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LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

SĒDES PROTOKOLS
Viļānu novadā

Nr.5

2017.gada 10.augustā

Darba kārtībā
1. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rēzeknes pilsētas domes pārvaldi
“Sociālais dienests”.
2. Par Viļānu vidusskolas iesnieguma izskatīšanu.
3. Par transporta piešķiršanu biedrībai “Dekšāru Sudrablāse”.
4. Par inventarizācijas rezultātiem Dekšāres pagasta pārvaldes bibliotēkā.
5. Par pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašnieka turētāja
apstiprināšanu.
6. Par vēlēšanu komisijas izveidi.
7. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no uzskaites.
8. Par Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.94 „Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Viļānu
novadā”.
9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Viļānu invalīdu biedrībai .
10. Par SIA „Viļānu siltums” pamatkapitāla palielināšanu.
11. Par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai.
12. Par SIA „Viļānu slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu.
13. Par nomas attiecību izbeigšanu.
14. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
15. Par nomas attiecību pagarināšanu.
16. Par zemes iznomāšanu.
17. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
18. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
19. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
20. Par 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu .
21. Par Viļānu Romas katoļu draudzes priestera Rinalda Stankēviča iesnieguma
izskatīšanu.
22. Par naudas līdzekļu piešķiršanu.
23. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2013. gada 10. oktobra saistošajos
noteikumos Nr.55 “VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”.
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24. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā.
25. Par līdzekļu piešķiršanu transportlīdzekļa iegādei.
26. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājuma risināšanā- pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanā.
27. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
28. Par personas aprūpi mājās .
29. 29.Par deklarētās dzīvesvietas adreses anulēšanu.
30.Par dzīvojamās telpas īres līguma grozījumiem.
31.Par Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.95
„Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu novadā”.
Papildus darba kārtībā.
32.Par transporta piešķiršanu.
33.Par Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas atvaļinājumu.
34.Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu
Viļānu mūzikas un mākslas skolā” realizācijai.
35.Informācija.
Sēde sākas plkst.15.00.
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova.
Ieradušies deputāti : Rūdolfs Beitāns, Daiga Ceipiniece, Guna Popova, Felicija Leščinska,
Inga Zunda, Indra Šarkovska, Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiņš,
Lūcija Veselova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba.
Nav ieradušies deputāti Inta Brence un Artūrs Ornicāns– komandējumā , deputāte Alla
Stiuka- slimības dēļ.
Pašvaldības administrācijas darbinieki : jurists Dmitrijs Orlovs , nekustamā īpašuma
speciāliste Lidija Kuzņecova, finanšu analītiķe Guna Visocka, galvenā grāmatvede Irēna
Stafecka, grāmatvede Gunta Pecka un sabiedrisko attiecību speciāliste Margarita Isajeva .
Deputāti atklāti balso par darba kārtību par- 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,
Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,
Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska),
pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt darba kārtību .
Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja J.Ivanova informē deputātus par papildus
novada domes sēdes darba kārtībā iesniegtiem jautājumiem.
Deputāti atklāti balso par darba kārtību par- 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,
Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,
Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska),
pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Iekļaut darba kārtībā papildus iesniegtos jautājumus.
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Protokolē:
kancelejas pārzine Anna Strode.
1§
Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rēzeknes pilsētas domes pārvaldi “Sociālais
dienests”._____________________________________________________________
D.Orlovs J.Ivanova
Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests”, reģistrācijas Nr. 90000048364,
piedāvā Viļānu novada pašvaldībai noslēgt sadarbības līgumu par atskurbtuves
pakalpojuma sniegšanu. Līguma priekšmets: Rēzeknes pilsētas domes pārvalde
“Sociālais dienests” apņemas sniegt atskurbtuves pakalpojumu Patversmē – atskurbtuvē,
Bukmuižas ielā 3, Rēzeknē, personām, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Viļānu novadā
administratīvajā teritorijā, kuras atrodas Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā un
kuras alkoholisko, un/vai citu apreibinošu vielu lietošanas rezultātā ir bezpalīdzības
stāvoklī, zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties, vai citu iemeslu dēļ
nespēj adekvāti uztvert apkārtējo situāciju, kā rezultātā var nodarīt kaitējumu
apkārtējiem vai pašas sev.
Maksa par 1 (viena) atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanu 1 (vienai) personai ir 54,00
EUR (piecdesmit četri eiro un 00 centi). Ņemot vērā iepriekš noteikto un pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.55 “Viļānu novada pašvaldības
nolikums” 44., 45.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs
Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Īstenot sadarbību ar Rēzeknes pilsētas domes pārvaldi “Sociālais dienests”, noslēdzot
sadarbības līgumu par atskurbtuves pakalpojuma sniegšanu līdz 2017. gada 31.
decembrim.
2§
Par Viļānu vidusskolas iesnieguma izskatīšanu._____________________________
J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldībā saņemts Viļānu vidusskolas direktora p.i. I. T. 2017. gada 18.
jūlija iesniegums par transporta piešķiršanu Viļānu vidusskolas skolotāju (45 cilvēki)
izglītojošai ekskursijai pa Latviju un Lietuvu, kuras laikā plānots pieredzes apmaiņas
pasākums Jonišķu Matas Slančiauska vārdā nosauktajā proģimnāzijā. Izbraukšanas laiks
22.08.2017. plkst. 7:00 no Viļānu vidusskolas, atgriešanas laiks 23.08.2017. plkst.
20:00.
Pamatojoties un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 27.punktu un ņemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga
Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija
Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt autobusu Viļānu vidusskolas skolotāju (45 cilvēki) pieredzes apmaiņas
braucienam 22.08.2017. un 23.08.2017. uz Lietuvas Jonišķu proģimnāciju. Brauciena
maršruts: Viļāni –Lietuvas Jonišķu proģimnāzija- Viļāni.
3§
Par transporta piešķiršanu biedrībai “Dekšāru Sudrablāse”.___________________
D.Orlovs J.Ivanova
Izskatot biedrības “Dekšāru Sudrablāse” valdes locekles J.J. 2017. gada 17. jūlija
iesniegumu ar lūgumu piešķirt autobusu pieredzes apmaiņas braucienam (30 cilvēki)
maršrutā Dekšāres – Bauska –Rundāles novads (pensionāru biedrība “Sudrabupe”) –
Skrīveri – Aizkraukle – Koknese (bioloģiskā saimniecība “Jaunavas”) – Dekšāres 2017.gada 22.augustā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova,
Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,
Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija
Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt autobusu biedrības “Dekšāru Sudrablāse” 30 (trīsdesmit) biedru pieredzes
apmaiņas braucienam 2017. gada 22. augustā (30 cilvēki) uz Rundāles novadu uz
tikšanos pensionāru biedrībā “Sudrabupe”.Brauciens maršruts: Dekšāres – Bauska –
Rundāles novads (pensionāru biedrība “Sudrabupe”) – Skrīveri – Aizkraukle – Koknese
(bioloģiskā saimniecība “Jaunavas”) – Dekšāres.
4§
Par inventarizācijas rezultātiem Dekšāres pagasta pārvaldes bibliotēkā.________
G.Pecka J.Šlivka J.Ivanova
Saskaņā ar rīkojumu Nr.40/a „Par bibliotēkas krājumu inventarizāciju Dekšāru pagasta
bibliotēkā”, kas tika izdots pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.317 “Nacionālo
bibliotēkas krājumu noteikumi” 30.punktu, kas paredz veikt bibliotēkas krājumu
inventarizāciju atkarībā no krājumu vienību skaita – ar krājumu skaitu līdz 50 000
vienību skaitu ne retāk kā reizi astoņos gados. Dekšāres pagasta pārvaldes bibliotēkas
uzskaitē ir 4 834 krājumu vienības. Pēdējā inventarizācija veikta 2009. gadā.
Inventarizācijas rezultātā tika konstatēts:
Nosaukums
Faktiski EUR
Pēc grāmatvedības
Rezultāts
datiem EUR
Iztrūkums Pārpalikums
EUR
EUR
Bibliotēkas fonds

17110.15

17139.93

29.78
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Inventarizācijas komisijas priekšlikums:
1.iztrūkumu par EUR 29.78 (divdesmit deviņi euro 78 centi) norakstīt, jo iztrūkums
veido 0.17 % no kopējā bibliotēkas fonda, kas radies brīvpieejas apstākļos.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu- deputāti
atklāti balso par - 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs
Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova,
Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas- 1(Rūdolfs Beitāns),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Norakstīt iztrūkumu par EUR 29.78 (divdesmit deviņi euro 78 centi).
5§
Par pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašnieka turētāja
apstiprināšanu._________________________________________________________
D.Ceipiniece J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta 1.daļu un 4.daļu“Par valsts un
pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”14. panta pirmo daļu un ņemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 11(Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija
Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pretnav, atturas- 1(Jeketerina Ivanova),
1.Par kapitāla daļu turētāju :
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.1.SIA „Viļānu namsaimnieks” reģistrācijas Nr. LV 52403003451,juridiskā adrese
Liepu ielā 2, Viļāni :
1.1.1.Noteikt kapitāla daļu turētāja pārstāvi - Viļānu novada domes priekšsēdētāju
Jekaterinu Ivanovu.
1.2.SIA „Viļānu siltums” ,reģistrācijas Nr. 42403003341,juridiskā adrese Rēzeknes
iela 6a, Viļāni:
1.2.1.Noteikt kapitāla daļu turētāja pārstāvi - Viļānu novada domes priekšsēdētāju
Jekaterinu Ivanovu.
1.3.SIA „ALAAS” reģistrācijas Nr. 42403013918,”Križevnieki
2”,Križevnieki,Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads,LV-4633.:
1.3.1 Noteikt kapitāla daļu turētāja pārstāvi -Viļānu novada domes priekšsēdētāju
Jekaterinu Ivanovu.
1.4. SIA „Viļānu slimnīca” ,reģistrācijas Nr. 40003235190, juridiskā adrese :Rīgas
iela 57, Viļāni, Viļānu novads.
1.4.1 Noteikt kapitāla daļu turētāja pārstāvi - Viļānu novada domes priekšsēdētāju
Jekaterinu Ivanovu.
6§
Par vēlēšanu komisijas izveidi ._________________________________________
D.Orlovs J.Ivanova
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 24.punktu, „Republiku
pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma”1.panta
pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti
atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs
Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova,
Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Noteikt vēlēšanu komisijas locekļu skaitu 7 cilvēku sastāvā un pieteikšanās
termiņu 2 nedēļas no lēmuma parakstīšanas brīža.
7§
Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no uzskaites.________________________________
I.Stafecka J.Ivanova
08.07.2017 Ugunsdzēsēju ielā 8, Viļānos, Viļānu novads izcēlās ugunsgrēks, kā
rezultātā nodega 4 (četras) pašvaldībai piederošās ēkas ar kopējo platību 39.7 m2:
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, LR MK
2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 63.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti
atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs
Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova,
Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izslēgt no Viļānu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites sekojošas ēkas:
Nosaukums

Kadastra
apzīmējums

Platība
m2

Šķūnis
78170030279002
Kūts
78170030279003
Šķūnis
78170030279004
Ateja
78170030279005
Kopā
x
Pielikumā: akts par ugunsgrēku.

8.2
19.9
8.6
3
39.7

Atlikusī
vērtība
EUR
9.02
66.64
10.44
3.33
89.43

8§
Par Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.94 „Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Viļānu
novadā”._____________________________________________________________
J.Šlivka J.Ivanova
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Ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu un lietošanu Viļānu novadā, atbilstoši Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6.panta ceturtajai daļai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 1.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti
atklāti balso par - 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs
Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova,
Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas- 1(Jevdokija Šlivka),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izdot Viļānu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.94 „Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Viļānu novadā”.
2. Apstiprināt saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstu.
3. Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
izvērtēšanai.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz trīspadsmit lapām un paskaidrojuma raksts uz divām
lapām.
9§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu Viļānu invalīdu biedrībai .
J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldībā saņemts Viļānu invalīdu biedrības iesniegums, ar kuru tiek
lūgts piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā, tas ir 575,91 EUR apmērā, projekta „Sociālo
un veselības pakalpojumu nodrošināšana Viļānu novada invalīdiem un pensionāriem”
realizācijai. Projekta kopējās izmaksas sastāda 5759,15 EUR, tajā skaitā Eiropas
Savienības finansējums sastāda 90% jeb 5183.24 EUR. Iesniegumam pielikumā
pievienots projekta pieteikums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Viļānu
novada pašvaldības noteikumu Nr.1/2014.”Kārtība, kādā Viļānu novada pašvaldības
dome piešķir finansiālo atbalstu sabiedriskām organizācijām no pašvaldības budžeta”
2.punktu, kurš nosaka: „Viļānu novada dome piešķir finansiālu atbalstu sabiedriskām
organizācijām sociālajā, izglītības, kultūras, zinātnes, mākslas, veselības, sporta,
jaunatnes politikas un vides aizsardzības jomās, tajā skaitā sabiedriskās organizācijas
projektu realizācijai šajās jomās, kuru realizācijas rezultāts ir sabiedriski nozīmīgs
ieguvums novadam, sniedz ieguldījumu šo jomu attīstībā, veido novada pozitīvu tēlu
valsts un starptautiskā līmenī”, šo noteikumu 3., 4.1., 7., 8., 12., 19. un 20.punktu un
ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina
Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija
Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atbalstīt Viļānu invalīdu biedrības dalību projektā „Sociālo un veselības
pakalpojumu nodrošināšana Viļānu novada invalīdiem un pensionāriem”.

8

2. Norādītā projekta realizācijai piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā
no projekta budžeta attiecināmajām izmaksām, tas ir 575,91 EUR (pieci simti
septiņdesmit pieci euro un deviņdesmit viens cents) apmērā.
3. Līdzekļus paredzēt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
4. Starp biedrību un pašvaldību noslēgt Sadarbības līgumu par līdzfinansējuma
piešķiršanu, kurā tiek norādītas tiesības, pienākumi, atbildība un cita
nepieciešamā informācija. Ka arī biedrībai, pēc projekta realizācijas, iesniegt
pašvaldībai izdevumu (finanšu) atskaiti par līdzekļu izlietojumu, pievienojot
attaisnojošo dokumentu kopijas, kā arī savlaicīgi atskaitīties par līdzekļu
izlietojumu.
5. Lēmuma 2., 4.punkta izpildi nodot Finanšu un grāmatvedības nodaļai.
10§
Par SIA „Viļānu siltums” pamatkapitāla palielināšanu.
J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldībā 2017.gada 26.jūlijā saņemts SIA „Viļānu siltums” valdes
locekles M.G. iesniegums (ienākošā Nr.1.3.10/844). Iesniegumā tiek lūgts palielināt SIA
„Viļānu siltums” pamatkapitālu par 150 000,00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši
euro un 00 centi).
Pamatkapitāla palielināšana ir nepieciešama, lai realizētu Katlumājas siltumapgādes
sistēmas rekonstrukciju Nākotnes ielā 6a, Viļānos, 1.kārtas realizācijai, atbilstoši
iepirkuma ID Nr. VNP 2017/10 „Katlumājas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija
Nākotnes ielā 6a, Viļānos (1. un 3.kārta) un Katlumājas siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija Kultūras laukumā 2b, Viļānos (2. un 4.kārta)” rezultātiem.
Pamatojoties uz Publikas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
62. un 63.pantu, Komerclikuma 197. un 198.pantu un likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.pantu pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga
Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija
Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Palielināt SIA „Viļānu siltums” pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu, par 150
000,00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi), sakarā ar Katlumājas
siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju Nākotnes ielā 6a, Viļānos, 1.kārtas realizāciju.
2. Apstiprināt SIA „Viļānu siltums” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus
(1.pielikums);
3. Apstiprināt SIA „Viļānu siltums” statūtu grozījumus (2.pielikums);
4. Apstiprināt SIA „Viļānu siltums” statūtus jaunā redakcijā (3.pielikums);
5. Uzdot SIA „Viļānu siltums” valdes loceklei M.Gritānei viena mēneša laikā, pēc lēmuma
spēkā stāšanas dienas, veikt visas darbības, kas nepieciešamas pamatkapitāla izmaiņu
reģistrācijai komercreģistrā, informējot par to pašvaldību.
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11§
Par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai._______________________
D.Ceipiniece J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldībā saņemts SIA “MILAN-LUNAPARK”, Reģ.Nr.41503072143,
2017. gada 17.jūlija iesniegums (ienākošā Nr.1.3.10/796) ar lūgumu izsniegt atļauju
atrakcijas parka uzstādīšanai Viļānu pilsētas stadionā no 2017. gada 10.augusta līdz
13.augustam. Papildus tiek lūgts atļaut pieslēgt elektrību Viļānu pilsētas stadionā un
palielināt jaudu līdz 50 amp., ka arī pieslēgt ūdeni.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu un
Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga
Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija Šlivka, Felicija
Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izsniegt atļauju publiska pasākuma – atrakcijas parka rīkošanai, SIA “MILANLUNAPARK” no 2017. gada 10.augusta līdz 2017. gada 13.augustam, Viļānu
pilsētas stadionā.
2. SIA “MILAN-LUNAPARK” veikt apmaksu par izmantoto elektroenerģiju,
pamatojoties uz skaitītāja rādījumu un pašvaldības izrakstīto rēķinu.
3. SIA “MILAN-LUNAPARK” veikt apmaksu par elektroenerģiju.
4. Par ūdens pieslēgšanu un apmaksās kārtību SIA “MILAN-LUNAPARK”
vienoties ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”.
5. No SIA “MILAN-LUNAPARK” iekasēt nodevu par izklaidējoša pasākuma
rīkošanu publiskā vietā Viļānu novadā, atbilstoši Viļānu novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.93 „Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu
rīkošanu publiskās vietās Viļānu novadā”.
12§
Par SIA „Viļānu slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu.
J.G.Vidiņš J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldībā 2017.gada 28.jūlijā saņemts SIA „Viļānu slimnīca”
valdes locekļa J.G.V. iesniegums. Iesniegumā tiek lūgts palielināt SIA „Viļānu
slimnīca” pamatkapitālu par 19 500,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti euro un
00 centi), Viļānu slimnīcas katlumājas pārbūvei (dūmeņa nomaiņa).
Kopējā darbu veicēju piedāvājumu summa katlumājas pārbūvei ir 22196,66
EUR, tajā skaitā 3040,73 EUR - skursteņa demontāža, 17612,05 EUR - jauna skursteņa
uzstādīšana un 1543,88 EUR - projekta izstrāde (summas ir norādītas ar PVN 21%
apmērā). Iesniegumam pielikumā ir pievienoti dokumenti, kas apliecina norādīto darbu
izmaksas. SIA „Viļānu slimnīca” ar pašu līdzekļiem ir spējīga samaksāt tikai 3199.66
EUR.
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Pamatojoties uz Publikas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 62. un 63.pantu, Komerclikuma 197. un 198.pantu un likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.pantu pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga
Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija
Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Palielināt SIA „Viļānu slimnīca” pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu, par
19000,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši euro un 00 centi), sakarā ar Viļānu slimnīcas
katlumājas pārbūvi – skursteņa nomaiņu.
2. Apstiprināt SIA „Viļānu slimnīca” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus
(1.pielikums);
3. Apstiprināt SIA „Viļānu slimnīca” statūtu grozījumus (2.pielikums);
4. Apstiprināt SIA „Viļānu slimnīca” statūtus jaunā redakcijā (3.pielikums);
5. Uzdot SIA „Viļānu slimnīca” valdes loceklim J.G.Vidiņam viena mēneša laikā, pēc
lēmuma spēkā stāšanas dienas, veikt visas darbības, kas nepieciešamas pamatkapitāla
izmaiņu reģistrācijai komercreģistrā, informējot par to pašvaldību.
13§
Par nomas attiecību izbeigšanu.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punkta un
izskatot J. S. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 78980040346 - 0,034 ha platībā, Viļānu pagastā izmantošanas,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga
Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija
Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt nomas attiecības ar J. S. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980040346 – 0,034 ha platībā Viļānu pagastā;
2. Lēmuma norakstu nosūtīt J. S. Viļānu pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona
– pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, juridiskā
persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punkta un izskatot T. R. dzīv.
Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170030258 daļas 400 m2 platībā, Viļānu pilsētā izmantošanas, pamatojoties uz likuma
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„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija
Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt nomas attiecības ar T. R. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170030258 daļu 400 m2 platībā Viļānu pilsētā;
2. Lēmuma norakstu nosūtīt T.R.+ Viļāni, Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona
– pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, juridiskā
persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
14§
Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1. Pamatojoties uz 2017.gada 6.jūlija Viļānu domes sēdes Nr.3 dienas kārtības
5.jautājuma 1.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Viļānos, Viļānu nov.,
kadastra numurs 78179000792 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot SIA „VCG
ekspertu grupa” ekspertus
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā , Viļānu nov., platība ir 58,40 m2 un tas ir
5840/204980 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040447001.
Nekustamais īpašums ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses
D.Koroševskas 02.05.2017. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums
Nr.100000422764 31).
Saskaņā ar SIA „VCG ekspertu grupa” 2017.gada 12.jūlija slēdzienu par nekustamā
īpašuma – Mehanizatoru ielā , Viļānos, Viļānu novads - tirgus vērtība ir EUR 2800,00
(divi tūkstoši astoņi simti eiro un 00 centi), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti
balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš
,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova,
Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā , Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs
78179000792, kura platība ir 58,40 m2 un tas ir 5840/204980 domājamās daļas no būves
ar kadastra apzīmējumu 78170040447001, nosacīto cenu – EUR 2800,00 (divi tūkstoši
astoņi simti eiro un 00 centi);
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2. Piedāvāt O. P. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu,
paredzot iespēju norēķināties par nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta 3 daļu;
3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva:
3.1. dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā - dzīvokli , tas ir 5840/204980 domājamās
daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040447001, sākotnējā vērtība EUR 172.52
pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
4. Lēmuma norakstu nosūtīt O.P Viļāni, Viļānu nov.
2. Pamatojoties uz 2017.gada 27.maija Viļānu domes sēdes Nr.8 dienas kārtības
8.jautājuma 1.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā , Viļānos,
Viļānu nov., kadastra numurs 78179000890 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot
nekustamā īpašuma vērtētāju G.Drozdovu
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā , Viļānu nov., platība ir 40,90 m2 un tas ir 4078/172110
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040316001 un 4078/172110
domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040316.
Nekustamais īpašums ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses
V.Pužules 19.06.2017. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr.151 33).
Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2017.gada 30.jūnija slēdzienu par
nekustamā īpašuma – dzīvokļa , Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu novads - tirgus vērtība ir
EUR 2400,00 (divi tūkstoši četri simti eiro un 00 centi), pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris
Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna
Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā , Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs
78179000890, kura platība ir 40,90 m2 un tas ir 4078/172110 domājamās daļas no būves
ar kadastra apzīmējumu 78170040316001 un 4078/172110 domājamās daļas no zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040316, nosacīto cenu – EUR 2400,00 (divi
tūkstoši četri simti eiro un 00 centi);
2. Piedāvāt F. B. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu,
paredzot iespēju norēķināties par nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta 3 daļu;
3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva:
3.1. dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā dzīvokli - tas ir 4078/172110 domājamās daļas no
būves ar kadastra apzīmējumu 78170040316001, sākotnējā vērtība EUR 151.37, pārcelt
uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
3.2. domājamās daļas 4078/172110 apmērā no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170040316 par EUR 71,37 pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi
atsavināšanai.
4. Lēmuma norakstu nosūtīt F. B. Viļāni, Viļānu nov.
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3. Pamatojoties uz 2017.gada 27.aprīļa Viļānu domes sēdes Nr.7 dienas kārtības
6.jautājuma 5.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā ,
Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000888 nosacītas cenas noteikšanu un
pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju G.Drozdovu
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Dzīvokļa īpašuma, Mehanizatoru ielā , Viļānu nov., platība ir 24,40 m2 un tas ir
2435/207123 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040321001 un
2435/207123 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040321.
Nekustamais īpašums ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša
G.Siliņa 07.06.2017. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr.169 14).
Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2017.gada 30.jūnija slēdzienu par
nekustamā īpašuma – dzīvokļa , Mehanizatoru ielā , Viļānos, Viļānu novads - tirgus
vērtība ir EUR 1100,00 (viens tūkstotis viens simts eiro un 00 centi), pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija
Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā , Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs
78179000888, kura platība ir 24,40 m2 un tas ir 2435/207123 domājamās daļas no būves
ar kadastra apzīmējumu 78170040321001 un 2435/207123 domājamās daļas no zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040321, nosacīto cenu – EUR 1100,00 (viens
tūkstotis viens simts eiro un 00 centi);
2. Piedāvāt S. S. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu,
paredzot iespēju norēķināties par nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta 3 daļu;
3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva:
3.1. dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā - tas ir 2435/207123 domājamās daļas no būves
ar kadastra apzīmējumu 78170040321001, sākotnējā vērtība EUR 137,34 pārcelt uz
krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
3.2. domājamās daļas 2435/207123 apmērā no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170040321 par EUR 49.06 pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi
atsavināšanai.
4. Lēmuma norakstu nosūtīt S. S. Viļāni, Viļānu nov.
4. Pamatojoties uz 2017.gada 6.jūlija Viļānu domes sēdes Nr.3 dienas kārtības
5.jautājuma 4.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā , Viļānos,
Viļānu nov., kadastra numurs 78179000614 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot
nekustamā īpašuma vērtētāju
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
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Dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā , Viļānu nov., platība ir 77,10 m2 un tas ir 736/19790
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040320001un 736/19790
domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040320.
Nekustamais īpašums ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses
D.Koroševskas 23.11.2015. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr.344
23).
Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2017.gada 31.jūlija slēdzienu par
nekustamā īpašuma – dzīvokļa , Celtnieku ielā , Viļānos, Viļānu novads - tirgus vērtība
ir EUR 4300,00 (četri tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi), pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris
Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna
Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā , Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs
78179000614, kura platība ir 77,10 m2 un tas ir 736/19790 domājamās daļas no
būves ar kadastra apzīmējumu 78170040320001un 736/19790 domājamās daļas
no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040320, nosacīto cenu – EUR
4300,00 (četri tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi);
2. Piedāvāt I. M. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo
īpašumu, paredzot iespēju norēķināties par nekustamo īpašumu uz nomaksu,
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta 3 daļu;
3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva:
3.1. dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā - tas ir 736/19790 domājamās daļas no
būves ar kadastra apzīmējumu 78170040320001, sākotnējā vērtība EUR 482.54,
pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
3.2. domājamās daļas 736/19790 apmērā no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78170040320 par EUR 165.94 pārcelt uz krājumiem – krājumi un
ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
4. Lēmuma norakstu nosūtīt I. M. Viļāni, Viļānu nov.
5. Pamatojoties uz 2017.gada 25.maija Viļānu domes sēdes Nr.8 dienas kārtības
8.jautājuma 3.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā , Viļānos,
Viļānu nov., kadastra numurs 78179000614 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot
nekustamā īpašuma vērtētāju
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Dzīvokļa īpašuma , Celtnieku ielā , Viļānu nov., platība ir 38,20 m2 un tas ir
3820/275940 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040405001.
Nekustamais īpašums ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses
E.Volikas 03.07.2017. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums
Nr.100000191976 60).
Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2017.gada 31.jūlija slēdzienu par
nekustamā īpašuma – dzīvokļa, Celtnieku ielā , Viļānos, Viļānu novads - tirgus vērtība ir
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EUR 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti eiro un 00 centi), pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris
Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna
Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Noteikt dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā , Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs
78179000892, kura platība ir 38,20 m2 un tas ir 3820/275940 domājamās daļas no
būves ar kadastra apzīmējumu 78170040405001, nosacīto cenu – EUR 1800,00
(viens tūkstotis astoņi simti eiro un 00 centi);
2.Piedāvāt A.K. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo
īpašumu, paredzot iespēju norēķināties par nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā
ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta 3 daļu;
3.Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva:
3.1. dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā dzīvokli - tas ir 3820/275940 domājamās
daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040405001, sākotnējā vērtība EUR
174.22, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
4.Lēmuma norakstu nosūtīt A K. Viļāni, Viļānu nov.
6. Pamatojoties uz 2017.gada 25.maija Viļānu novada domes sēdes Nr.8 dienas kārtības
8.jautājuma 2.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā ,
Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000889 nosacītas cenas noteikšanu un
pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā , Viļānu nov., platība ir 61,90 m2 un tas ir
5945/207123 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040321001 un
5945/207123 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040321.
Nekustamais īpašums ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša
G.Siliņa 07.06.2017. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr.169 32).
Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2017.gada 31.jūlija slēdzienu par
nekustamā īpašuma – dzīvokļa -Mehanizatoru ielā , Viļānos, Viļānu novads - tirgus
vērtība ir EUR 3400,00 (trīs tūkstoši četri simti eiro un 00 centi) un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga
Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija
Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā , Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs
78179000889, kura platība ir 61,90 m2 un tas ir 5945/207123 domājamās daļas no būves
ar kadastra apzīmējumu 78170040321001 un 5945/207123 domājamās daļas no zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040321 nosacīto cenu – EUR 3400,00 (trīs tūkstoši
četri simti eiro un 00 centi);
2. Piedāvāt T. S. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu;
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3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva:
3.1. dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā - dzīvokli , tas ir 5945/207123 domājamās
daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040321001, sākotnējā vērtība EUR
335.31, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
3.2. domājamās daļas 5945/207123 apmērā no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170040321 par EUR 119.78 pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi
atsavināšanai.
4. Lēmuma norakstu nosūtīt T. S. Viļāni, Viļānu nov.
15§
Par nomas attiecību pagarināšanu.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1.Izskatot O. B. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., 2017.gada 27.jūlija iesniegumu par nomas
līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē:
2012.gada 26.oktobrī Viļānu novada dome un O B.noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.113 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030258 daļu 490 m 2
platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 10.decembra Viļānu
pilsētas domes lēmums). Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim. Zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 78170030258 ar kopējo platību 1338 m2 kadastrālā vērtība uz
2017.gada 1.janvāri ir 94 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2017.gada 27.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts O. B. iesniegums ar
lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170030258 daļu 490 m2. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš
var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka vienošanās pamata.
Izvērtējot O. B. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 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 ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris
Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna
Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt vienošanos ar O. B.par 26.10.2012. zemes nomas līgumu Nr.113, par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030258 daļu 490 m2 platībā, pagarināšanu 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
16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), 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 O. B. Viļāni, Viļānu nov.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona
– pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, juridiskā
persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2.Izskatot G.S. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 12.jūlija iesniegumu par
nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē:
2012.gada 30.jūlijā Viļānu novada dome un G. S. noslēdza lauku apvidus zemes
nomas līgumu Nr.1 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900050230 – 3,40 ha.
Nomas līgums ir spēkā līdz 2017.gada 30.jūlijam. Zemes vienība ir pašvaldībai
piekritīgā zeme (2011.gada 25.augusta Viļānu novada domes lēmums). Zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 78900050230 kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 2536
EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
2017.gada 12.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts G.S. iesniegums ar
lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
78900050230. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš var tikt mainīts
uz iznomātāja un nomnieka vienošanās pamata.
Izvērtējot G. S. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta
trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris
Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna
Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar G. S. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78900050230 – 3,40 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
16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), kā arī paredzot, pašvaldības
tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes
nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt G. S. Sokolku pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona
– pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, juridiskā
persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3.Izskatot L. S., dzīv. Sokolku pag., 2017.gada 6.jūlija iesniegumu par nomas līguma
pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē:
2012.gada 30.jūlijā Viļānu novada dome un L. S. noslēdza lauku apvidus zemes
nomas līgumu Nr.4 par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78900030279 – 2,80
ha platībā, 78900030283 – 1,00 ha platībā, 78900030232 – 0,70 ha platībā un
78900030098 – 1,30 ha platībā. Nomas līguma darbības laiks līdz 2017.gada 30.jūlijam.
Zemes vienības ir pašvaldībai piekritīgās zemes (2011.gada 25.augusta Viļānu novada
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domes lēmums un 2008.gada 24.septemba Sokolku pagasta padomes lēmums).
2014.gada 1.aprīlī Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un
zemes komisija pieņēma lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030283 platības precizēšanu un noteica to 1,26 ha platībā. Zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 78900030279 kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 1984
EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030283 kadastrālā
vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 958 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78900030232 kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 623 EUR. Zemes
vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030098 kadastrālā
vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 1157 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2017.gada 6.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts L. S. iesniegums ar
lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem
78900030279, 78900030283, 78900030232 un 78900030098. Pamatojoties uz nomas
līguma 2.2 punktu līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka
vienošanās pamata.
Izvērtējot L. S. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta
trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris
Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna
Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar L. S. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
78900030279 – 2,80 ha platībā, 78900030283 – 1,26 ha platībā, 78900030232 – 0,70 ha
platībā un 78900030098 – 1,30 ha platībā, uz pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties uz
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību (apstiprināts
16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), 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 L. S. Sokolku pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona
– pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, juridiskā
persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4.Izskatot M.V. dzīv. Sokolku pag., 2017.gada 27.jūlija iesniegumu par nomas līguma
pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē:
2012.gada 2.augustā Viļānu novada dome un M.V. noslēdza lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.5 par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78900040050
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– 5,40 ha platībā, 78900040131 – 1,00 ha platībā, 78900040241 – 0,70 ha platībā,
78900040275 – 3,30 ha platībā un 78900040280 – 4,70 ha platībā. Nomas līguma
darbības laiks līdz 2017.gada 2.augustam. Zemes vienības ir pašvaldībai piekritīgās
zemes (2011.gada 25.augusta Viļānu novada domes lēmums. Zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78900040050 kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 3237 EUR.
Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900040241 kadastrālā
vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 434 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78900040275 kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 2045 EUR.
Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900040280 kadastrālā
vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 2300 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Pamatojoties uz 17.03.2017.
reģistrēto zemes robežu plānu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900040131
platība noteikta 1,14 ha apmērā. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900040131
kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.jūniju ir 87 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
2017.gada 27.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts M. V. iesniegums ar
lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem
78900040050, 78900040131, 78900040241, 78900040275 un 78900040280.
Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja
un nomnieka vienošanās pamata.
Izvērtējot M. V. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta
trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu deputāti atklāti balso par - 10(Jekaterina
Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska), pret1(Jevdokija Šlivka) , atturas- 1(Rūdolfs Beitāns),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar M. V. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
78900040050 – 5,40 ha platībā, 78900040131 – 1,14 ha platībā, 78900040241 – 0,70 ha
platībā, 78900040275 – 3,30 ha platībā un 78900040280 – 4,70 ha platībā, uz pieciem
gadiem;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties uz
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību (apstiprināts
16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), 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 M. V. Sokolku pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona
– pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, juridiskā
persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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5.Izskatot V. L. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 5.jūlija iesniegumu par
nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē:
2009.gada 20.maijā Sokolku pagasta padome un V. L. noslēdza lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.151 par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
78900040130 – 1,1 ha platībā, 78900040151 -4,0 ha platībā, 78900040276 – 3,2 ha
platībā, 78900040204 - 2,0 ha platībā un 78900040237 – 6,2 ha platībā. Nomas līgums
ir spēkā līdz 2019.gada 31.decembrim. Zemes vienības ir pašvaldībai piekritīgā zeme
(2009.gada 26.janvāra Sokolku pagasta padomes lēmums). 2014.gada 1.aprīlī Viļānu
novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija pieņēma
lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900040276 platības precizēšanu
un noteica to 3,81 ha platībā, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900040204
platības precizēšanu un noteica to 1,45 ha platībā. Zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78900040151 kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 2479 EUR.
Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900040130 kadastrālā
vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 121 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78900040276 kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 2362 EUR.
Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900040204 kadastrālā
vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 1306 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78900040237 kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 3843 EUR.
Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
2012.gada 27.augustā Viļānu novada dome un V. L. noslēdza lauku apvidus zemes
nomas līgumu Nr.6 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7890004033 – 0,50 ha.
Nomas līgums ir spēkā līdz 2017.gada 27.augustam. Zemes vienība ir pašvaldībai
piekritīgā zeme (2011.gada 25.augusta Viļānu novada domes lēmums). 2014.gada
1.aprīlī Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes
komisija pieņēma lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900040033
platības precizēšanu un noteica to 0,23 ha platībā Zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78900040033 kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 166 EUR. Zemes
vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
2017.gada 5.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts V.L.iesniegums ar
lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu
78900040033, 78900040151, 78900040130, 78900040276, 78900040204 un
78900040237, tā kā viņš plāno dotos zemes gabalus pieteikt projektam mazo
saimniecību attīstībai, kur viena no prasībām ir nomas līgumu darbības laiks vismaz
pieci gadi. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš var tikt mainīts uz
iznomātāja un nomnieka vienošanās pamata.
Izvērtējot V. 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 ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
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deputāti atklāti balso par - 10(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris
Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna
Popova, Felicija Leščinska), pret- 1(Rūdolfs Beitāns), atturas- 1 (Jevdokija Šlivka),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar V.L.par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
78900040130 – 1,1 ha platībā, 78900040151 -4,0 ha platībā, 78900040276 – 3,81 ha
platībā, 78900040204 - 1,45 ha platībā un 78900040237 – 6,2 ha platībā, uz pieciem
gadiem;
2. Noslēgt vienošanos ar V. L. par 27.08.2012. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.6,
par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900040033 – 0,23 ha platībā, pagarināšanu
uz pieciem gadiem;
3. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties uz
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību (apstiprināts
16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), kā arī paredzot, pašvaldības
tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes
nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
4. Lēmuma norakstu nosūtīt V. L. Sokolku pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona
– pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, juridiskā
persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6.Izskatot A.S. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2017.gada 5.jūlija iesniegumu par nomas
līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē:
2012.gada 1.augustā Viļānu novada dome un A. S. noslēdza lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.394 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980060251 –
2,36 ha. Nomas līgums ir spēkā līdz 2017.gada 1.augustam. Zemes vienība ir
pašvaldībai piekritīgā zeme (2012.gada 23.augusta Viļānu novada domes lēmums).
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980060251 kadastrālā vērtība uz 2017.gada
1.janvāri ir 1964 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2017.gada 5.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A S. iesniegums ar
lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
78980060251. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš var tikt mainīts
uz iznomātāja un nomnieka vienošanās pamata.
Izvērtējot A. S. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta
trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris
Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna
Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar A.S. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980060251 – 2,36 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 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības
domes sēdē Nr.7§), 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. S. Viļānu pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona
– pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, juridiskā
persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7.Izskatot S. M. dzīv. Valmiera, 2017.gada 11.jūlija iesniegumu par nomas līguma
pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē:
2012.gada 1.augustā Viļānu novada dome un S. M. noslēdza lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.395 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980030446 –
0,40 ha. Nomas līgums ir spēkā līdz 2017.gada 1.augustam. Zemes vienība ir
pašvaldībai piekritīgā zeme (2014.gada 10.aprīļa Viļānu novada domes lēmums). Zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 78980030446 kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri
ir 209 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
2017.gada 11.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts S. M. iesniegums ar
lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
78980030446. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš var tikt mainīts
uz iznomātāja un nomnieka vienošanās pamata.
Izvērtējot S.M. 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 ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris
Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna
Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar S.M. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980030446 – 0,40 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
16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), 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. M.- Valmiera.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona
– pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, juridiskā
persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8.Izskatot I. B. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., 2017.gada 28.jūlija iesniegumu par nomas
līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē:
2012.gada 30.jūlijā Viļānu novada dome un I. B. noslēdza lauku apvidus zemes
nomas līgumu Nr.3 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900040064 – 0,50 ha.
Nomas līgums ir spēkā līdz 2017.gada 30.jūlijam. Zemes vienība ir pašvaldībai
piekritīgā zeme (2011.gada 25.augusta Viļānu novada domes lēmums). 2014.gada
1.aprīlī Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes
komisija pieņēma lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900040064
platības precizēšanu un noteica to 0,92 ha platībā. Zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78900040064 kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 829 EUR. Zemes
vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
2017.gada 28.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts I. . iesniegums ar
lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
78900040064. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš var tikt mainīts
uz iznomātāja un nomnieka vienošanās pamata.
Izvērtējot I. B. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta
trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris
Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna
Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Noslēgt jaunu nomas līgumu ar I. B. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78900040064 – 0,92 ha, uz pieciem gadiem;
1. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties uz
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību (apstiprināts
16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), kā arī paredzot, pašvaldības
tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes
nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
2. Lēmuma norakstu nosūtīt I. B. Viļāni, Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona
– pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, juridiskā
persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9.Izskatot I. M. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2017.gada 28.jūlija iesniegumu par
nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē:
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2012.gada 30.jūlijā Viļānu novada dome un I.M. noslēdza lauku apvidus zemes
nomas līgumu Nr.393 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980050092 – 0,70
ha platībā un 78980050252 – 0,40 ha platībā. Nomas līgums ir spēkā līdz 2017.gada
30.jūlijam. Zemes vienības ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2010.gada 27.maija Viļānu
novada domes lēmums). 2014.gada 1.aprīlī Viļānu novada pašvaldības privatizācijas,
pašvaldības īpašuma un zemes komisija pieņēma lēmumu par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78980050092 platības precizēšanu un noteica to 0,98 ha platībā. Zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 78980050092 kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri
ir 872 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980050252
kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 356 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2017.gada 28.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts I. M. iesniegums ar
lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem
78980050092 un 78980050252. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma
termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un nomnieka vienošanās pamata.
Izvērtējot I. M. 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 ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti
balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš
,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova,
Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar I. M. par zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 78980050092 – 0,98 ha platībā un 78980050252 – 0,40 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 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības
domes sēdē Nr.7§), 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. M. Viļānu pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona
– pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, juridiskā
persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10.Izskatot A. S.dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2017.gada 25.maija iesniegumu par
nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē:
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2007.gada 25.septembrī Viļānu pagasta padome un A. S. noslēdza lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.57 par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
78980100133 – 1,50 ha platībā un 78980100134 – 1,00 ha platībā. Zemes vienības ir
pašvaldībai piekritīgā zeme (2010.gada 27.maija Viļānu novada domes lēmums).
2012.gada 31.maijā tika noslēgta vienošanās par grozījumiem lauku apvidus zemes
nomas līgumā Nr.57, ar kuru nomas termiņš tika pagarināts līdz 2017.gada 1.jūnijam.
Pamatojoties uz 03.04.2017. izgatavoto zemes robežu plānu, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78980100133 platība tika noteikta 2,84 ha platībā. Kadastrālā vērtība uz
2017.gada 1.janvāri ir 2269 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Pamatojoties uz 25.04.2017. izgatavoto zemes robežu plānu, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78980100134 platība tika noteikta 1,96 ha platībā. Kadastrālā vērtība uz
2017.gada 1.janvāri ir 214 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
2017.gada 25.maijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A. S. iesniegums ar lūgumu
pagarināt nomas attiecības par zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 78980100133
un 78980100134. Pamatojoties uz nomas līguma 2.3 punktu līguma termiņu var
pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
Izvērtējot A. S. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta
trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina
Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija
Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Noslēgt jaunu nomas līgumu ar A. S. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
78980100133 – 2,84 ha platībā un 78980100134 – 1,96 ha platībā uz pieciem gadiem;
2.Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību (apstiprināts
16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), 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. S. Viļānu pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona
– pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, juridiskā
persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11.Izskatot T. S. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2017.gada 25.maija iesniegumu par nomas
līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē:
2007.gada 30.novembrī Viļānu pagasta padome un T. S. noslēdza lauku apvidus zemes
nomas līgumu Nr.188 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980090680 – 0,90 ha
platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2010.gada 27.maija Viļānu novada domes
lēmums). 2012.gada 1.jūnija tika noslēgta vienošanās par grozījumiem lauku apvidus zemes
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nomas līgumā Nr.188, ar kuru nomas termiņš tika pagarināts līdz 2017.gada 1.jūnijam.
2014.gada 1.aprīlī Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes
komisija pieņēma lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980100133 platības
precizēšanu un noteica to 1,20 ha platībā. Zemes vienības kadastrālā vērtība uz 2017.gada
1.janvāri ir 912 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
2017.gada 25.maijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts T. S. iesniegums ar lūgumu
pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78980090680.
Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un
nomnieka vienošanās pamata.
Izvērtējot T. S. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas
1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu deputāti

atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs
Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova,
Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Noslēgt jaunu nomas līgumu ar T. S. par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 78980090680 – 1,20 ha platībā uz pieciem gadiem;
2.Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas
kārtību (apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), 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 T. S. Viļānu pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc
dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, juridiskā persona – pēc
juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

16§
Par zemes iznomāšanu.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1.Izskatot I.S. dzīv. Viļānu pag., Viļānu novads, 2017.gada 29.jūnija iesniegumu par
nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980040345 Viļānu pagastā ir Viļānu
novada pašvaldībai piekritīgā zeme (2010.gada 27.maija Viļānu novada domes lēmums
par zemes piekritību pašvaldībai).
2017.gada 29.jūnijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts I.S. iesniegums ar
lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980040345 - 0,034 ha
platībā, mazdārziņa uzturēšanai. Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra
Nr.78980040345 kadastrālā vērtība ir EUR 26, zemes gabala lietošanas mērķis – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz zemes gabala atrodas
mazdārziņš.
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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 I. S. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta
trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris
Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna
Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar I.S. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980040345 –
0,034 ha platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties uz
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību (apstiprināts
16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7), 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. S. Viļānu pag., Viļānu novads.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona
– pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, juridiskā
persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2.Izskatot S. Š.dzīv. Viļānu pag., Viļānu novads, 2017.gada 2.jūnija un 12.jūnija
iesniegumus par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78980090601 un 78980090320
Viļānu pagastā ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes (2010.gada 27.maija
Viļānu novada domes lēmums par zemes piekritību pašvaldībai).
2017.gada 2.jūnijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts S.Š. iesniegums ar
lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980090601 - 0,50 ha platībā,
lauksaimniecības vajadzībām, bet 2017.gada 12.jūnijā Viļānu novada pašvaldībā tika
saņemts S. Š. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980090320 - 0,52 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām. Uz 2017.gada 1.janvāri
zemes vienības ar kadastra Nr.78980090601 kadastrālā vērtība ir EUR 445, zemes
gabala lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, uz zemes gabala lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Uz 2017.gada
1.janvāri zemes vienības ar kadastra Nr.78980090320 kadastrālā vērtība ir EUR 463,
zemes gabala lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, uz zemes gabala lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
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 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 ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris
Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna
Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar S. Š. par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
78980090601 – 0,50 ha platībā un 78980090320 – 0,52 ha platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties uz
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību (apstiprināts
16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7), 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 attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona
– pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, juridiskā
persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3.Izskatot G. A. dzīv. Viļānu pag., Viļānu novads, 2017.gada 2.jūnija iesniegumu par
nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980090222 Viļānu pagastā ir Viļānu
novada pašvaldībai piekritīgā zeme (2010.gada 27.maija Viļānu novada domes lēmums
par zemes piekritību pašvaldībai).G. A. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 78980090222 - 5,0 ha platībā, piemājas saimniecības vajadzībām.
Pēc valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības
ar kadastra Nr.78980090222 kadastrālā vērtība ir EUR 345, zemes gabala lietošanas
mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz zemes
gabala atrodas lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas ir aizaugusi ar krūmiem.
Apsekošanas laikā tika konstatēts, ka lielākajā zemes gabala platībā krūmi ir
pārveidojušies par mežu, tāpēc Viļānu novada pašvaldība mainīs zemes vienības
lietošanas mērķi uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
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 G. A. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”
3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu,
66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
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47.panta pirmo un otro daļu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga
Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija
Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Noslēgt nomas līgumu ar G. A. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980090222 – 5,00 ha platībā uz pieciem gadiem, norādot, ka zemes vienības
lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
2.Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas
kārtību (apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7), kā arī
paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3.Lēmuma norakstu nosūtīt G. A. Viļānu pag., Viļānu novads.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona
– pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, juridiskā
persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot I. M. dzīv. Londona, Lielbritānija, pilnvarotās personas R.M.(24.04.2017.
zvērinātas notāres Ingas Muciņas izdota Ģenerālpilnvara (iereģistrēta ar Nr.4180)),
2017.gada 29.jūnija iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome
konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030258 Viļānu pilsētā ir Viļānu
novada pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 10.decembra Viļānu pilsētas domes
lēmums par zemes piekritību pašvaldībai).
2017.gada 29.jūnijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts I. M. pilnvarotās
personas R. M. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170030258 daļu 400 m2 platībā, mazdārziņa uzturēšanai. Uz 2017.gada 1.janvāri
zemes vienības ar kadastra Nr.78170030258 ar kopējo platību 1338 m2 kadastrālā
vērtība ir EUR 94, zemes gabala lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz zemes gabala atrodas mazdārziņš.
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 I.M. pilnvarotās personas R. M. 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 ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija
Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Noslēgt nomas līgumu ar I.M. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030258
daļu 400 m2 platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties uz
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību (apstiprināts
16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7), 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.M. Londona, Lielbritānija.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona
– pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, juridiskā
persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot J.G. dzīv.Viļānu pag., Viļānu novads, 2017.gada 11.jūlija iesniegumu par
nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980010163 Viļānu pagastā ir Viļānu
novada pašvaldībai piekritīgā zeme (2010.gada 27.maija Viļānu novada domes lēmums
par zemes piekritību pašvaldībai).
2017.gada 11.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts J. G. iesniegums ar
lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980010163 - 2,30 ha platībā,
uz tās esošo ēku uzturēšanai un lauksaimniecības vajadzībām. Uz 2017.gada 1.janvāri
zemes vienības ar kadastra Nr.78980010163 kadastrālā vērtība ir EUR 1887, zemes
gabala lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, uz zemes gabala atrodas J. G. tiesiskā valdījumā esošā dzīvojamā māja
un divas palīgēkas, kā arī lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
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. 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 ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti
balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš
,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova,
Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar J. G. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980010163 – 2,30 ha platībā uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu
iznomāšanas kārtību (apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības
domes sēdē Nr.7), kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas
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maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas
noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt J. G. Viļānu pag., Viļānu novads.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona
– pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, juridiskā
persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot S. H. dzīv. Viļāni, Viļānu novads, 2017.gada 31.jūlija iesniegumu par nomas
līguma noslēgšanu, Viļānu novada dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030372 Viļānu pagastā ir Viļānu
novada pašvaldībai piekritīgā zeme (2011.gada 13.maija Viļānu novada domes lēmums
par zemes piekritību pašvaldībai).
2017.gada 31.jūlijā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts S. H. iesniegums ar
lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030372 - 1000 m2
platībā, mazdārziņa uzturēšanai. Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra
Nr.78170030372 ar kopējo platību 6288 m2 kadastrālā vērtība ir EUR 440, zemes
gabala lietošanas mērķis – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas
nozīmes objektu teritorija, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda
cita klasifikācijā norādītā lietošanas mērķa.
Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” par šo zemes gabala daļu noslēdzams
zemes nomas līgums.
Izvērtējot S.H. 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 ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris
Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna
Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Noslēgt nomas līgumu ar S. H. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170030372 daļu 1000 m2 platībā uz pieciem gadiem.
2.Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas
kārtību (apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7), 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. H Viļāni, Viļānu novads.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona
– pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, juridiskā
persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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17§
Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1.Izskatot S N. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar dzīvokļa Nākotnes ielā, Viļānos
atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada domes konstatēja:
S.N.saskaņā ar 2002.gada 19.novembra „Publisko personu mantas atsavināšanas
likuma” 4.panta ceturtās daļas piekto punktu ir persona, kura var ierosināt nekustamās
mantas atsavināšanu;
S.N. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojis klāt visus iesnieguma izskatīšanai
nepieciešamos dokumentus (05.08.2008. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1477, SIA
„Viļānu namsaimnieks” 26.05.2017. izziņa Nr.140 par parādu neesamību, SIA „Viļānu
siltums” 25.05.2017. izziņa par parādu neesamību).
Dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā, Viļānos, platība ir 56,10 m2 un tas ir 530/11661
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78980040529001 (dzīvojamā māja)
un 530/11661 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980040529.
Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
Dzīvokļa īpašums Nākotnes ielā 2A-14, Viļānos, nav nepieciešams Viļānu novada
pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai un ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija
Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nākotnes ielā, Viļānos, 56,10 m2 platībā, kas sastāv no 530/11661 domājamās
daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78980040529001 (dzīvojamā māja) un
530/11661 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980040529.
Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu apmērs var tikt
precizēts.
2. Nodot dzīvokļa īpašumu Nākotnes ielā, Viļānos, 56,10 m2 platībā, kas sastāv no
530/11661 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78980040529001
(dzīvojamā māja) un 530/11661 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78980040529, (veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo
daļu apmērs var tikt precizēts) atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu;
3. Lēmuma norakstu nosūtīt S.N. Viļāni, LV – 4650.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona
– pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, juridiskā
persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
18§
Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1. Pamatojoties uz 2015.gada 22.janvāra Viļānu domes sēdes Nr.1 dienas kārtības
8.jautājuma 1.punkta lēmumu „Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
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pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot nekustamā īpašuma
“Kristceliņi”, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra numurs 78980010236 nosacītas cenas
noteikšanu un pieaicinot SIA „VCG ekspertu grupa” ekspertus
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu “Kristceliņi” ir nostiprināts ar
Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses V.Pužules 08.03.2017. lēmumu (Viļānu
pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000565189). Nekustamais īpašums sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980010235 - 22,11 ha platībā.
Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980010235 kadastrālā
vērtība ir EUR 14239. Zemes vienības lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienību veido 18,36 ha lauksaimniecībā
izmantojamās zemes un 3,75 ha zemes, kas atrodas zem krūmājiem.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2017.gada 4.jūlija slēdzienu par
nekustamā īpašuma – “Kristceliņi”, Viļānu pag., Viļānu novads - tirgus vērtība ir EUR
22500,00 (divdesmit divi tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi), pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par - 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Lūcija Veselova, Guna
Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas- 1(Inga
Zunda-sakarā ar interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Noteikt nekustamā īpašuma “Kristceliņi”, Viļānu pag., Viļānu nov. ar kadastra
Nr.78980010236, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78980010235 – 22,11 ha platībā - nosacīto cenu EUR 22500,00 (divdesmit divi tūkstoši
pieci simti euro un 00 centi);
2.Piedāvāt A/S “Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” izmantot pirmpirkuma
tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu, paredzot iespēju norēķināties par
nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 36.panta 3 daļu;
3.Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva:
3.1. zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78980010235 par EUR 14239.00 pārcelt uz
krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
4.Lēmuma norakstu nosūtīt A/S “Viļānu SIS”, Viļāni, Viļānu nov.

19§
Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1.
Pamatojoties uz 2017.gada 25.maija Viļānu domes sēdes Nr.8 dienas kārtības
19.jautājuma lēmumu „Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Brīvības ielā 11-1, Viļānos
pārdošanu izsolē” Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisija 2017.gada 10.jūlijā
veica dzīvokļa - Brīvības ielā 11-1, Viļānos ar kadastra Nr.78179000815 ar kopējo
platību 65,20 m2, kas sastāv no 6783/23470 domājamajām daļām no ēkas ar kadastra
apzīmējumu 78170040131001 (dzīvojamā māja), 6783/23470 domājamajām daļām no
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ēkas ar kadastra apzīmējumu 78170040131002 (šķūnis), 6783/23470 domājamajām
daļām no ēkas ar kadastra apzīmējumu 78170040131003 (šķūnis) un 6783/23470
domājamajām daļām no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040131) izsoli.
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Brīvības ielā, Viļānos, sākuma cena bija noteikta EUR
2050,00, izsoles solis EUR – 100,00. Izsoles noteikumos paredzētajā kārtībā, līdz
2017.gada 10.jūlijam pulksten 10.00 tika saņemts viena pretendenta pieteikums, dalībai
izsolē.
Izsoles gaitā tika piedāvāta cena 2150,00, kuru nosolīja V. C.
2017.gada 10.jūlijā tika saņemts V. C.iesniegums ar lūgumu atļaut norēķināties par
izsolē iegādāto īpašumu 12 mēnešu laikā. Apstiprinātie izsoles noteikumi paredz iespēju
izsoles dalībniekiem, norēķināties par nekustamo īpašumu, noslēdzot nomaksas līgumu,
ja tam piekritusi Viļānu novada dome un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris
Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna
Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt 2017.gada 10.jūlija izsoles protokolu par nekustamo īpašumu – dzīvokli
Brīvības ielā , Viļānos ar kadastra Nr.78179000518.
2. Atļaut V. C. norēķināties par izsolē iegādāto īpašumu - dzīvokli Brīvības ielā, Viļānos ar
kadastra Nr.78179000815 – 12 mēnešu laikā.

2.
Pamatojoties uz 2017.gada 25.maija Viļānu domes sēdes Nr.8 dienas kārtības
20.jautājuma lēmumu „Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Raiņa ielā, Viļānos pārdošanu
izsolē” Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisija 2017.gada 10.jūlijā veica dzīvokļa
- Raiņa ielā, Viļānos ar kadastra Nr.78179000741 ar kopējo platību 47,20 m2, kas sastāv
no 4515/99094 domājamajām daļām no ēkas ar kadastra apzīmējumu 78170040345001
(dzīvojamā māja) un 4515/99094 domājamajām daļām no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78170040345).
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Raiņa ielā, Viļānos, sākuma cena bija noteikta EUR
2250,00, izsoles solis EUR – 100,00. Izsoles noteikumos paredzētajā kārtībā, līdz
2017.gada 10.jūlijam pulksten 10.00 tika saņemts viena pretendenta pieteikums, dalībai
izsolē.
Izsoles gaitā tika piedāvāta cena 2350,00, kuru nosolīja M. B. un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga
Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija
Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Apstiprināt 2017.gada 10.jūlija izsoles protokolu par nekustamo īpašumu – dzīvokli
Raiņa ielā, Viļānos ar kadastra Nr.78179000741.
3.
Pamatojoties uz 2017.gada 25.maija Viļānu domes sēdes Nr.8 dienas kārtības
21.jautājuma lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Kūdriņa” ar kadastra Nr.78900030278
pārdošanu izsolē” Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisija 2017.gada 10.jūlijā
veica nekustamā īpašuma „Kūdriņa”, Sokolku pagasts, kadastra Nr.78900030278, kas
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030278 – 2,35 ha platībā.
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
Nekustamā īpašuma „Kūdriņa”, Sokolku pagasts, sākuma cena bija noteikta EUR
3400,00, izsoles solis EUR – 100,00. Izsoles noteikumos paredzētajā kārtībā, līdz
2017.gada 10.jūlijam pulksten 10.00 tika saņemts viena pretendenta pieteikums, dalībai
izsolē.
Izsoles gaitā tika piedāvāta cena 3500,00, kuru nosolīja M.Z. un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga
Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija
Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt 2017.gada 10.jūlija izsoles protokolu par nekustamo īpašumu – „Kūdriņa”,
Sokolku pagasts ar kadastra Nr.78900030278.
20§
Par 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu .__________________________
J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.daļu un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga
Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija
Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt 2016.gada publisko pārskatu .
Pielikumā pārskats uz 46 lapām.
21§
Par Viļānu Romas katoļu draudzes priestera Rinalda Stankēviča , Dekšāres
iedzīvotāju
un
Sokolku
pagasta
pārvaldes
vadītājas
iesniegumu
izskatīšanu.__________________________________________________________
D.Ceipiniece J.Ivanova
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Izskatot Viļānu Romas katoļu draudzes priestera Rinalda Stankēviča 2017. gada 31.
jūlija iesniegumu, Dekšāres pagasta iedzīvotāju 2017.gada 01.augusta iesniegumu un
Sokolku pagasta pārvaldes vadītājas 2017.gada 01.augusta iesniegumus ar lūgumiem
piešķirt autobusus Viļānu Romas katoļu draudzes locekļu nokļūšanai uz svētkiem
Aglonas baznīcā 2017. gada no 11. augusta līdz 15. augustam Viļānu novada
iedzīvotājiem , pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15. panta 1.daļas 5.punktu un
ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina
Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija
Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Piešķirt autobusu Viļānu Romas katoļu draudzes locekļu svētceļojumam no Viļāniem
uz Aglonu 2017. gada 11., 13., 14. un 15. augustā .
2.Piešķirt autobusu Dekšāres pagasta iedzīvotājiem no Dekšārēm uz Aglonu 2017.gada
14.augustā.
3.Piešķirt autobusu Sokolku pagasta iedzīvotājiem no Sokolkiem uz Aglonu 2017.gada
15.augustā.
22§
Par naudas līdzekļu piešķiršanu._________________________________________
I.Stafecka J.Šlivka J.Ivanova
Sakarā ar to, ka 08.07.2017 Ugunsdzēsēju ielā 8, Viļānos, Viļānu novads ugunsgrēkā
nodega saimniecības ēkas tai skaitā arī āra tualete, tad pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija
Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt naudas līdzekļu līdz EUR 350.00 ( trīs simti piecdesmit euro 00 centi) no
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem āra tualetes iegādei un uzstādīšanai Viļānos,
Ugunsdzēsēju ielā 8, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr. 78170030279.
23§
Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2013. gada 10. oktobra saistošajos
noteikumos Nr.55 “VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”._______
D.Orlovs J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 24. pantu un 41. panta pirmās daļas 1.punktu
un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina
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Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija
Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2013. gada 10. oktobra saistošajos
noteikumos Nr.55 “VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” (pielikumā).

24§
Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā.
G.Visocka J.Šlivka J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2 punktu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Likuma par budžetu un finanšu vadību
7.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs
Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Veikt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā.
Pielikumā: pamatbudžeta grozījumi uz 2 lapām.
25§
Par līdzekļu piešķiršanu transportlīdzekļa iegādei._________________________
J.Ivanova
Lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 15. pantā pirmās daļas 12. punktā noteikto
funkciju izpildi, t.i. piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un
netiklību, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu,
15. panta pirmās daļas 12.punktu, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 1. un 3. punktu un
8. pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs
Beitāns, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas- 1(Jevdokija Šlivka),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu līdz 17000.00 EUR, ar PVN, jauna vieglā transportlīdzekļa iegādei.
2. Izsludināt iepirkuma procedūru par jauna vieglā transportlīdzekļa iegādi Viļānu novada
pašvaldības policijas vajadzībām.
3. Šī lēmuma 1. punkta izpildei atļaut izlietot līdz 7060.00 EUR no budžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem.
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26§
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājuma risināšanā- pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanā.______________________________________________
D.Ceipiniece J.Ivanova
1.Izskatot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” informāciju (reģ. Nr.1.4.1/179.1) par
2017.gada 25.maija Viļānu novada pašvaldības domes lēmuma Nr.8 par „Palīdzības
sniegšanu dzīvokļu jautājuma risināšanā- pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā V. B.” neizpildīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” dara zināmu, ka Viļānu novada pašvaldības
2017.gada 25.maija lēmums Nr.8 par dzīvokļa Brīvības ielā, Viļānos īres tiesību
piešķiršanu V .B. nav izpildīts. V. B. dzīvokli nav pieņēmis un dzīvojamās telpas īres
līgums par Brīvības ielā, Viļānos ar V. B. nav noslēgts.
Saskaņā ar 2017.gada 25.maija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.8 32§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. panta
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 5.4. punktu, V.B. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā –
izīrēt pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo telpu Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov.
Augstāk minētā lēmuma 3.punkts noteic, ka dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas
termiņš- viens mēnesis no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža. V. B. nav izpildījis norādīto
lēmumu.
2017.gada 18.jūlijā V.B. iesniedza rakstisku atteikumu īrēt dzīvokli Brīvības ielā,
Viļānos.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo daļu dzīvojamās telpas
īres līgumu slēdz izīrētājs un īrnieks. Likuma 5.panta otrajā daļā norādīts, ka lēmumu
par dzīvojamās telpas izīrēšanu konkrētai personai pieņem valsts vai pašvaldības
institūcija. Dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma
pieņemšanas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta
pirmo un otro daļu,- un ņemot vērā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par - 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija
Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas1(Jevdokija Šlivka),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atcelt 2017.gada 25. maija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.8 32§ par
„Palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājuma risināšanā- pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā V. B.”.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
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2.Izskatot L. G. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
L. G. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo brīvo dzīvojamo telpu. 2017.gada 13.augustā viņa kļūs pilngadīga un sakarā
ar pilngadības sasniegšanu beigsies ārpusģimenes aprūpe pie aizbildnes.
Pamatojoties uz 2017.gada 11.jūlijā Viļānu novada pašvaldības bāriņtiesas sniegto
informāciju (reģ.Nr.1-14/149) pašvaldības bāriņtiesa 2015.gada 9. jūlijā pieņēma
lēmumu Nr.1-6/14 par aizbildnības nodibināšanu bez vecāku gādības palikušam bērnam
L. G. un aizbildņa S. C. iecelšanu. L.G.kļūs pilngadīga 2017.gada 13.augustā un viņai
beigsies ārpusģimenes aprūpe pie aizbildnes.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu
un 14.panta pirmās daļas 3.punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā, var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas. Pirmām kārtām ar dzīvojamo
telpu nodrošināmas bez vecāku gādības palikuši bērni - pēc tam, kad bērns sasniedzis
pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe.
Augstāk minētā likuma 14. panta otrā daļa noteic, ka par to, ka bez vecāku gādības
palikušam bērnam, pēc pilngadības sasniegšanas būs nepieciešama palīdzība dzīvokļa
jautājumu risināšanā, attiecīgā bērnu aprūpes iestāde, bāriņtiesa, ja bērns atrodas
audžuģimenē, vai aizbildnis paziņo pašvaldības sociālajam dienestam. Šis paziņojums
nosūtāms ne vēlāk ka sešus mēnešus pirms tam, kad beidzas bērna ārpusģimenes aprūpe.
Saskaņā ar minēto likuma 14.panta ceturto daļu tiesības uz nodrošinājumu ar
pašvaldības dzīvojamo telpu bez vecāku gādības palicis bērns iegūst, sasniedzot
pilngadību, un saglabā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Bez vecāku gādības palikušu
bērnu ar dzīvojamo telpu pašvaldība nodrošina, pamatojoties uz bērna iesniegumu.
Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, Viļānu novada
pašvaldība secina, ka L. G. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma
risināšanā ir atbalstāms, jo viņa atbilst likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14.panta pirmās daļas 3.punkta un 14.panta ceturtās daļas noteiktajai personu
kategorijai, kurai palīdzība sniedzama pirmām kārtām.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, 14.panta pirmās daļas
3.punktu, 14.panta otro un ceturto daļu, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu,
6.panta pirmo daļu un otro daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.pantu un ņemot
vērā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso
par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs
Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. atzīt L G. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saņemšanai
pirmām kārtām;
2. sniegt L. G. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā
platība 29,68 m2, istabu skaits - 1, ceturtais stāvs, labiekārtojuma līmenis –
centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze.
3. SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu, ietverot
īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa
pagarināšanu;
4. līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās
brīža;
5. lēmuma 3. punkta un 4. punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes
loceklei Ā. Moisejevai;
6. uzlikt par pienākumu L. G. sakarā ar dzīvesvietas maiņu deklarēt savu dzīvesvietu
pēc adreses Brīvības ielā ielā , Viļāni, Viļānu nov. viena mēneša laikā no īres līguma
noslēgšanas.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesas nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
3. Izskatot J. K. deklarētā dzīvesvieta Sokolku pag.,Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
J. K. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – atļaut īrēt pašvaldībai
piederošo brīvo dzīvojamo telpu.
J. K. savā iesniegumā norāda, ka sakarā ar pilngadības sasniegšanu beidzās
ārpusģimenes aprūpe pie aizbildņa. Šobrīd viņa mācās Rēzeknes tehnikumā, mācības
beigs 2019.gada 30.jūnijā. Dzīvokļa jautājuma risināšanu lūdz atlikt līdz mācību
beigšanai. Ar aizbildni J.P. vienojušies, ka turpinās dzīvot faktiskajā dzīvesvietā
Viļānos.
Pamatojoties uz 2017.gada 7.jūlijā Viļānu novada pašvaldības bāriņtiesas sniegto
informāciju (reģ.Nr.1-14/147) pašvaldības bāriņtiesa 2013.gada 21. februārī pieņēma
lēmumu Nr.1-6/7 par aizbildnības nodibināšanu bez vecāku gādības palikušam bērnam
J. K. un aizbildņa J.P. iecelšanu. Aizbildnība J. K. beidzās 2017.gada 14. maijā līdz ar
viņas pilngadību. Aizbildnis no pienākumu pildīšanas atlaists 2017.gada 15.maijā ar
bāriņtiesas lēmumu Nr.1-6/18.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu
un 14.panta pirmās daļas 3.punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā, var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas. Pirmām kārtām ar dzīvojamo
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telpu nodrošināmas bez vecāku gādības palikuši bērni - pēc tam, kad bērns sasniedzis
pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe.
Augstāk minētā likuma 14. panta otrā daļa noteic, ka par to, ka bez vecāku gādības
palikušam bērnam, pēc pilngadības sasniegšanas būs nepieciešama palīdzība dzīvokļa
jautājumu risināšanā, attiecīgā bērnu aprūpes iestāde, bāriņtiesa, ja bērns atrodas
audžuģimenē, vai aizbildnis paziņo pašvaldības sociālajam dienestam. Šis paziņojums
nosūtāms ne vēlāk ka sešus mēnešus pirms tam, kad beidzas bērna ārpusģimenes aprūpe.
Saskaņā ar minēto likuma 14.panta ceturto daļu tiesības uz nodrošinājumu ar
pašvaldības dzīvojamo telpu bez vecāku gādības palicis bērns iegūst, sasniedzot
pilngadību, un saglabā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Bez vecāku gādības palikušu
bērnu ar dzīvojamo telpu pašvaldība nodrošina, pamatojoties uz bērna iesniegumu.
Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, Viļānu novada
pašvaldība secina, ka J. K. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma
risināšanā ir atbalstāms, jo viņa atbilst likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14.panta pirmās daļas 3.punkta un 14.panta ceturtās daļas noteiktajai personu
kategorijai, kurai palīdzība sniedzama pirmām kārtām.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, 14.panta pirmās daļas
3.punktu, 14.panta otro un ceturto daļu, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu,
6.panta pirmo daļu un otro daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.pantu un ņemot
vērā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso
par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs
Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atzīt J.K. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā un reģistrēt Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saņemšanai
pirmām kārtām.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes ties nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
4.Izskatot I. D. deklarētā dzīvesvieta Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
I.D. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu.
I. D. savā iesniegumā norāda, ka ar meitu S. D. īrē dzīvojamo māju Sokolku pag. Māja
pirms tam bija 9 gadus neapdzīvota, tai ir nepieciešams veikt kapitālo remontu – cauras
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grīdas, brūkošas krāsnis un dūmvads. Ģimenei ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. Pati
iegādāties dzīvojamo platību nespēj materiālo līdzekļu trūkuma dēļ.
2017.gada 24.maijā Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieks I. Repša ,
veicot I. D. apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā Sokolku pag., Viļānu nov., konstatēja, ka
faktiski adresē dzīvo I. D. un viņas meita S. D. I. D. pašlaik ir bērna kopšanas
atvaļinājumā, ar bērna tēvu kopā nedzīvo, saņem uzturlīdzekļus.
I. D. īrē lauku māju no privātpersonas. Īres līgums nav noslēgts, ir tikai mutiska
vienošanās. Dzīvojamā māja pieder M. Z. Māja ir veca. Sakarā ar to, šajā mājā ilgu
gadus nav neviens dzīvojis, krāsns dūmo, grīdas grīļojas. Ir nepieciešams veikt remontu,
pārmūrēt krāsni.
I. D. ģimenei ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem I. D. deklarētā dzīvesvieta ir
Sokolku pag., Viļānu nov. Dzīvesvietas deklarēšanas datums 29.11.2016.
Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus, I. D. 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, viņa neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir tiesīgas
saņemt iepriekš minēto palīdzības veidu. Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva
akta pieņemšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta trešo
daļu, 13.pantu, 14.pantu, Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daļu, 65.
pantu, 66.pantu un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par
dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. punktu, 5. punktu un ņemot vērā sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 10(Jekaterina
Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska), pret- nav,
atturas- 2(Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atteikt atzīt I. D. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas
izīrēšanā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas
5. Izskatot I. K. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
I.K. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu.
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I. K. savā iesniegumā norāda, ka pašreiz dzīvo vienā mājā kopā ar bērnu ģimenēm un
tas viņus apgrūtina.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem, I. K. tika
uzaicināta uz 2017.gada 12. jūlijā Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi papildus viedokļa
izteikšanai un uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidroja, ka pēc savas
deklarētās dzīvesvietas Rīgas ielā, Viļānos pie znota D. O. nedzīvo, īrē dzīvojamo telpu
Viļānu pilsētā. Līdz šim viņa dzīvoja mirušiem vecākiem piederošajā mājā - Silmalas
pag., Rēzeknes nov. Pēc vecāku nāves īpašuma tiesības nav nokārtotas. Viņa nav vienīgā
mantiniece uz šo īpašumu. Likumiskie mantinieki, izņemot viņu, ir māsa un brāļi, kuri
dzīvo atsevišķi.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem I.K. deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas
iela , Viļāni, Viļānu nov. Dzīvesvietas deklarēšanas datums 24.08.2016.
Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus, I. K. 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, viņa neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir tiesīgas
saņemt iepriekš minēto palīdzības veidu. Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva
akta pieņemšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta trešo
daļu, 13.pantu, 14.pantu, Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daļu, 65.
pantu, 66.pantu un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par
dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. punktu, 5. punktu un ņemot vērā sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina
Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija
Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atteikt atzīt I. K. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas
izīrēšanā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
6. Izskatot T. M. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
T. M. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu.
T. M. savā iesniegumā norāda, ka pašreiz ar savu ģimeni ( bērna tēvs un dēls) dzīvo
kopā ar saviem vecākiem - Mehanizatoru ielā, Viļānos, pusotra istabu dzīvoklī.
Kopskaitā dzīvoklī dzīvo 5 cilvēki. Vēlās dzīvot atsevišķi lai bērnam būtu iespēja
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pilnvērtīgi attīstīties un veidot veselīgas attiecības ar savu māti. Pašlaik bērna tēvs
strādā ārzemēs, līdz ar to viņa apņemas savlaicīgi un pilnā apmērā maksāt par dzīvokli.
Vecmammas dzīvoklī (deklarētajā dzīvesvietā) nevēlas dzīvot, jo tur nav pienācīgo
apstākļu bērna audzināšanai, kā arī vecmammas dzīvoklī ir nepieciešams remonts.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem T. M.
tika uzaicināta uz 2017.gada 12. jūlijā Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi papildus
viedokļa izteikšanai un uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu.
T. M. ar bērnu A.S. (13.06.2016.) ir deklarēta Celtnieku ielā, Viļānos pie vecmammas
A. M.
Īres līgumā ir ierakstīti: īrniece A. M. un mazmeita T. M. Dzīvoklī divas istabas, kopējā
platība - 38,8 m2, dzīvojamā platība – 23,8 m2, ceturtais stāvs, labiekārtojuma līmenis –
centrālā apkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze.
Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus, T. M. 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, viņa neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir tiesīgas
saņemt iepriekš minēto palīdzības veidu, turklāt T. M. ir nodrošināta ar dzīvojamo
platību. Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta pieņemšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta trešo
daļu, 13.pantu, 14.pantu, Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daļu, 65.
pantu, 66.pantu un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par
dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. punktu, 5. punktu un ņemot vērā sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina
Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija
Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atteikt atzīt T. M. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas
izīrēšanā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
7. Izskatot A. C. deklarētā dzīvesvieta Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu
par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības
dome
konstatē:
A. C. lūdz pagarināt 2011.gada 22. martā ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”
noslēgto dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres
līgumu, sakarā ar īres līguma termiņa izbeigšanos.
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Saskaņā ar 2011.gada 17.marta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.5 29§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. panta
1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās
telpas izīrēšanu” 5.5. punktu A. C. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2011.gada 22. martā starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un A. C. tika noslēgts
īres līgums Nr.642 par īres tiesībām uz dzīvokli Celtnieku ielā , Viļānos, Viļānu nov. uz
noteiktu laiku - vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības
prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu.
Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības lēmumiem dzīvojamās telpas īres līgums
Nr.642 tika pagarināts:
2013.gada 17. janvāra lēmums Nr.1 - uz noteiktu laiku - līdz 2013.gada 30.septembrim;
2015.gada 22.oktobra lēmums Nr.13 - uz noteiktu laiku - sešiem mēnešiem;
2016.gada 19.maija lēmums Nr.6 - uz noteiktu laiku – vienu gadu.
Pamatojoties uz 2017.gada 6.jūnija SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” izziņu Nr.149
uz 01.06.2017. parāds par apsaimniekošanu, īri un komunālajiem pakalpojumiem par
dzīvokli Celtnieku ielā, Viļāni ir 134,41 EUR, ar īrnieci A.C. noslēgta vienošanās par
parāda nomaksu pa daļām.
Pamatojoties uz 2017.gada 6.jūnija SIA „VIĻĀNU SILTUMS” izziņu uz 31.05.2017.
parāds par siltumenerģijas piegādi dzīvoklī Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov. sastāda
191,88 EUR, ar īrnieci A.C. noslēgta vienošanās par parāda nomaksu pa daļām.
Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības prasīt
dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.
Ņemot vērā to, ka A.C. ir izveidojušies parādi par apsaimniekošanu ,īres maksu,
pamatpakalpojumiem un siltumenerģijas piegādes pakalpojumiem par dzīvokli
Celtnieku ielā , Viļāni, Viļānu nov,. pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta
pirmo daļu un otro daļu un ņemot vērā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga
Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija
Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut A. C. pagarināt 2011.gada 22. martā ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”
noslēgto dzīvojamās telpas – Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu Nr.642 uz
noteiktu laiku – sešiem mēnešiem;
2. īres līguma Nr.642 grozījumu veikšanai noteikt termiņu- viens mēnesis no šī lēmuma
spēkā stāšanās brīža;
3. lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes loceklei Ā.
Moisejevai.
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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.
27§
Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.______________________________
D.Ceipiniece J.šlivka J.Ivanova
1.Sociālajā dienestā ir saņemts I.D. dekl. Sokolku pagastā, Viļānu novadā,
iesniegums 03.07.2017. ar lūgumu piešķirt sociālo dzīvojamo telpu viņai un meitai S.
D.
Izskatot lietas materiālus, uzklausot sociālās darbinieces paskaidrojumus un viedokli,
konstatēts: I. D. un viņas meita S. kuras deklarētas Sokolku pagastā, ir trūcīgas. Viņas ir
ielaistas dzīvot privātmājā, kura ir ļoti sliktā stāvoklī- krāsnij nepieciešams liels remonts,
grīda vairākās vietās sapuvusi un jau ir ielūzusi. Vasarā vēl kaut kā var dzīvot, bet citus
mēnešus ar mazgadīgu bērnu, kāda ir S. nebūs iespējams. Mājas remontam ģimenei
līdzekļu nav.
Pēc statusa I. D. ģimene ir tiesīga pretendēt uz sociālo dzīvojamo telpu.
Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz 01.01.2002. likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmo daļas 1.punktu, Viļānu novada domes
2013.gada 5.decembra apstiprinātā „Sociālo dzīvokļu nolikuma ” 10.4 punktu, saskaņā
ar pašvaldības „Sociālo dzīvokļu nolikuma ” 12. un 13.punktu un ņemot vērā sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs
Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.I. D. dekl. Sokolku pagastā, Viļānu novadā, ģimene ir tiesīgi īrēt sociālo dzīvojamo
telpu ,
2.piešķirt I. D. un viņas mazgadīgai meitai S. D.sociālo dzīvokli Pavasara ielā, Viļānos,
3.mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt
trīspusēju īres līgumu ar
I.D., SIA “Viļānu namsaimnieks” un Viļānu novada pašvaldības Sociālo dienestu uz 6
mēnešiem ar tiesībām īres līgumu pagarināt.
Šo lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Viļānu novada pašvaldības domē Kultūras
laukumā 1a, Viļānos, novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2.Sociālajā dienestā ir saņemts P.V. dekl. Viļānu pagastā, Viļānu novadā,
iesniegums 26.06.2017. ar lūgumu piešķirt sociālo dzīvojamo telpu sociālajā dzīvoklī
Viļānos.
Izskatot lietas materiālus, uzklausot sociālās darbinieces paskaidrojumus un viedokli,
konstatēts: P.V.ir invalīds, bez apgādniekiem, pārvietojas ar kruķu palīdzību. Viņam ir
piešķirts TPS. Persona dzīvo laukos pielāgotā mājoklī, kas pieder īpašniecei. Savas
veselības dēļ P.ir grūti dzīvot laukos.
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Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz 12.06.1997. likuma “Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālām dzīvojamām mājām”5.panta ceturto daļu, saskaņā ar
pašvaldības „Sociālo dzīvokļu nolikuma ” 10.1 un 13.punktu un ņemot vērā sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs
Beitāns,Jevdokija Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.P. V. dekl. Viļānu pagastā, Viļānu novadā, ir tiesīgs īrēt sociālo dzīvokli ,
2.piešķirt P. V.sociālo dzīvojamo telpu dzīvoklī Celtnieku ielā, Viļānos ,
3. mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju īres līgumu ar
P.V., SIA “Viļānu namsaimnieks” un Viļānu novada pašvaldības Sociālo dienestu uz 6
mēnešiem ar tiesībām īres līgumu pagarināt.
Šo lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Viļānu novada pašvaldības domē Kultūras
laukumā 1a, Viļānos, novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
28§
Par personas aprūpi mājās._____________________________________________
D.Ceipiniece J.Ivanova
Izskatot Sociālajā dienestā L.Č. dekl. Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu novadā,
iesniegumu ar lūgumu piešķirt aprūpi mājās .
Izvērtējot ar lietu saistītos materiālus, tika konstatēts, ka L.Č. ir 2.gr.invalīds, dzīvo
viens. L. nepieciešama palīdzība, jo sevi pilnībā aprūpēt nespēj.
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” un grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.83 un ņemot vērā sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina
Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija
Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. piešķirt L.Č. deklarēts Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu novadā, 1. līmeņa aprūpi
mājās;
2.izveidot papildus aprūpētāja amata vienību L.Č. aprūpes mājās nodrošināšanai.
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Šo lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Viļānu novada pašvaldības domē Kultūras
laukumā 1a, Viļānos, novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
29§
Par deklarētās dzīvesvietas adreses anulēšanu._____________________________
D.Ceipiniece J.Šlivka I.Šarkovska J.Ivanova
1.Izskatot S. B. deklarētā dzīvesvieta Mehanizatoru ielā, Viļāni, Viļānu nov.,
iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par K. J. deklarēto dzīvesvietas adresi –
Mehanizatoru ielā, Viļāni, Viļānu nov., Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
S.B. lūdz anulēt ziņas par K. J. deklarēto dzīvesvietu Mehanizatoru ielā, Viļāni, Viļānu
nov.
S. B. savā iesniegumā norāda, ka viņa ir dzīvojamās telpas Mehanizatoru ielā, Viļāni,
Viļānu nov., īrniece. K.J. faktiski pēc minētās adreses nedzīvo, dzīvojamās telpas īres
līgumā nav ierakstīta. S. B. uzskata, ka K. J. zudis tiesiskais pamats būt deklarētai
Mehanizatoru ielā, Viļāni, Viļānu nov.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu pašvaldībai ir tiesības
pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto
ziņu patiesumu, tai skaita atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai
deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.
Pārbaudes laikā tika noskaidrots, ka no 2005.gada 9. jūnijā K. J. īrēja vienu istabu
sociālajā dzīvoklī Mehanizatoru ielā, Viļānos.
Pamatojoties uz 2008.gada 9.janvāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.1 2§
dzīvojamai telpai Mehanizatoru ielā, Viļāni noņemts sociālā dzīvokļa statuss. Līdz ar to
ar K. J. tika izbeigts dzīvojamās telpas ( vienas istabas) īres līgums.
Pamatojoties uz 2016.gada 1. novembra noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 1379
ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” S. B. lietošanā nodots dzīvoklis Mehanizatoru
ielā, Viļānos, Viļānu nov.
Īres līgumā ierakstīti: īrniece S.a B. un nepilngadīgie bērni: S. U., K. U., A. M. un V. B..
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta ceturtā daļa noteic, ka, ja iestāde konstatē, ka
deklarētās ziņas nav patiesas, tā uzaicina dzīvesvietas deklarētāju ziņas precizēt.
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto
dzīvesvietu” 3.punkta nosacījumiem K. J. tika lūgts iesniegt dokumentus, kas apliecina
citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, kā arī saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 62.panta pirmo daļu sniegt savu viedokli un argumentus, kas tiks ņemti
vērā, pieņemot lēmumu. K. J. šo vēstuli ( pašvaldības izejošais Nr.1.3.8/484 no
29.03.2017.) saņēma 2017.gada 30.martā personīgi.
K. J. uz aicinājumu ierasties Viļānu novada pašvaldībā, lai sniegtu ziņas par savu
dzīvesvietu, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā, nav ieradusies, līdz ar to nav apstiprinājusi tiesisko pamatu savas
dzīvesvietas deklarēšanai Mehanizatoru ielā, Viļāni, Viļānu nov.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. pants pirmā daļa noteic, ka dzīvesvieta ir jebkura
personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona
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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. panta otrā daļa noteic, 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.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu ziņas par personas
deklarēto dzīvesvietu anulē, ja tā sniegusi nepatiesas ziņas dzīvesvietas deklarēšanas
iestādei (1.punkts) vai tai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (2.punkts).
Izvērtējot un pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļos, pamatojoties uz to, ka
īres līgums par īres tiesībām uz dzīvojamo telpu ( vienu istabu) sociālajā dzīvoklī
Mehanizatoru ielā , Viļānos, Viļānu nov. ar īrnieci K. J.izbeigts, kā arī uz to, ka saskaņā
ar 2016.gada 1. novembra noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 1379 ar SIA
„VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” S.B. lietošana nodots šis dzīvoklis - tiek secināts, ka
ziņas par K. J. deklarēto dzīvesvietu Mehanizatoru ielā, Viļāni, Viļānu nov. ir
anulējamas, jo viņai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Pamatojoties uz
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo un otro daļu,
11.panta pirmo un ceturto daļu, 12. panta pirmās daļas 2. punktu un 3.daļu,
Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daļu, 64.panta otro daļu, 65.pantu,
66.pantu un 67.pantu, LR MK 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 3. punktu un ņemot vērā sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina
Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns,Jevdokija
Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Anulēt ziņas par K. J. deklarēto dzīvesvietas adresi Mehanizatoru ielā , Viļāni, Viļānu
nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
2. Izskatot 2017.gada 21.jūnija SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” iesniegumu
Nr.1.4.1/162 ar lūgumu anulēt ziņas par V. L. deklarēto dzīvesvietas adresi – Celtnieku
ielā,Viļāni, Viļānu nov.,Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” lūdz anulēt ziņas par V. L. deklarēto dzīvesvietas
adresi - Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov.
SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” iesniegumā norāda, ka pamatojoties uz 2017.gada
2.maija Latgales apgabaltiesas spriedumu, lieta Nr. C26177515, tika izbeigts 2010.gada
9.jūlija dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1387/31, kas noslēgts starp SIA „VIĻĀNU
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NAMSAIMNIEKS” un V.L. par dzīvojamās telpas Celtnieku ielā, Viļānos īri. V L.
izlikta no dzīvokļa Celtnieku ielā, Viļānos bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu tika veikta deklarēto
ziņu patiesuma pārbaude. Pārbaudes laikā noskaidrots, ka V. L. 2007.gada 3.maijā
deklarējusi dzīvesvietu Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., dzīvesvietas deklarēšanas
tiesiskais pamats – laulība ar V. L., kurš miris 2010.gada 11.martā. Pēc V. L. nāves
2010.gada 9.jūlijā starp SIA starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un V.L. tika
noslēgts īres līgums par īres tiesībām uz dzīvokli Celtnieku ielā , Viļānos.
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto
dzīvesvietu” 3.punkta nosacījumiem V. L.netika lūgts iesniegt dokumentus, kas
apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, kā arī viņas viedoklis
Administratīvā procesa likuma 62.panta noteiktajā kārtībā papildus netika noskaidrots,
jo visas nepieciešamās ziņas jau izteiktas adresāta iesniegumā un cits viedoklis nevar
ietekmēt lēmuma pieņemšanu.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu ziņas par personas
deklarēto dzīvesvietu anulē, ja tā sniegusi nepatiesas ziņas dzīvesvietas deklarēšanas
iestādei (1.punkts) vai tai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (2.punkts).
Izvērtējot un pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļos, pamatojoties uz
2017.gada 2.maija Latgales apgabaltiesas spriedumu par dzīvojamās telpas - Celtnieku
ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līguma Nr.1387/31 izbeigšanu un īrnieces V. L. izlikšanu
no augstāk minētās dzīvojamās telpas, tiek secināts, ka ziņas par V.L. deklarēto
dzīvesvietu jāanulē, jo viņai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā
Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu,12. panta pirmās
daļas 2. punktu un trešo daļu, Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu,
65.pantu, 66.pantu un 67.pantu, LR MK 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.72 „Kārtība,
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 3.punktu, un 2017.gada 2.maija
Latgales apgabaltiesas spriedumu, lieta Nr. C26177515 un ņemot vērā sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par – 11(Jekaterina
Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns, Felicija
Leščinska), pret-1(Jevdokija Šlivka), atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Anulēt ziņas par V. L. deklarēto dzīvesvietas adresi Celtnieku ielā , Viļāni, Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
30§
Par īres līguma grozījumiem.____________________________________________
D.Ceipiniece J.Šlivka, I.Šarkovska J.Ivanova
Izskatot L. L.deklarētā dzīvesvieta Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par
dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
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konstatē :
L. L. lūdz piešķirt viņai īres tiesības dzīvoklim Celtnieku ielā, Viļānos un mātei –V. L.
saglabāt ģimenes locekļa statusu.
Pamatojoties uz 2010.gada 9. jūlija noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 1387/31
starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un V. L., V. L. lietošanā tika nodots
dzīvoklis Celtnieku ielā , Viļānos, Viļānu nov.
Īres līgumā ierakstīti: īrniece V.L. un pilngadīga meita (ģimenes locekle) L. L.
2017.gada 2.maijā Latgales apgabaltiesā tika izskatīta SIA „VIĻĀNU
NAMSAIMNIEKS” prasība pret V. L. un L. L. par dzīvojamās telpas īres līguma
izbeigšanu, izlikšanu no dzīvojamās telpas un parāda piedziņu, sakarā ar V. L. un L. L.
sūdzību par Rēzeknes tiesas 2016.gada 23. decembra spriedumu.
Pamatojoties uz 2017.gada 2.maija Latgales apgabaltiesas spriedumu, lieta Nr.
C26177515, tika izbeigts 2010.gada 9.jūlija dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1387/31,
kas noslēgts starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un V. L. par dzīvojamās telpas
Celtnieku ielā, Viļānos īri. V. L. izlikta no dzīvokļa Celtnieku ielā , Viļānos bez citas
dzīvojamās telpas ierādīšanas.
SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” prasība pret L. L. par izlikšanu no dzīvokļa
Celtnieku ielā , Viļānos bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas tika noraidīta.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturtās daļas noteikumi pieļauj īrnieka
dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie
pilngadīgie ģimenes locekļi, tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar
viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
Izvērtējot un pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, tiek secināts, ka L. L.
lūgums par īres līguma grozīšanu, saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta
ceturtās daļas noteikumiem, ir atbalstāms.
L. L. lūgums iekļaut māti –V. L. īres līgumā ir noraidams, pamatojoties uz 2017.gada
2.maija Latgales apgabaltiesas spriedumu par dzīvojamās telpas - Celtnieku ielā, Viļāni,
Viļānu nov., īres līguma Nr.1387/31, kas noslēgts starp SIA „VIĻĀNU
NAMSAIMNIEKS” un V. L. izbeigšanu, un īrnieces V. L. izlikšanu no augstāk minētās
dzīvojamās telpas bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu un 14. panta ceturto daļu, Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12. panta pirmās daļas 2. punktu un trešo daļu, 2017.gada 2.maija
Latgales apgabaltiesas spriedumu, lieta Nr.26177515 un ņemot vērā sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 11(Jekaterina
Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns, Felicija
Leščinska), pret- 1 (Jevdokija Šlivka), atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Grozīt dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu
Nr.1387/31, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut L. L. noslēgt ar SIA
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„Viļānu namsaimnieks” dzīvojamās telpas īres līgumu par īres tiesībām uz dzīvokli
Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., iepriekšējā īrnieka V. L vietā;
2. Atteikt L. L. iekļaut V.L. īres līgumā pēc adreses Celtnieku ielā , Viļānos ;
3.Līguma noslēgšanas termiņu 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.
31§
Par Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.95 „Sociālo dzīvokļu
izīrēšanas kārtība Viļānu novadā”._________________________________________
D.Ceipiniece J,Šlivka J.G.Vidiņš J.Ivanova
Ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību
Viļānu novadā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 1.punktu un ņemot vērā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga
Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska), pret- nav,
atturas-nav,deputāte Jevdokija Šlivka balsošanā nepiedalās,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Izdot Viļānu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 95 „Sociālo dzīvokļu
izīrēšanas kārtība Viļānu novadā”
2.Apstiprināt saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstu.
3.Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
izvērtēšanai.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz četrām lapām un paskaidrojuma raksts uz vienas
lapas.
32§
Par transporta piešķiršanu._____________________________________________
D.Orlovs J.Ivanova
Sakarā ar Viļānu novada pašvaldības domes deputātu, administrācijas un iestāžu
darbinieku pieredzes apmaiņas braucienu uz Baltkrieviju maršrutā Viļāni – Glubokoje –
Polocka – Vitebska – Viļāni, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 27.punktu, deputāti atklāti balso par - 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga
Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska), pret- nav,
atturas-nav,deputāte Jevdokija Šlivka balsošanā nepiedalās,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Piešķirt autobusu Viļānu novada pašvaldības domes deputātu, administrācijas un
iestāžu darbinieku pieredzes apmaiņas braucienam uz Baltkrieviju 2017. gada 8.-9.
septembrī.
2. Brauciena izdevumus par degvielu finansēt no līdzekļiem – izpildvaras un
likumdošanas varas institūcijas – dome.
33§
Par Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas atvaļinājumu.__________
Ziņo priekšsēdētāja vietniece D.Ceipiniece
Sakarā ar Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas iesniegumu deputāti atklāti
balso par - 10(Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska,
Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns, Felicija
Leščinska), pret- nav, atturas-1 (Jekaterina Ivanova), deputāte Jevdokija Šlivka
balsošanā nepiedalās,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Jekaterinai Ivanovai kārtējā
atvaļinājuma daļu 2017.gada 11.augustu ,16.augustu un no 21.augusta līdz 31.augustam
ieskaitot.
34§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu
Viļānu mūzikas un mākslas skolā” realizācijai._____________________________
I.Piziča J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
„Par budžetu un finanšu vadību” 41.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu,
likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.panta pirmo daļu un otrās daļas 1., 3., 4. un
7.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā Viļānu novada attīstības programmas 2015.
- 2022.gadam Investīciju plāna projektu „Mūzikas un mākslas skolas kompleksa
energoefektivitātes paaugstināšana”, IP4. Izglītība; VP 4. Pakalpojumi iedzīvotāju
dzīves kvalitātei; RV 4.1.Nodrošināt kvalitatīvu izglītības piedāvājumu, pieejamību un
izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību; U 4.1.3. Izglītības iestāžu infrastruktūras
attīstība, Centrālās finanšu līgumu aģentūras 30.11.2016. vēstuli Nr. 39-2-60/ 7215 ar
uzaicinājumu iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda 4.2.2.specifiskā atbalsta
mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
pašvaldību ēkās” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā projekta iesniegumu un
pārbūves darbu veikšanai noslēgtos līgumus deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina
Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Rūdolfs Beitāns, Jevdokija
Šlivka, Felicija Leščinska), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 290 539.00 EUR (divi simti deviņdesmit tūkstoši
pieci simti trīsdesmit deviņi euro un 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto procentu
likmi projekta “Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu mūzikas un mākslas
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skolā” realizācijai ar aizņēmuma mērķiem – Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana un Izglītības iestāžu investīciju
projektiem.
2. Noteikt šādus aizņēmuma ņemšanas noteikumus: atmaksas termiņš 20 (divdesmit) gadi,
sākot pamatsummas atmaksu ar 2018.gada 01.janvāri.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
4. Lūgt atļauju Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
aizņēmuma saņemšanai.
35§
Informācija.__________________________________________________________
Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2017. gada 14.septembrī
plkst.15.00.
Finanšu komitejas sēde notiks 2017.gada 07.septembrī plkst. 15.00.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2017.gada 07.septembrī
plkst.14.00.
Sēdi vadīja

Jekaterina Ivanova

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Sēdi slēdza plkst.17.00
Parakstīja 2017.gada 17.augustā.

