Piešķirt S. R. sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā saskaľā ar 

Sociālo dzīvokļu nolikuma 16.punktu; 

2. Viena mēneša laikā, no lēmuma spēkā stāšanas dienas, noslēgt trīspusēju īres 

līgumu ar S.R. „ SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un Viļānu novada pašvaldības 

Sociālo dienestu. 

3. Lēmuma 2.punkta izpildi nodod SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes 

loceklei A. Moisejevai. 

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

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

 

2. Sociālais dienests 06.02.2015. ir pieľēmis lēmumu Nr. 4.1/4 par sociālās dzīvojamās 

platības piešķiršanu. 

Sakarā ar īrnieces A. S. nāvi, atbrīvojusies istaba sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā ,, 

Viļānos. Pretendentu rindā uz sociālo dzīvojamo platību no 2013.gada 7.novembra ir J. R. 

pensionāre, kurai nepieciešama arī aprūpe. Izanalizējot situāciju, ľemot vērā sociālās 

darbinieces paskaidrojumus, pamatojoties uz Viļānu novada domes 2009.gada 5.augusta 

apstiprinātā „Sociālo dzīvokļu nolikuma ” 10.punktu, saskaľā ar 12., 13.punktu , 

vienbalsīgi sociālais dienests nolemj ierosināt: piešķirt J. R. sociālo dzīvojamo platību 

sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā saskaľā ar Sociālo dzīvokļu nolikumu. Ľemot vērā 



59 

 

sociālo,izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balsojot par-13 

(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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

 

1. Piešķirt J. R. sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā, saskaľā ar 

Sociālo dzīvokļu nolikuma 16.punktu. 

2. Viena mēneša laikā, no lēmuma spēkā stāšanas dienas, noslēgt trīspusēju īres 

līgumu ar J.R. SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un Viļānu novada pašvaldības 

Sociālo dienestu. 

3. Lēmuma 2.punkta izpildi nodod SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes 

loceklei A. Moisejevai. 

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

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

 

3. Sociālais dienests 17.02.2015. ir pieľēmis lēmumu Nr. 4.1/7/7 par sociālās dzīvojamās 

platības īres līguma noslēgšanu. 

 Ir saľemts iesniegums 28.01.2015. no P. I. dekl. Celtnieku ielā Viļānos, ar lūgumu 

atļaut noslēgt īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvokļi Celtnieku ielā.

 Izskatot lietas materiālus, konstatēts: P.I.ir deklarēts dotajā sociālajā dzīvoklī 

saskaľā ar Viļānu pilsētas domes lēmumu 2008.gada 12.novembrī. Persona ir invalīds, 

trūcīga. Var secināt, ka pēc statusa P.I. nav zaudējis tiesības īrēt sociālo dzīvojamo platību. 

P.I. ir dzīvokļa komunālo maksājumu parāds SIA „Viļānu siltums” EUR 369,11 apmērā. 

P.I. 2015.gada 13.februārī noslēdza ar SIA „Viļānu siltums” parāda atmaksas grafiku.  

 Ľemot vērā konstatēto, pamatojoties uz Viļānu novada domes 2009.gada 5.augusta 

apstiprināto „Sociālo dzīvokļu nolikuma ” 13., 16.4, 17. punktu, Sociālais dienests: ierosina 

domei noslēgt ar P.I. īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku 

ielā  uz 6 mēnešiem. Ľemot vērā sociālo ,izglītības un kultūras komitejas ieteikumu 

deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

   

1. Piešķirt P.I., sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā, noslēdzot 

īres līgumu uz 6 mēnešiem, saskaľā ar Sociālo dzīvokļu nolikuma 16.punktu. 

2. Viena mēneša laikā, no lēmuma spēkā stāšanas dienas, noslēgt trīspusēju īres 

līgumu ar P.I. SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un Viļānu novada pašvaldības 

Sociālo dienestu. 
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3. Lēmuma 2.punkta izpildi nodod SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes 

loceklei Ā. Moisejevai. 

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

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

 

32§ 

Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.__________________ 

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

1. Sociālais dienests 17.02.2015. ir pieľēmis lēmumu Nr. 4.1/7/6 par sociālās dzīvojamās 

platības īres līguma pagarināšanu. 

       Ir saľemts iesniegums 28.01.2015. no V.V. dekl. Celtnieku ielā Viļānos, ar lūgumu 

pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā . 

Izskatot lietas materiālus, konstatēts: V.V. ir beidzies īres līgums par sociālo dzīvojamo 

platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā .Persona ir pensionāre, trūcīga. Var secināt, ka pēc 

statusa V.V.nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvojamo platību. V.V. ir dzīvokļa 

komunālo maksājumu parādi: SIA “Viļānu siltumam” EUR 369, 11. V.V. 2015.gadā 

13.februārī ir noslēgusi ar SIA “Viļānu siltums” parāda atmaksas grafiku. Ľemot vērā 

konstatēto, pamatojoties uz Viļānu novada domes 2009.gada 5.augusta apstiprināto 

„Sociālo dzīvokļu nolikuma ” 13., 16.4, 17. punktu, Sociālais dienests: ierosina domei 

pagarināt V.V. īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā 

uz 6 mēnešiem. Ľemot vērā sociālo, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti  

atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

   

Pagarināt V.V. īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā 

uz 6 mēnešiem.  

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

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

 

 

2. Sociālais dienests 03.02.2015. ir pieľēmis lēmumu Nr. 4.1/2 par sociālās dzīvojamās 

platības īres līguma pagarināšanu. 

Ir saľemts iesniegums 02.02.2015. no I.Š.dekl. Celtnieku ielā , Viļānos, ar lūgumu 

pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā . 

Izskatot lietas materiālus, konstatēts: I.Š. 06.02.2015. ir beidzies  īres līgums par sociālo 

dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā. Persona ir bezdarbniece, dotajā platībā 

vēl deklarēti I.Š. ģimenes locekļi: dēls O., dēls A. un viľa meita K. F., meita O. ar dēlu V. 

Š., meita J. ar meitu N. N.. Ģimenei ir TĢS, saľem pašvaldībā GMI pabalstu. Var secināt, 

ka pēc statusa I.Š. ģimene nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvojamo platību. I.Š. ir 

dzīvokļa komunālo maksājumu parādi: SIA “Viļānu namsaimniekam” 168,99 EUR, SIA 

“Viļānu siltumam” 709,50 EUR. Ľemot vērā konstatēto, pamatojoties uz Viļānu novada 
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domes 2009.gada 5.augusta apstiprināto „Sociālo dzīvokļu nolikuma ” 13., 16.4, 17. punktu 

, Sociālais dienests: ierosina domei pagarināt Irinai Šindarjovai , p.k. 060471-11435,  un 

viľas ģimenei īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā 8- 

15/1 uz 6 mēnešiem  ar noteikumu, ka tiek noslēgtas vienošanās ar SIA “Viļānu 

namsaimnieks” un SIA “Viļānu siltums par parādu pakāpenisku nomaksu.” Ľemot vērā 

sociālo ,izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balsojot par-13 

(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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

 

Pagarināt I.Š. un viľas ģimenei īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī 

Celtnieku ielā  uz 3 mēnešiem ar noteikumu, ka tiek noslēgtas vienošanās ar SIA “Viļānu 

namsaimnieks” un SIA “Viļānu siltums” par parādu pakāpenisku nomaksu. 

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

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

33§ 

Par personas aprūpi mājās._____________________________________________ 

J.Ivanova 

1. Sociālais dienests 03.02.2015. ir pieľēmis lēmumu Nr. 1.5.3/5/1.9 par personas aprūpi 

mājās. 

Izskatot Sociālajā dienestā L.P.dekl. Viļānu pagastā, iesniegumu 29.01.2015. ar lūgumu 

piešķirt aprūpi mājās. 

 Izvērtējot ar lietu saistītos materiālus, tika konstatēts: L.P. ir pensionāre, dzīvo viena. 

Viľai nepieciešama īslaicīga, bet regulāra palīdzība. 

Uzklausot sociālās darbinieces informāciju un paskaidrojumus, sastādīto personas 

vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti, saskaņā ar „Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 23.panta 3.d., pamatojoties uz Viļānu novada 

domes 2013.gada 5.decembra apstiprinātajiem saistošiem noteikumiem Nr.58 ”Par 

aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Viļānu novadā”, 

Sociālais dienests pieņem lēmumu: piešķirt L. P. dekl. Viļānu pagastā, 2.līmeņa aprūpi 

mājās; ierosināt pašvaldības domei izveidot papildus esošajām vēl vienu aprūpētāja amata 

vienību. Ľemot vērā sociālo, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti  atklāti 

balsojot par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

 

 

Piešķirt L. P. 2.līmeľa aprūpi mājās, izveidojot vienu aprūpētāja amata vienību. 
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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.   

 

2. Sociālais dienests 20.01.2015. ir pieľēmis lēmumu Nr. 1.5.3/3/1.1.9 par personas aprūpi 

mājās. 

Izskatot Sociālajā dienestā J. P.dekl. Viļānu pag., faktiski dzīv. Sokolku pag., 

iesniegumu 19.01.2015. ar lūgumu piešķirt aprūpi mājās, jo faktiskā sieva nespēj viľu 

aprūpēt – viľai ir 71 gads un slikta veselība. 

 Izvērtējot ar lietu saistītos materiālus, tika konstatēts, Sociālajā dienestā 2014.gada 

decembrī jau tika skatīts jautājums par J.P. aprūpi un lemts par aprūpe nepieciešama, bet to 

veic A.Č.-faktiskā sieva. Bet kā tagad savā iesniegumā norāda J.P.fakt. sieva A.Č. sava 

vecuma un veselības stāvokļa dēļ nespēj veikt sava vīra aprūpi. 

Uzklausot sociālās darbinieces informāciju un paskaidrojumus, sastādīto personas 

vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti, saskaņā ar „Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 23.panta 3.d., pamatojoties uz Viļānu novada 

domes 2013.gada 5.decembra apstiprinātajiem saistošiem noteikumiem Nr.58 ”Par 

aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Viļānu novadā”, 

Sociālais dienests pieņem lēmumu: Piešķirt J. P. dekl. Viļānu pag., faktiski dzīv. Sokolku 

pag., 1.līmeņa aprūpe mājās. Lūgt pašvaldības domi izveidot papildus esošajām vēl vienu 

aprūpētāja amata vienību. Ľemot vērā sociālo ,izglītības un kultūras komitejas ieteikumu 

deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

 

  Piešķirt J.P. 1.līmeľa aprūpi mājās, izveidojot vienu aprūpētāja amata vienību. 

 

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

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

 

34§ 

Par  dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu._____________________________  

J.Šlivka J.G.Vidiľš J.Ivanova  

1. Izskatot A. Š. deklarētā dzīvesvieta Dekšāres pag., Viļānu nov., iesniegumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē : 

A. Š. lūdz noslēgt ar viľu iepriekšēja īrnieka – L.T. vietā, dzīvojamās telpas, kas atrodas 

Dekšāres pag., Viļānu nov., īres līgumu, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, 

sakarā ar L. T. dzīvesvietas maiľu. 
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Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr. 4056 ir ierakstīti: īrniece L. T. dēls E. Š.. meita A. Š., 

meita E. Š. dēls A. Š. meita D.Š., meita E. Š., bērnu tēvs A. Š. Citu iekļauto īres līgumā 

pilngadīgo ģimenes locekļu nav. 

Saskaľā ar 2014.gada 18.decembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.23, 18§, 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu 1.punktu 

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

5.1. punktu, L. T. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – izīrēta pašvaldībai 

piederošā dzīvojamā telpa - Celtnieku ielā,  Viļānos, Viļānu nov. 

L. T. piekrīt tam, ka dzīvojamās telpas īres līgums Nr.4056 tiks noslēgts ar A. Š. kā arī lūdz 

izslēgt viľu no iepriekš minētā īres līguma.  

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

dzīvesvietas maiľas gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie 

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

viľu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.  

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

telpu īri” 5.panta otro daļu un 14. panta ceturto daļu un ľemot vērā sociālo ,izglītības un 

kultūras komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balsojot par-10 (Alla Stiuka ,Daiga 

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

Jevdokija Šlivka, Inna Ruba, Leopolds Naglis), pret- 2(Jekaterina Ivanova, Juris Galerijs 

Vidiľš) , atturas-1 (Felicija Leščinska), 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

   

1. grozīt dzīvojamās telpas, kas atrodas Dekšāres pag., Viļānu nov., īres līgumu Nr.4056, 

nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut A. Š. noslēgt ar SIA „Viļānu 

namsaimnieks” dzīvojamās telpas īres līgumu par īres tiesībām uz dzīvokli , Dekšāres pag., 

Viļānu nov., iepriekšējā īrnieka L. T. vietā;  

2. izslēgt no dzīvojamās telpas –Dekšāres pag., Viļānu nov., īres līguma Nr.4056 L. T., dēlu 

E. Š., meitu A.Š., meitu E. Š., dēlu A. Š., meitu D.Š. un meitu E. Š.; 

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

brīša; 

4. lēmuma izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei Ā. Moisejevai. 

 

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

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

2. Izskatot A. Č. deklarētā dzīvesvieta Brīvības ielā , Viļāni, Viļānu nov., un I. Č., 

deklarētā dzīvesvieta Kosmonautu ielā, Varakļāni, Varakļānu nov., iesniegumus par 

dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē : 

A.Č. lūdz noslēgt ar viľu, iepriekšēja īrnieka – sievas I. Č. vietā, dzīvojamās telpas, kas 

atrodas Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu, nemainot iepriekšējā īres līguma 

nosacījumus, sakarā ar I. Č. dzīvesvietas maiľu. 

Īrniece I.Č. sakarā ar faktiskās dzīves vietas maiľu lūdz noslēgt dzīvojamās telpas - 

Brīvības ielā , Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu ar vīru A. Č.  
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I. Č. arī lūdz izslēgt viľu no augstāk minētā īres līguma. 

Dzīvojamās telpas - Brīvības ielā, Viļāni, īres līgumā Nr. 155/782 ir ierakstīti: īrniece I. Č., 

vīrs A. Č., nepilngadīgie bērni – K. V. un A. Č. Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo 

ģimenes locekļu nav. 

Saskaľā ar Iedzīvotāju reģistra datiem  no 2014.gada 11. novembra I. Č.  deklarētā 

dzīvesvieta ir  Varakļāni, Varakļānu nov. 

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

dzīvesvietas maiľas gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie 

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

viľu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.  

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu I. Č. 2014.gada 4.decembra 

un A. Č. 2014.gada 15.decembra iesniegumus par dzīvojamās telpas īres līguma 

Nr.155/782 grozīšanu izskatīšanas termiľš objektīvu iemeslu dēļ (papildus informācijas 

iegūšanai, faktu konstatācijai) tika pagarināts līdz 2015.gada 15. aprīlim. (Viļānu novada 

pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas 2014.gada 5.decembra prot. Nr.24). Iegūstot 

papildus informāciju un faktus, kas ir svarīgi lietas izskatīšanā, I. Č. un A.Č. iesniegumi 

tika izskatīti 2015.gada 27.janvārī Sociālās un dzīvokļu komisijas sēdē.  

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

telpu īri” 5.panta otro daļu un 14. panta ceturto daļu un ľemot vērā sociālo ,izglītības un 

kultūras komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, 

Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

   

1. Grozīt dzīvojamās telpas, kas atrodas Brīvības ielā , Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu 

Nr.155/782, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut A. Č. noslēgt ar SIA 

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

Brīvības ielā , Viļānos, Viļānu nov., iepriekšējā īrnieka I. Č. vietā;  

2. izslēgt no dzīvojamās telpas - Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līguma Nr.155/782 

I.Č. 

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

brīža; 

4. lēmuma izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei Ā. Moisejevai. 

 

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

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

3. Izskatot J. I. deklarētā dzīvesvieta Rīgas ielā , Viļāni, Viļānu nov., un A. I. deklarētā 

dzīvesvieta Rēzeknes ielā, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumus par dzīvojamās telpas īres 

līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē : 
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J. I. lūdz noslēgt ar viľu, iepriekšēja īrnieka – tēva A. I. vietā, dzīvojamās telpas, kas 

atrodas Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu, nemainot iepriekšējā īres līguma 

nosacījumus, sakarā ar tēva dzīvesvietas maiľu. 

Īrnieks A. I. sakarā ar faktiskās dzīves vietas maiľu lūdz noslēgt dzīvojamās telpas - Rīgas 

ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu Nr.323 ar dēlu J. I.  

A. I. arī lūdz izslēgt viľu no augstāk minētā īres līguma. 

2008.gada 5. augustā starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un A. I. tika noslēgts dzīvojamās 

telpas īres līgums Nr.323 par īres tiesībām uz dzīvokli, Rīgas ielā, Viļānos, Viļānu nov. 

Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.323 ir ierakstīti: īrnieks A. I. dēls J. I. un nepilngadīga 

mazmeita L. I.. Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu nav. 

Saskaľā ar Iedzīvotāju reģistra datiem no 2014.gada 5. novembra A. I. deklarētā 

dzīvesvieta ir  Rēzeknes ielā, Viļāni, Viļānu nov. 

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

dzīvesvietas maiľas gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie 

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

viľu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.  

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

telpu īri” 5.panta otro daļu un 14. panta ceturto daļu un ľemot vērā sociālo ,izglītības un 

kultūras komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, 

Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

 

  1. Grozīt dzīvojamās telpas – Rīgas ielā , Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu Nr.323, 

nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut J. I., noslēgt ar SIA „Viļānu 

namsaimnieks” dzīvojamās telpas īres līgumu par īres tiesībām uz dzīvokli Rīgas ielā, 

Viļāni, Viļānu nov., iepriekšējā īrnieka A. I. vietā;    

2. izslēgt no dzīvojamās telpas, kas atrodas Rīgas ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres līguma 

Nr.323 A.I. 

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

brīža; 

4. lēmuma izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei Ā. Moisejevai. 

 

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

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

35§ 

Par  palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā.______________________________________________ 

J.Šlivka I.Brence J.Ivanova 
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1. Izskatot A. Š. deklarētā dzīvesvieta Dekšāres pag., Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

A. Š. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu Dekšāres pag., Viļānu nov., jo vēlas dzīvot atsevišķi, pašreiz mācas 

Rēzeknes tehnikumā, mācību vieta – Lūznavā.  

Saskaľā ar 2014.gada 18.decembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.23, 18§, 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu 1.punktu 

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

5.1. punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, L. T., A. Š. mātei, 

tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – izīrēt pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu - Celtnieku ielā,  Viļānos, Viļānu nov. 

2015.gada 19.janvārī starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un L.T. tika noslēgts dzīvojamās 

telpas - Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.1204, kurā tika ierakstīti, kā 

ģimenes locekli, L. T.  seši bērni, t.sk. meita A. Š.. 

Ľemot vērā iepriekš minēto A. Š. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma 

risināšanā ir noraidāms, jo viľai L.T. ģimenes ietvaros jau tika sniegta palīdzība dzīvokļa 

jautājuma risināšanā. Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

” 13 panta. un 14.panta un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. punkta un 5.punkta nosacījumiem, A.Š. neatbilst nevienai 

no personu kategorijām, kuras ir tiesīgas saľemt iepriekš minēto palīdzības veidu. Līdz ar 

to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta pieľemšanai. 

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem A. Š. tika 

uzaicināta uz 2015.gada 20.janvāra Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi papildus viedokļa 

sniegšanai saskaľā ar iespējami nelabvēlīga administratīvā akta pieľemšanu  

A. Š. Komisijā uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidrojumus un 

pieradījumus nav iesniegusi. 

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu A. Š. 2014.gada 24.novembra 

iesnieguma par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā izskatīšanas termiľš objektīvu iemeslu dēļ (papildus informācijas 

iegūšanai, faktu konstatācijai) bija pagarināts līdz 2015.gada 24. martam. (Viļānu novada 

pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas 2014.gada 5.decembra prot. Nr.24). Iegūstot 

papildus informāciju un faktus, kas ir svarīgi lietas izskatīšanā, A.Š. iesniegums tika 

izskatīts 2015.gada 20.janvārī Sociālās un dzīvokļu komisijas sēdē.  

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  6. panta trešo daļu, 

7.panta piektās daļas 3.punktu, 13.pantu, 14.pantu, Administratīvā procesa likuma 62. 

pantu, 65. pantu, 66.pantu un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu 

Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.punktu, 5. punktu un ľemot vērā sociālo, 

izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 
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Atteikt atzīt A. Š. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas 

izīrēšanā.  

 

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

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

 

2. Izskatot I. M. deklarētā dzīvesvieta Rīgas ielā,Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā un konstatē: 

I. M. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo brīvo 

dzīvojamo telpu sakarā ar ugunsgrēku dzīvoklī Rīgas ielā, Viļānos, Viļānu nov.  

I. M. savā iesniegumā norāda, ka no SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”  saľēma  

brīdinājumu, ka  viľas īrētais dzīvoklis, Rīgas ielā, Viļānos, ir avārijas stāvoklī. 

Pamatojoties uz SIA „Viļānu namsaimnieks” apsekošanas aktu,  tika konstatēts, ka 

2014.gada 10.novembrī  dzīvojamajā ēkā Rīgas ielā, Viļānos notika ugunsgrēks,  tā 

rezultātā dzīvoklim Nr.4, īrnieks J. O., izdega griesti, bojātas koka nesošas pārseguma 

konstrukcijas. Pēc ugunsgrēka dzīvoklis Nr.4 pilnīgi nav derīgs dzīvošanai. Ugunsgrēka 

likvidēšanas laikā ir sabojāts jumts un blakus, dzīvoklim Nr.7, ar ūdeni saliets  koka 

pārsegums, kurš arī var sabrukt. 

2014.gada 11.novembrī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālā darbiniece A. 

Stiuka un A. Āboliľa, veicot dzīvokļa Nr. 7 Rīgas ielā, Viļānos apsekošanu, konstatēja, ka 

ugunsgrēka likvidēšanas laikā ar ūdeni tika salieti griesti, apmetums krīt nost, kā arī salieti 

divi dīvāni, sekcija, drēbes.10.11.2014. I. M.no SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

bridināta, ka pēc ugunsgrēka palikt dzīvoklī nav vēlams. I. M. ar dēlu M. P. ir deklarēti 

Rīgas ielā, Viļānos, dēls D. P. ir deklarēts pie tēva J.P. Viļānu pag., Viļānu nov, bet visi 

dzīvo Rīgas ielā, Viļāni.  I.M. Rīgas ielā, Viļānos ir īpašums,1/2 dzīvojamās mājas, kurš 

sastāv no 2 istabām, virtuves.  Pašreiz tur dzīvo bērnu tēvs J. P.  I.M. ir invalīde, ir nervoza, 

bieži slikti jūtas, grib dzīvot mierīgākā vidē, kategoriski atsakās dzīvot Rīgas ielā, Viļānos, 

jo savstarpējas attiecības ar J.P. ir sliktas.  Sociālais dienests I.M.  ar bērniem  piedāvāja 

dzīvot krīzes istabā, taču I. atteicas. 

Sociālā un dzīvokļu komisija lūdza Viļānu novada pašvaldības bāriľtiesu sniegt esošo 

informāciju par I. M. noslēgtiem nekustamā īpašuma darījumiem Viļānu novada 

administratīvajā teritorijā (pieprasījums – pašvaldības izejošais Nr.1.3.6/1370.1 

no19.11.2014.). 

2014.gada 24.novembrī Pašvaldības bāriľtiesa, pamatojoties uz Fizisko personu datu 

aizsardzības likuma 6.pantu un 7.panta piekto daļu, sniedza informāciju, kurā noradīts, ka I. 

M. 2011.gada 10. oktobrī noslēdza pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma iegādi īpašumā.  

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem I. M. tika 

uzaicināta uz 2015.gada 20.janvāra Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi, turpmāk tekstā – 

Komisija, papildus viedokļa sniegšanai saskaľā ar iespējami nelabvēlīga administratīvā 

akta pieľemšanu un paskaidroja, ka viľa 2011.gada 10. oktobra  nopirka 1/2 dzīvojamās 
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mājas Rīgas ielā, Viļānos un uzrādīja Komisijai pirkuma līgumu, īpašuma tiesības uz šo 

īpašumu zemesgrāmatā nereģistrēja. 

Saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. panta pirmo daļu 

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

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

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

pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai 

dzīvojamā māja. 

Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus, I. M. lūgums par palīdzības sniegšanu 

dzīvokļa jautājuma risināšanā ir noraidāms,  jo I. M. tiesiskajā valdījumā ir dzīvošanai 

derīga ½ dzīvojamās mājas Rīgas ielā, Viļānos, Viļānu nov. (2011.gada 10. oktobra 

pirkuma līgums, kas reģistrēts Viļānu novada pašvaldības bāriľtiesā ar Nr.389), kā arī I. M. 

faktiski dzīvo minētajā īpašumā.  Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta 

pieľemšanai. 

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu I.M. 2014.gada 14.novembra 

iesnieguma par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā, izskatīšanas termiľš objektīvu iemeslu dēļ (papildus 

informācijas iegūšanai, faktu konstatācijai) bija pagarināts līdz 2015.gada 15. martam. 

(Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas 2014.gada 5.decembra prot. 

Nr.24). Iegūstot papildus informāciju un faktus, kas ir svarīgi lietas izskatīšanā, I. M. 

iesniegums tika izskatīts 2015.gada 20.janvāra Sociālās un dzīvokļu komisijas sēdē.  

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

daļas 1.punktu, Administratīvā procesa likuma 62. pantu, 64.pantu, 65. pantu, 66.pantu un 

67.pantu un ľemot vērā sociālo ,izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti  atklāti 

balsojot par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

                                                       

Atteikt atzīt I. M. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas 

izīrēšanā.  

 

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

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

 

3. Izskatot P. K. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

P. K. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo brīvo 

vienistabas dzīvojamo telpu ar labierīcībām. Pašlaik viľa dzīvo sociālajā dzīvoklī. 

Saskaľā ar 2012.gada 16.maija Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta rīkojuma 

Nr.1.13-5/14  un 2012.gada 15.jūnija izziľu Nr. 1.13-12/75, pamatojoties uz likuma „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, P. K. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu 
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risināšanā –vienas istabas izīrēšanā sociālajā dzīvoklī  Celtnieku ielā , Viļānos ( 2013.gada 

10.jūlija dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1081/1). 

2014.gada 14. novembrī Viļānu novada pašvaldības Sociālais dienests veicot P.K. 

apsekošanu Celtnieku ielā, Viļānos, konstatēja, ka viľa dzīvo pašvaldībai piederošā 

sociālajā dzīvoklī, vienā istabā. Ar kaimiľiem ir kopēja virtuve, vanna. Istabā ir 

nepieciešamās mēbeles un inventārs. Istaba ir kārtīga, mājīgi iekārtota. P. K. strādā algotu 

darbu Viļānu novada pašvaldībā. Darba vieta - Viļānu pilsētas kultūras nams ( 2014.gada 

20.novembra pašvaldības Sociālā dienesta vēstule Nr. 1.3.1/99/1.6).  

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem P.K. tika 

uzaicināta uz 2015.gada 20.janvāra Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi papildus viedokļa 

sniegšanai saskaľā ar iespējami nelabvēlīga administratīvā akta pieľemšanu un uzturēja 

iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidroja, ka parādu par īres maksu, komunālajiem 

pakalpojumiem, siltumenerģijas piegādi dzīvoklī nav, kā arī viľai nav „trūcīgās/ 

maznodrošinātas ģimenes statusa”.  

Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus, P. K. lūgums par palīdzības sniegšanu 

dzīvokļa jautājuma risināšanā ir noraidāms,  jo pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu 

risināšanā viľai ir sniegta, tā 2013.gada 10. jūlija dzīvojamās telpas īres līguma Nr.1081/1 

ietvaros ir spēkā, kā arī uz šo brīdi nav konstatēti objektīvi apstākļi cita pašvaldības 

palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā veida sniegšanai.                                                                                           

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

14.panta un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas 

izīrēšanu” 4. punkta un 5.punkta nosacījumiem, P. K. neatbilst nevienai no personu 

kategorijām, kuras ir tiesīgas saľemt iepriekš minēto palīdzības veidu, kā arī P.K. uz šo 

brīdi nav piešķirts trūcīgās/maznodrošinātās ģimenes  statuss. Līdz ar to ir pamats 

nelabvēlīga administratīva akta pieľemšanai. 

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu P. K. 2014.gada 14.oktobra 

iesnieguma par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā, izskatīšanas termiľš objektīvu iemeslu dēļ (papildus 

informācijas iegūšanai, faktu konstatācijai) bija pagarināts līdz 2015.gada 14. februārim 

(Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas 2014.gada 4.novembra prot. 

Nr.20). Iegūstot papildus informāciju un faktus, kas ir svarīgi lietas izskatīšanā, P. K. 

iesniegums tika izskatīts 2015.gada 20.janvārī Sociālās un dzīvokļu komisijas sēdē.  

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  6.panta trešo daļu, 

7.panta piektās daļas 3.punktu, 13.pantu, 14.pantu, Administratīvā procesa likuma  62. 

pantu, 65. pantu, 66.pantu un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu 

Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.  punktu, 5.  punktu un ľemot vērā 

sociālo,izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balsojot par-13 

(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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 
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Atteikt atzīt P. K. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas 

izīrēšanā.   

 

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

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

 

4. Izskatot K. I., deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

K. I.lūdz sniegt viľas ģimenei palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt 

pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo telpu.   

K. I. savā iesniegumā norāda, ka pašreiz ar savu ģimeni dzīvo kopā ar vecākiem. Māja 

pieder tēvam I. P. Dzīvojamā platība ir maza, caurstaigājamās istabas, dažreiz nav saskaľas 

ar vecākiem. K. I. ar savu ģimeni vēlas dzīvot atsevišķi.                                                 

2014.gada 19. novembrī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālās palīdzības 

organizatore M. Stafecka un sociālā darbiniece A. Stiuka veicot K. I. apsekošanu 

deklarētajā dzīvesvietā Viļānu pag., Viļānu nov., konstatēja, ka K. I. ar vīru un bērnu dzīvo 

pie saviem vecākiem. Dzīvojamā māja pieder mātes vīram I.P. Māja sastāv no divām 

istabām un virtuves. K. I.ar savu ģimeni dzīvo vienā nelielā istabā.  

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem K. I. tika 

uzaicināta uz 2015.gada 20.janvāra Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi papildus viedokļa 

izteikšanai un uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidroja, ka kopā abām 

ģimenēm sadzīvot ir grūti, dzīvojamā platība ir maza, vēlās ar savu ģimeni dzīvot atsevišķi. 

Viľas ģimenei nav „trūcīgās/ maznodrošinātas ģimenes statusa”.  

Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus, K. I. lūgums par palīdzības sniegšanu 

dzīvokļa jautājuma risināšanā ir noraidāms, jo  pamatojoties uz likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā ”13 panta. un 14.panta un Viļānu novada pašvaldības 

Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. punkta un 5.punkta 

nosacījumiem, K. I. neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir tiesīgas saľemt 

iepriekš minēto palīdzības veidu, kā arī K. I. uz šo brīdi nav piešķirts 

trūcīgās/maznodrošinātās ģimenes  statuss. Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva 

akta pieľemšanai. 

 Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu K. I. 2014.gada 20.oktobra 

iesnieguma par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā, izskatīšanas termiľš objektīvu iemeslu dēļ (papildus 

informācijas iegūšanai, faktu konstatācijai) bija pagarināts līdz 2015.gada 20. februārim. 

(Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas 2014.gada 4.novembra prot. 

Nr.20). Iegūstot papildus informāciju un faktus, kas ir svarīgi lietas izskatīšanā, K.I. 

iesniegums tika izskatīts 2015.gada 20.janvārī Sociālās un dzīvokļu komisijas sēdē.  

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  6. panta trešo daļu, 

7.panta piektās daļas 3.punktu, 13.pantu, 14.pantu, Administratīvā procesa likuma  62. 

pantu, 65. pantu, 66.pantu un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu 
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Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.  punktu, 5.  punktu un ľemot vērā sociālo, 

izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

                                                          

Atteikt atzīt K. I., par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas 

izīrēšanā.   

 

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

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

 

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

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Saskaľā ar 2013.gada 12.septembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.9,  pamatojoties 

uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu 1.punktu un Viļānu 

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

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

tiesīgu saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības reģistrā 

dzīvojamās platības saľemšanai  vispārējā kārtībā. 

Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2015.gada 27. janvārī I. S. tika piedāvāts īrēt pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu Brīvības ielā , Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā 

platība - 40,69 m
2
, istabu skaits - 2, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, 

ūdensvads, kanalizācija, gāze. (2015.gada 3.februāra Viļānu novada pašvaldības Sociālās 

un dzīvokļu komisijas paziľojums Nr.1.3.6/127).  

2015.gada 5.februārī tika saľemta I. S. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo dzīvojamo 

telpu. 

Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta nosacījumiem, dzīvesvietas maiľas 

gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā 

dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 1.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. 

panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.pantu 

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

punktu un ľemot vērā sociālo ,izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti  atklāti 

balsojot par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 
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  1. Sniegt I. S. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo brīvo 

dzīvojamo telpu Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 

40,69 m
2
, istabu skaits - 2, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, 

ūdensvads, kanalizācija, gāze;
 
 

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

līgumā, kā ģimenes locekļus, meitu E. S ,dēlu R. S. ietverot īres līgumā nosacījumu, kas 

paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu;   

3. noteikt, ka pēc īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, I. S. jānoslēdz 

līgumu ar SIA „Viļānu siltums” un to jāuzrāda SIA „Viļānu namsaimnieks”; 

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

brīža;  

5. lēmuma 2. punkta un 3 punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei 

Ā. Moisejevai; 

6. uzlikt par pienākumu I. S. sakarā ar dzīvesvietas maiľu deklarēt savu un bērnu: E. S. un 

R. S. dzīvesvietu pēc adreses Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov. viena mēneša laikā no īres 

līguma noslēgšanas. 

 

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

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

 

6. Izskatot V. T. deklarētā dzīvesvieta Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Saskaľā ar 2014.gada 8.maija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.10,  pamatojoties uz 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu 1.punktu un Viļānu novada 

pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.2. punktu, 

ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, V. T. tika atzīta par tiesīgu 

saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvojamās 

platības saľemšanai pirmām kārtām. 

Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2015.gada 27. janvārī V. T. tika piedāvāts īrēt pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu Mehanizatoru ielā, Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas 

kopējā platība - 36,2 m
2
, istabu skaits - 2, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – 

centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze. (2015.gada 3.februāra Viļānu novada 

pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas paziľojums Nr.1.3.6/128).  

2015.gada 5.februārī tika saľemta V. T. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo dzīvojamo 

telpu. 

Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta nosacījumiem, dzīvesvietas maiľas 

gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā 

dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. 
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Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta pirmās daļas 1.punktu, likuma, „Par dzīvojamo 

telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu,  Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma 4.pantu, Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 4.2. punktu  un ľemot vērā sociālo ,izglītības un kultūras komitejas 

ieteikumu deputāti  atklāti balsojot par-12 (Alla Stiuka ,Daiga Ceipiniece , Arnolds Pudulis, 

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

Šlivka, Juris Galerijs Vidiľš, Inna Ruba, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-1 (Jekaterina 

Ivanova), 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

 

1. Sniegt V. T. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo brīvo 

dzīvojamo telpu Mehanizatoru ielā, Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība 

- 36,2 m
2
, istabu skaits - 2, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, 

ūdensvads, kanalizācija, gāze;
 
 

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

līgumā, kā ģimenes locekļus, meitu D.T., dēlu D. T. ietverot īres līgumā nosacījumu, kas 

paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu;  

3. noteikt, ka pēc īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, V. T.jānoslēdz 

līgumu ar SIA „Viļānu siltums” un to jāuzrāda SIA „Viļānu namsaimnieks”; 

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

brīža;  

5. lēmuma 2.punkta un 3 punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei 

Ā. Moisejevai; 

6. uzlikt par pienākumu V. T., D. T. un D. T. sakarā ar dzīvesvietas maiľu deklarēt savu 

dzīvesvietu pēc adreses Mehanizatoru ielā, Viļāni, Viļānu nov. viena mēneša laikā no īres 

līguma noslēgšanas. 

 

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

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

 

7. Izskatot N. S. deklarētā dzīvesvieta Ziedu ielā,Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Saskaľā ar 2014.gada 16.janvāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.1, pamatojoties uz 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. pantu 1.punktu un Viļānu novada 

pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.5. punktu, 

ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, N. S. tika atzīta par tiesīgu 

saľemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvojamās 

platības saľemšanai  vispārējā kārtībā. 

Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 18. panta 1.daļu, 2015.gada 6. janvārī N. S. tika piedāvāts īrēt pašvaldībai 
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piederošo dzīvojamo telpu Ziedu ielā, Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā 

platība - 24,07 m
2
, istabu skaits - 1, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, 

ūdensvads, kanalizācija, gāze. (2015.gada 8.februāra Viļānu novada pašvaldības Sociālās 

un dzīvokļu komisijas paziľojums Nr.1.3.8/44).  

2015.gada 9.februārī tika saľemta N. S. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo dzīvojamo 

telpu. 

Saskaľā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta nosacījumiem, dzīvesvietas maiľas 

gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā 

dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. pantu 1.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. 

panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.pantu 

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

punktu un ľemot vērā sociālo ,izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti  atklāti 

balsojot par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

 

 1. Sniegt N. S. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo brīvo 

dzīvojamo telpu Ziedu ielā , Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 24,07 

m
2
, istabu skaits - 1, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, ūdensvads, 

kanalizācija, gāze;
 
 

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

līgumā, kā ģimenes locekli, meitu K. S., ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka 

tiesības prasīt īres līguma termiľa pagarināšanu;  

3. noteikt, ka pēc īres līguma noslēgšanas ar SIA „Viļānu namsaimnieks”, N. S.  jānoslēdz 

līgumu ar SIA „Viļānu siltums” un to jāuzrāda SIA „Viļānu namsaimnieks”; 

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

brīža;  

5. lēmuma 2.  punkta un 3 punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei 

Ā. Moisejevai; 

6. uzlikt par pienākumu N. S. sakarā ar dzīvesvietas maiľu deklarēt savu un  meitas K. S.  

dzīvesvietu pēc adreses Ziedu ielā, Viļāni, Viļānu nov. viena mēneša laikā no īres līguma 

noslēgšanas. 

 

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

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

 

8. Izskatot I. F. deklarētā dzīvesvieta Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 
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I. F. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo brīvo 

dzīvojamo telpu, viľai un 3 bērniem, jo dzīvojot 8 gadus ar bērnu tēvu – O. K. Brīvības 

ielā, Viļānos, pastāvīgi cieš no viľa aizvainojumus, rupjības, kaušanās. Aiziet ar bērniem 

no bērna tēva uz savu deklarēto dzīves vietu viľa nevar sakarā ar to, ka dzīvoklis ir 

vairākus gadus neapdzīvots, tam nepieciešams liels remonts, kuram viľai nav līdzekļu.  

Dzīvoklis pieder citai personai. I. F. ir trešās grupas invalīds no bērnības. 

2014.gada 19.novembrī Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta A. Repša un Sokolku 

pagasta pārvaldes vadītāja L. Veselova veicot I. F.  apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā, 

Sokolku pag., Viļānu nov., konstatēja, ka pēc minētas adreses ir deklarēti:  I. F. viľas dēls 

R. K., māsa I. G., māsas meita M. O. un I.F. brālis V. F., bet faktiski  pēc deklarētās 

dzīvesvietas viľi nedzīvo. Lauku māja, bijušais klubs, sadalīts trijos dzīvokļos. Dokumentu 

uz šo īpašumu nav. Māja ir nolaista, pašlaik neapdzīvota. Šajā mājā neviens nedzīvo, no 

ārpuses tā ir nolaista - aizslēgta, aizsista ar dēliem, daži logi ir izsisti. Māja nav derīga 

dzīvošanai. I. F. šeit nav dzīvojusi kopš skolas laikiem, faktiski dzīvo Viļānos. 

2014. gada 19. novembrī Viļānu novada pašvaldības Sociālais dienests veicot I. F. 

apsekošanu faktiskajā dzīvesvietā Brīvības ielā, Viļānos, konstatēja, ka I. ar ģimeni dzīvo 

pašvaldībai piederošā dzīvoklī Brīvības ielā, Viļāni. Ģimenē ir pieci cilvēki: bērnu tēvs O. 

K. meitas – M.un D. un dēls R. I. un dēla R. deklarētā dzīvesvieta  ir  Sokolku pag., Viļānu 

nov., meitu M. un D. deklarētā dzīvesvieta ir pie tēva – Brīvības ielā, Viļānos.   Meita D. 

mācās Viļānu vidusskolā. R. un M. apmēklē Viļānu PII. Bērnu tēvs O. K. strādā I. ir 

3.grupas invalīde, saľem pensiju, ir NVA uzskaitē.  

Ģimene dzīvo divistabu dzīvoklī ar malkas apkuri, ir viss sadzīvei nepieciešamais. Bērnu 

pamatvajadzības un aprūpe tiek nodrošināta. I. F. ģimene ir sociālā dienesta klienti sakarā 

ar I. un O. savstarpējām konfliktējošām attiecībā. (2014.gada 20.novembra Viļānu novada 

pašvaldības Sociālā dienesta vēstule Nr. 1.3.1/100/1.6).  

I. F. 2014.gadā sociālajā dienestā ar iesniegumu, lai izvērtētu atbilstību trūcīgās ģimenes 

statusam, nav griezusies, un viľai nav bijis piešķirts trūcīgās/maznodrošinātās ģimenes 

statuss. (2014.gada 23.decembraViļānu novada  pašvaldības Sociālā dienesta vēstule Nr. 

2.2.9/23).  

Pamatojoties uz Sokolku pagasta pārvaldes 2014.gada 3.novembra izziľu Nr. 3.1-11/43 uz  

V. G. I. F. mātes, vārda skaitās nekustamais īpašums – dzīvoklis mājā, Sokolku pagastā, 

Viļānu nov. Dzīvoklis nav ierakstīts zemes grāmatā privatizācijas dokumentu un līdzekļu 

trūkuma dēļ.  

Pamatojoties uz VDEĀK Rēzeknes nodaļas 2009.gada 25.septembra izziľu Nr.120052  I. 

F.  noteikta trešā grupas invaliditāte. 

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem I. F. tika 

uzaicināta uz 2015.gada 4.februārā Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi papildus viedokļa 

sniegšanai saskaľā ar iespējami nelabvēlīga administratīvā akta pieľemšanu un uzturēja 

iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidrojumus un pieradījumus nav iesniegusi.     

Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus, I. F. lūgums par palīdzības sniegšanu 

dzīvokļa jautājuma risināšanā ir noraidāms. Pamatojoties uz pašvaldības Sociālā dienesta 

informāciju par I. F. ģimeni un veikto apsekošanu faktiskajā dzīvesvietā, konstatēts, ka viľa 

ar saviem bērniem dzīvo pie bērnu tēva O. K. Brīvības ielā, Viļānos, dzīvoklis ir dzīvošanai 
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derīgs. Meitu D. un M. K. deklarētā dzīvesvieta ir pie tēva – Brīvības ielā, Viļānos. I. F. uz 

šo brīdi nav piešķirts trūcīgās/maznodrošinātās ģimenes statuss, kā arī viľas tiesiskajā 

valdījumā ir nekustamais īpašums dzīvoklis lauku mājā Sokolku pag., Viļānu nov.   

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

14.panta un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas 

izīrēšanu” 4. Punkta nosacījumiem, I. F. neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir 

tiesīgas saľemt iepriekš minēto palīdzības veidu. Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga 

administratīva akta pieľemšanai. 

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu I. F. 2014.gada 3.novembra 

iesnieguma par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā, izskatīšanas termiľš objektīvu iemeslu dēļ (papildus 

informācijas iegūšanai, faktu konstatēšanai)  bija pagarināts līdz 2015.gada 3. martam. 

(Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas 2014.gada 4.novembra prot. 

Nr.20). Iegūstot papildus informāciju un faktus, kas ir svarīgi lietas izskatīšanā, I. F. 

iesniegums tika izskatīts 2015.gada 4. februārī Sociālās un dzīvokļu komisijas sēdē.  

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta trešo daļu, 

13.pantu, 14.pantu, Administratīvā procesa likuma  62. pantu, 65. pantu, 66.pantu un 

67.pantu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas 

izīrēšanu” 4.  punktu un ľemot vērā sociālo ,izglītības un kultūras komitejas ieteikumu 

deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

                                                            

Atteikt atzīt I. F., par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas 

izīrēšanā.  

 

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

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

9. Izskatot V. B. deklarētā dzīvesvieta Dekšāres pag., Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

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

dzīvojamo telpu Dekšāres pag., Viļānu nov. Šī dzīvokļa īrnieks J. P. 2013.gada 2.jūlijā 

miris. V.B. no 2005.gada tur faktiski dzīvo un lūdz piešķirt šo dzīvoklī.                                                                  

Saskaľā ar 2015.gada 2.februāra SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” paziľojumu Nr.17 V. 

B. dzīvoja kopā ar  īrnieku J. P. no 2005.gada un kopīgi maksāja īres maksu. 2013.gada 2. 

jūlijā īrnieks J. P. miris. V. B. turpinājā dzīvot dzīvoklī un to apsaimniekot. 

Īres maksa par dzīvokli Dekšāres pag. apmaksāta līdz 2014.gada 31. janvārim.  

V. B. ir piešķirts trūcīgas personas statuss (Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta 

06.01.2015. izziľa Nr.2).  
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Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem V. B. tika 

uzaicināts uz 2015.gada 20.janvāra Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi papildus viedokļa 

sniegšanai un uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidrojumus un 

pieradījumus nav iesniedzis. 

Izvērtējot un pārbaudot lietas faktiskos apstākļos, tiek secināts, ka V. B. apsaimnieko 

dzīvokli Dekšāres pag., Viļānu nov., maksā īres maksu, kā arī viľam ir piešķirts trūcīgās 

personas status.  

Ľemot vērā iepriekš minēto, V. B. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma 

risināšanā ir atbalstāms. 

Saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās daļas 1. 

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

piederošās dzīvojamās telpas.  

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta, pirmās daļas 1.punktu un ľemot vērā sociālo, 

izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

   

Atzīt V. B. par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un 

reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saľemšanai vispārējā 

kārtībā. 

 

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

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

 

10. Izskatot V. A. deklarētā dzīvesvieta Raiľa ielā, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

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

dzīvojamo telpu.     

V. A. savā iesniegumā norāda, ka agrāk dzīvoja kopā ar bērna tēvu E. R. Raiľa ielā , 

Viļānos. Sakarā ar to, ka E.R. rada nelabvēlīgus dzīves apstākļus, skandalē, V. A. bija 

spiesta mainīt dzīves vietu un pašreiz kopā ar bērniem: meitu I. un S. īrē dzīvokli no 

privātpersonas Viļānu pilsētā. 

V. A. meitai I. A. un S. R. ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss (02.12.2014. Viļānu novada 

pašvaldības Sociālā dienesta izziľa Nr.252). 

Saskaľā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem V. A. tika 

uzaicināts uz 2015.gada 4.februāra Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi papildus viedokļa 

sniegšanai un uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidrojumus un 

pieradījumus nav iesniegusi. 
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Ľemot vērā iepriekš minēto, V. A. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma 

risināšanā ir atbalstāms, jo viľas apgādībā ir divi nepilngadīgi bērni, īrē dzīvojamo platību 

no citas personas, kā arī viľai ar bērniem ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. 

Saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās daļas 1. 

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

piederošās dzīvojamās telpas. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punktu, „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta, pirmās daļas 1.punktu un ľemot vērā sociālo, 

izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

  

Atzīt V. A.  par tiesīgu saľemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā 

un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saľemšanai vispārējā 

kārtībā. 

 

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

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

36§ 

Par  dzīvokļa piešķiršanu._____________________________________________ 

J.Ivanova 

Izskatot L. B. deklarētā dzīvesvieta Silmalas pag.,Rēzeknes nov., iesniegumu par „ 

piešķiršanu dzīvokļa Mehanizatoru ielā, Viļānos, Viļānu novada dēlam A. A.”, Viļānu 

novada pašvaldības dome konstatē: 

L. B. lūdz piešķirt viľas nepilngadīgajam dēlam A.A., pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu Mehanizatoru ielā , Viļānos, Viļānu nov.  sakarā ar tēva – V. A. nāvi. 

2007.gada 24.oktobrī starp SIA „Viļānu namsaimnieks” un V. A. tika noslēgts dzīvojamās 

telpas, kas atrodas Mehanizatoru ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.1095. 

Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.1095 ir ierakstīts īrnieks V. A. Citu dzīvoklī deklarēto, ne 

arī iekļauto īres līgumā ģimenes locekļu un citu personu  nav. 

Saskaľā ar Iedzīvotāju reģistra datiem V. A. 2015. gada 15.janvārī miris.  

 Saskaľā ar Iedzīvotāju reģistra datiem no 2011.gada 31.maija A. A. deklarētā dzīvesvieta 

ir Silmalas pag., Rēzeknes nov. 

Saskaľā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ”  4.panta pirmo daļu 

palīdzību personai sniedz tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā attiecīgā persona 

deklarējusi savu dzīvesvietu.   

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 3. punktu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Viļānu novada 

pašvaldība sniedz personām, kuras dzīvo un ir deklarējušas savu dzīves vietu Viļānu 

novada administratīvajā teritorijā. 
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Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturtās daļas noteikumi pieļauj īrnieka nāves 

gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, 

tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viľu, nemainot iepriekšējā īres 

līguma nosacījumus.   

Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, L. B.lūgums par  dzīvokļa 

- Mehanizatoru ielā, Viļānos, Viļānu novada, piešķiršanu mirušā īrnieka V. A. viľas dēlam 

A. A. ir noraidāms.  L. B.nav tiesību  prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar A. 

A. iepriekšēja īrnieka – V. A. vietā, sakarā ar to, ka A. A. netika iekļauts pašvaldībai 

piederošās dzīvojamās telpas – Mehanizatoru ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumā, kā 

ģimenes loceklis. A. A.ir nepilngadīgs, kā arī viľš nedzīvo un nav deklarējis savu 

dzīvesvietu Viļānu novada administratīvajā teritorijā. Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga 

administratīva akta pieľemšana 

Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus 

netika noskaidrots, jo visas nepieciešamās ziľas jau izteiktas adresāta iesniegumā un cits 

viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieľemšanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturto daļu, „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4. panta pirmo daļu,  Administratīvā procesa likuma 62. 

pantu, 65. pantu, 66.pantu un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu 

Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 3.  punktu un ľemot vērā sociālo ,izglītības un 

kultūras komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, 

Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

                                                          

Atteikt L. B. piešķirt viľas nepilngadīgajam dēlam A. A. pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu Mehanizatoru ielā, Viļānos, Viļānu nov. 

   

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

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

37§ 

Par  deklarēto dzīvesvietas ziņu anulēšanu.____________________________________ 

J.Šlivka J.Ivanova  

Izskatot A.L. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par deklarēto 

dzīvesvietas ziľu anulēšanu J. L.pēc adreses Viļāni, Viļānu nov., Viļānu novada 

pašvaldības dome                                                                                               k o n s t a t ē:                                                          

A. L. lūdz anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu Viļāni, Viļānu nov. J. L. jo viľš atsakās 

palīdzēt apmaksāt īri un pārējos komunālos maksājumus, pēdējo mēnesi faktiski nedzīvo.  

A. L. ir dzīvokļa Celtnieku ielā , Viļāni ( 2008.gada 5. augustā dzīvojamās telpas īres 

līgums Nr.1490) īrniece.  

Dzīvojamās telpas īres līgumā ir ierakstīti dēli – J. L. un D. L. 
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Saskaľā ar Iedzīvotāju reģistra datiem J. L. ir deklarējis dzīvesvietu Celtnieku ielā, Viļāni, 

Viļānu nov., LV-4650 no 24.08.1990.  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. pants 1. daļa nosaka, ka dzīvesvieta ir jebkura 

personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona 

labprātīgi apmetusies ar tieši, vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir 

tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās 

ar valsti un pašvaldību. 

Augstāk minētā likuma 3. pants 2. daļa nosaka, ka  personai ir tiesisks pamats apmesties uz 

dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir 

noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, 

radniecības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pants pirmā daļa 1.un 2.punkts nosaka, ka ziľas par 

deklarēto dzīvesvietu anulē, ja persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziľas vai 

attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

J. L.kā A. L. dēlam, kurš ir ierakstīts īres līgumā Nr.1490, ir tiesisks pamats dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., un līdz ar to ir pamats 

nelabvēlīga administratīva akta pieľemšanai. 

Adresāta viedoklis Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus 

netika noskaidrots, jo visas nepieciešamās ziľas jau izteiktas adresāta iesniegumā un cits 

viedoklis nevar ietekmēt lēmuma pieľemšanu. 

Šis administratīvais akts tiek pieľemts, ievērojot Administratīvā procesa likuma 4.pantā 

noteiktos administratīvā procesa principus, kā arī ietverot lietderības apsvērumus, ievērojot 

Administratīvā procesa likuma 65. pantu un 66.pantu. Šajā gadījumā ir lietderīgi izdarot 

nelabvēlīgu administratīvu aktu, jo šajā gadījumā administratīvā akta izdošana 

nepieciešama, lai sasniegtu tiesisku mērķi un izdodamais nelabvēlīgais administratīvais 

akts ir piemērots tiesiskā mērķa sasniegšanai, bet citi līdzekļi nav piemērojami. Sabiedrības 

ieguvums šajā gadījumā ir lielāks, nekā personas tiesību aizskārums, jo pašvaldība savas 

funkcijas veic visu pašvaldības iedzīvotāju interesēs un likuma ietvaros (pamats – 

Administratīvā procesa likuma (APL 13.pants). Izdodamā administratīvā akta saturs atbilst 

demokrātiskās iekārtas principam (APL 12.pants), sabiedrības interešu ievērošanas 

principam un privātpersonas tiesību ievērošanas principam (APL 5.pants). Cilvēktiesību 

ierobežojums nav pieļauts. 

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 1 daļu un 2. daļu, 12.panta pirmo 

daļu 1. un 2.punktu, LR MK 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas 

ziľas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. 

pantu,12. pantu, 13. pantu, 62. pantu, 65, pantu, 66. pantu 67. pantu un ľemot vērā sociālo, 

izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

                                                          

Atteikt A. L. anulēt ziľas par deklarēto dzīvesvietu Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., J. L.  
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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. 

 

38§ 

Par  personas iekļaušanu dzīvojamās telpas īres līgumā.____________________ 

J.Ivanova 

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

dzīvoklī un iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā mazmeitu S. B. deklarētā dzīvesvieta 

Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov.,  Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

T. S. lūdz atļaut iemitināt viľas īrētajā dzīvojamajā telpā Raiľa ielā, Viļānos, Viļānu nov. 

un iekļaut dzīvojamās telpas īres līgumā mazmeitu S. B. deklarētā dzīvesvieta Brīvības ielā, 

Viļāni, Viļānu nov. 

T. S. ir īrniece dzīvoklim Raiľa ielā, Viļāni (2013.gada 3.janvāra īres līgums Nr.453). Īres 

līgumā ir ierakstīti: īrniece T. S. un meita L. M., kura ir S. B. māte. Citu iekļauto īres 

līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu nav. 

L. M.piekrīt tam, ka dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.453 tiks ierakstīta S. B.  

S.B. ir ierakstīta dzīvojamās telpas – Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumā 

Nr.140/767. Šī dzīvokļa īrnieks B. S. S. B.vectēvs, 2014.gada 9. decembrī miris. Citu 

iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu nav. 

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

gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, 

tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viľu, nemainot iepriekšējā īres 

līguma nosacījumus.   

Par īrnieka ģimenes locekļiem var atzīt tikai likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta 

pirmajā un otrajā daļā minētās personas, t.i., īrnieka laulāto, vecākus (adoptētājus), 

darbnespējīgos brāļus un māsas, pilngadīgos bērnus, kuriem nav savas ģimenes (9.panta 

pirmā daļa), kā arī nepilngadīgos un adoptētos (9.panta otrā daļa). Citas personas (citus 

radiniekus), t.sk. mazbērnus nevar atzīt par ģimenes locekļiem, ja vien viľi par tādiem jau 

nav kļuvuši laikā, kas līdz 2001.gada 31. decembrim bija spēkā likuma 9.pants vecajā 

redakcijā. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto likumu, S. B. nevar atzīt par mirušā īrnieka B. S. ģimenes 

locekli, jo saskaľā ar Iedzīvotāju reģistra datiem no 2006.gada 17.janvāra viľas deklarētā 

dzīvesvieta ir Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov.   

Citu dzīvoklī  Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov. deklarēto, kā  arī iekļauto īres līgumā Nr. 

140/767 pilngadīgo ģimenes locekļu nav. Līdz ar to dzīvojamās telpas īres līgums 

Nr.140/767 ir izbeidzams sakarā ar īrnieka B. S. nāvi. 

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

iemitināt viľa īrētajā dzīvojamā telpā citu personu, saľemot izīrētāja un visu tajā dzīvojošo 

īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišanu.  

Izīrētājs SIA „Viļānu Namsaimnieks” neiebilst tam, ka īres līgumā Nr.453, kā cita persona, 

tiks iemitināta T. S. mazmeita S. B.                                                                        
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Ľemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

23.punktu, „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta pirmo daļu, otro daļu un  piekto daļu un ľemot 

vērā sociālo ,izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti  atklāti balsojot par-13 

(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, Leopolds Naglis), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

   

1. Atļaut T. S. iekļaut dzīvojamās telpas, kas atrodas Raiľa ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres 

līgumā Nr.453, kā citu personu, mazmeitu S. B.; 

2. Izslēgt no dzīvojamās telpas - Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līguma Nr.140/767 

S. B.; 

3. Izbeigt dzīvojamās telpas - Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov.,  īres līgumu Nr.140/767 

sakarā ar īrnieka B.S. nāvi; 

4. Lēmuma izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei Ā. Moisejevai. 

 

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

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

39§ 

Par grozījumiem Viļānu Mūzikas un mākslas skolas nolikumā.___________________ 

I.Brence J.Ivanova 

Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Brences 2015.gada 17.februāra 

iesniegumu deputāti  atklāti balsojot par-13 (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, Leopolds Naglis), 

pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome n o l e m j: 

 

Pamatojoties uz Viļānu Mūzikas un mākslas skolas nolikuma 14.nodaļas 105.un 

106.punktu veikt grozījumus Viļānu Mūzikas un mākslas skolas nolikumā, kurš apstiprināts 

ar Viļānu novada pašvaldības domes sēdes 10.04.2014.lēmumu Nr.8 prot. Nr. 6 un 

papildināt 12.punktu ar 12.1.11.apakšpunktu un to izteikt sekojošā redakcijā: 

„12.1.11.”Stīgu instrumentu spēle”- „Čella spēle”20V21202.” 

 

40§ 

 

Informācija.__________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2015. gada 19.martā  plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2015.gada 12.martā  plkst 15.00. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2015.gada  11.martā  

plkst.15.00. 
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Sēdi slēdza plkst.17.00 

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

 

Parakstīja 2015.gada 25.februārī 

 

 

 


