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LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

SĒDES PROTOKOLS
Viļānu novadā

Nr.9

2017.gada 19.oktobrī

DARBA KĀRTĪBĀ
1.Par iesniegumu izskatīšanu.
2.Par pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” iesnieguma izskatīšanu.
3.Par izmaiņām Viļānu novada pašvaldības amatu vienību sarakstā.
4.Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības iekšējos noteikumos Nr.8 „Tirgus
izpētes kārtība Viļānu novada pašvaldībā”.
5.Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.94 „Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Viļānu
novadā” precizēšanu.
6.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
7.Par nomas attiecību pagarināšanu.
8.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
9.Par jauna nomas līguma noslēgšanu.
10. Par zemes gabala piekritību pašvaldībai.
11. Par zemes iznomāšanu.
12. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi.
14 Par nekustamā īpašuma „Āboliņš” ar kadastra Nr.78900010180 atsavināšanu.
15. Par nekustamā īpašuma „Māriņas” ar kadastra Nr.78900010012
atsavināšanu .
16. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
17. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
18. Par Viļānu novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2017. gadā.
19. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2017. gada specbudžetā.
20. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā.
21. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali māksliniecisko kolektīvu vadītāju
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
22. Par Viļānu novada pašvaldības mērķdotāciju sadali .
23. Par Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas kārtība Viļānu novada
pašvaldībā.
24. Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.100 „Nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Viļānu novada pašvaldībā” izdošanu.
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25. Par grozījumiem 2016.gada 13.oktobrī Viļānu novada pašvaldības domes
lēmumā Nr.12 17§ „Par atbalstu projektā”.
26. Par aprēķināto procentu norakstīšanu.
27.Par tiesībām īrēt sociālo dzīvokli.
28.Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
29.Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.
30.Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu.
31.Par deklarētās dzīvesvietas adreses anulēšanu.
Papildus darba kārtībā.
32. Par nekustamā īpašuma „Ābeļi” ar kadastra Nr.78980100356 atsavināšanu.
33.Par nekustamā īpašuma „Svariņi” ar kadastra Nr.78900030261 atsavināšanu.
34.Par projekta „Viļānu novada projekcija” pieteikuma apstiprināšanu un
iesniegšanu.
35.Par administratīvās komisijas locekļa ievēlēšanu .
36.Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā.
37.Par projekta „Tautas tērpu iegāde Dekšāres pagasta jauniešu deju
kolektīvam” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu.
38.Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu.
39.Informācija.
Sēde sākas plkst.15.00.
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova.
Ieradušies deputāti : Rūdolfs Beitāns, Daiga Ceipiniece, Felicija Leščinska, Inga
Zunda, Indra Šarkovska, Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Juris Galerijs Vidiņš,
Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Inta Brence ,Alla Stiuka.
Nav ieradušies deputāti: Artūrs Ornicāns- nezināmu apstākļu dēļ, Lūcija Veselovaslimības dēļ un Guna Popova- komandējumā.
Pašvaldības administrācijas darbinieki : juriste Marija Šļomina , nekustamā īpašuma
speciāliste Lidija Kuzņecova, finanšu analītiķe Guna Visocka, galvenā grāmatvede Irēna
Stafecka, Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Zoja Žugunova, sociālā dienesta vadītāja
Daila Strupiša, attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča,
izpilddirektors Andris Stafeckis.
Sēdē piedalās korespondente Ilze Sondore, Viļānu pilsētas - Raiņa ielas mājas 12 A
iedzīvotāji un viņu mājas vecākais J. Samahvalovs un Valentīns Laizāns.
Deputāti atklāti balso par darba kārtību par- 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,
Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,
Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt darba kārtību .
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Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja J.Ivanova informē deputātus par papildus
novada domes sēdes darba kārtībā iesniegtiem jautājumiem.
Deputāti atklāti balso par papildus darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem par12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence, pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Iekļaut darba kārtībā papildus iesniegtos jautājumus.
Protokolē:
kancelejas pārzine Anna Strode.
Sakarā ar Viļānu novada pašvaldības deputātiem iesniegto iesniegumu par
konflikta atrisināšanu starp SIA “Viļānu namsaimnieks” un Viļānu pilsētas Raiņa
ielas mājas 12 A iedzīvotājiem - vārds tiek dots Raiņa ielas 12A mājas vecākajam
J.Samahvalovam ,kas informē deputātus un klātesošos par neapmierinātību par
sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem – izlietotā ūdens uzskaiti un kontrol
skaitītājiem, jo jāmaksā par ūdens patēriņu, ko iedzīvotāji nav lietojuši (ūdens
starpība pēc ūdens skaitītāju nodošanas).
Pēc debatēm deputāti piekrīt novada domes priekšsēdētājas ieteikumam ierīkot mājai
Raiņa ielā 12A un veikalam “Minūtīte” atsevišķus ievadus - par to SIA “Viļānu
namsaimnieks” vadībai izdodot rīkojumu. Lai veiktu šos darbus novada pašvaldībai
SIA “Viļānu namsaimnieks” jāiesniedz tāme saskaņošanai ,jo par izlietoto līdzekļu
summu tiks palielinātas kapitāldaļas.
Viļānu novada pašvaldībai tika iesniegts V.Laizāna iesniegums ar lūgumu tikties
ar deputātiem un lūgt atcelt 2017.gada 06.aprīļa lēmuma izpildi –par sniegšanu tiesā
zaudējumu piedziņai par sasisto policijas autotransportu. V.Laizāns informēja
deputātus, ka ir uzsākts kriminālprocess un nav notiesājušā sprieduma- tāpēc lūdz
nesniegt tiesā, bet sagaidīt spriedumu. Pēc debatēm par notikušo deputāti iesaka
V.Laizānam slēgt vienošanos par zaudējumu segšanu, ja ne ,tad sniegt tiesā
civilprasību un ja būs attaisnojošs spriedums ,tad varēs attiecīgi rīkoties.
1§
Par iesniegumu izskatīšanu.____________________________________________
A.Stafeckis J.Ivanova
1.Viļānu novada pašvaldībā saņemts Dekšāru pamatskolas direktores Daigas
Ceipinieces 2017. gada 04.oktobra iesniegums par transporta piešķiršanu Dekšāru
pamatskolas skolotāju (25 cilvēki) pieredzes apmaiņas braucienam uz Lietuvu .
Pamatojoties 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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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Piešķirt autobusu Dekšāru pamatskolas skolotāju (25 cilvēki) pieredzes apmaiņas
braucienam 27.10.2017. uz Lietuvu .Maršruts: Dekšāres- Daugavpils- ZarasaiSļiņinka- Salakas-Zarasai-Daugavpils- Dekšāres.
2. Viļānu novada pašvaldībā saņemts Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores
Intas Brences 2017. gada 11.oktobra iesniegums par transporta piešķiršanu Viļānu
Mūzikas un mākslas skolas pedagogu (19 cilvēki) pieredzes apmaiņas braucienam uz
Krāslavas mūzikas skolu.
Pamatojoties 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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt autobusu Viļānu Mūzikas un mākslas skolas pedagogu kolektīvam (19
cilvēki) pieredzes apmaiņas braucienam 26.10.2017. uz Krāslavas un Daugavpils
mūzikas skolām. Maršruts: Viļāni- Krāslava-Daugavpils -Viļāni.
2§
Par pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” iesnieguma izskatīšanu.___________
A.Stafeckis J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldībā saņemts pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” vadītājas
Ārijas Strupišas 2017. gada 04.oktobra iesniegums par transporta piešķiršanu
pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” pedagogu (19 cilvēki) pieredzes apmaiņas
braucienam uz Dagdas pirmsskolas izglītības iestādi “Saulīte”.
Pamatojoties 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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt autobusu pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte” pedagogu (19 cilvēki)
pieredzes apmaiņas braucienam 21.10.2017. uz Dagdas pirmsskolas izglītības iestādi
“Saulīte”.Maršruts: Viļāni- Dagda- Viļāni.
3§
Par izmaiņām Viļānu novada pašvaldības amatu vienību sarakstā.____________
A. Stafeckis J.Ivanova
Lai uzlabotu pašvaldības funkciju izpildi un izvērtējot pašvaldības amata vienību
optimizāciju, ka arī ņemot vērā Sociālā dienesta vadītājas 26.09.2017. iesniegumu
Nr.1.3.3/52, un pamatojoties likumu par „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka,
vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu
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pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību 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, Rūdolfs
Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Likvidēt sekojošas amata vienības:
Amata
Profesijas
Slodze Amatalga Struktūrvienība
nosaukums
kods
EUR
Sociālais pedagogs

235901

1.0

450

SAC „Cerība”

Jurists

261101

1.0

720

Novada pašvaldības
speciālisti

2. Izveidot sekojošas amata vienības iestāžu sarakstā:
Amata
Profesijas Slodze Amatalga Struktūrvienība
nosaukums kods
EUR
Psihologs

2634 01

0.5

365,00

SAC „Cerība”

3. Palielināt amatalgu sekojošām amata vienībām:
Amata
Profesijas Slodze Amatalga Struktūrvienība
nosaukums kods
EUR
Plānošanas
inženieris

214905

1.0

720,00

Novada
pašvaldības
speciālisti

Jurists

261104

1.0

950.00

Novada
pašvaldības
speciālisti

Piezīmes
Ieviest no
01.11.2017.

Piezīmes
Alga
palielināta no
615,00 EUR
uz 720,00
EUR no
01.11.2017.
Alga
palielināta no
720,00 EUR
uz 950,00
EUR no
01.11.2017.

4. Amatu finansēšanai izmantot katras struktūrvienības pamatbudžeta
līdzekļus.
5. Atbildīgajām struktūrvienībām izstrādāt un sagatavot amatu aprakstus.
4§
Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības iekšējos noteikumos Nr.8 „Tirgus
izpētes kārtība Viļānu novada pašvaldībā”.________________________________
M. Šļomina J.Ivanova
Ar Viļānu novada pašvaldības domes 2015.gada 11.jūnija sēdes lēmumu Nr.8
7§ tika pieņemti pašvaldības iekšējie noteikumi Nr.8 „Tirgus izpētes kārtība Viļānu
novada pašvaldībā”.
Ņemot vērā to, ka 2017.gada 01.martā stājās spēkā jauns Publisko iepirkumu
likums, kura ietvaros tika celtas līgumcenu robežvērtības, no kurām vispār piemēro
Publisko iepirkumu likumu, ka arī, lai atvieglotu tirgus izpētes procedūras
organizēšanas kārtību, nodrošinātu zemsliekšņa iepirkumiem paredzēto līdzekļu
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efektīvu izmantošanu, tirgus izpētes procedūras pārskatamību un atklātumu, kā arī
piegādātāju brīvu konkurenci, vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, ir izstrādāti
grozījumi noteikumos Nr.8 „Tirgus izpētes kārtība Viļānu novada pašvaldībā”.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantas pirmās daļas
2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām‖ 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos
aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas) 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, Rūdolfs
Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt lēmuma pielikumā pievienotos grozījumus Viļānu novada
pašvaldības iekšējos noteikumos Nr.8 „Tirgus izpētes kārtība Viļānu novada
pašvaldībā”.
Pielikumā: grozījumi Viļānu novada pašvaldības iekšējos noteikumos Nr.8 „Tirgus izpētes kārtība
Viļānu novada pašvaldībā” uz vienas lapas.

5§
Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.94
„Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Viļānu
novadā” precizēšanu.__________________________________________________
M. Šļomina J.Ivanova
Viļānu novada pašvaldības dome 2017.gada 10.augusta domes sēdē izdeva
saistošos noteikumus Nr.94 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Viļānu novadā”. Norādītie saistošie noteikumi tika nosūtīti Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai.
No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemta 2017.gada
07.septembra vēstule „Par Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem”, ar
kuru lūgts precizēt saistošos noteikumus:
1. papildināt saistošos noteikumus ar punktu, kurā norādīts, ka noteikumos
lietotie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un saistīto
normatīvo aktu izpratnē, lai veidotu vienotu izpratni par normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām un neradītu pārpratumus, ieviešot saistošos noteikumus.
Līdz ar to saistošie noteikumi papildināti ar 3.5.apakšpunktu;
2. precizēt saistošo noteikumu 19.2. apakšpunktu, svītrojot vārdus “un
noplombēšanu”. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 1. aprīļa noteikumu
Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
un lietošanu” 34. punktu pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves un
komercuzskaites mēraparāta montāžas pakalpojuma sniedzējs noplombē
komercuzskaites mēraparāta mezglu. Ministrijas ieskatā nav nepieciešams
prasīt, lai nekustamā īpašuma īpašnieks pakalpojumu sniedzējam iesniedz aktu
par komercuzskaites mēraparāta mezgla noplombēšanu, ja pakalpojumu
sniedzējs pats ir veicis šo darbību;
3. svītrot saistošo noteikumu 28. punktu, lai netiktu dublētas normas, kas noteiktas
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4.
5.

6.

7.

8.
9.

Aizsargjoslu likumā un Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumos Nr.833
“Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas
tīkliem”. Saskaņā ar Ministra kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr.108
“Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 3. punktu saistošajos noteikumos
neietver normas, kas dublē augstāka vai tāda paša spēka normatīvā akta tiesību
normās ietverto regulējumu;
saistošo noteikumu 33. punktā precizēt atsauci uz noteikumu 32. punktu, jo pēc
punktu satura redzams, ka atsaucei jābūt uz 31.punktu;
izvērtēt un precizēt saistošo noteikumu 35.8. apakšpunkta izteiksmi un vārdu locījumu
atbilstoši 35. punkta ievaddaļai, vai arī šo apakšpunktu izdalīt kā atsevišķu saistošo
noteikumu punktu. Šobrīd minētajā apakšpunktā noteiktā prasība neatbilst 35.punkta
ievaddaļai, kas nosaka aizliegumu novadīt notekūdeņus;
precizēt saistošo noteikumu 72. punktu, norādot atsevišķi soda apmēru, kas tiek
piemērots fiziskām un juridiskām personām par saistošo noteikumu noteikto prasību
pārkāpšanu. Norādām, ka atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa
26. pantā noteiktajam pašvaldību domes var apstiprināt saistošos noteikumus, kuros
par to pārkāpšanu var noteikt naudas sodus fiziskām personām līdz 350 euro, bet
juridiskām personām līdz 1400 euro;
saistošo noteikumu 3.4. apakšpunktā norādīto informāciju noformēt kā pielikumu,
kurā uzskaitīta ūdens patēriņa norma dažādos apstākļos, atstājot šajā punktā tikai
termina skaidrojumu;
saistošo noteikumu 22.1. apakšpunktu pievienot 22. punkta ievaddaļai, jo
apakšpunktus parasti izdala, ja tādi ir vairāki. Šajā gadījums tas nav nepieciešams;
precizēt saistošo noteikumu 36.4. apakšpunktu, jo pēc esošās redakcijas saprotams, ka
neviena persona, tai skaitā arī ūdenssaimniecības uzņēmuma darbinieki, nedrīkst
atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu skataku vākus.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta
ceturto daļu, kā arī 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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

1. Precizēt Viļānu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.94 „Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Viļānu novadā”
atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumiem un
apstiprināt saistošo noteikumu precizēto versiju.
2. Lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Publicēt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu Viļānu novada domes
informatīvajā izdevumā "Viļānu novada vēstnesis".
Pielikumā:
1) Precizētie Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.94 „Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Viļānu novadā” uz
trīspadsmit lapām;
2) Saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts uz divām lapām.
6§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu._________________________
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M. Šļomina J.Ivanova
1. Pārbaudot nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Viļānu novada pašvaldībā, tiek
konstatēts:
SIA „ĀBEKOKS”, reģistrācijas, juridiska adrese: , Rīga, LV-1011, faktiskā
adrese: Viļāni, Viļānu n., LV-4650, pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašuma
nodokli”, par sekojošiem nekustamajiem īpašumiem, kuri atrodas Viļānu novada
administratīvajā teritorijā,: 1) ēka ar kadastra apzīmējumu 78170020125009 , Viļāni;
ēka īpašumā) – 71,60 m2 platībā, un 2) zeme ar kadastra Nr.78170020239 ( Viļāni;
zeme nomā) - 2300 m2 platībā, līdz 2017.gada 04.oktobrim nav veikusi nekustamā
īpašuma nodokļu nomaksu Viļānu novada pašvaldības budžetam. Parāds uz
2017.gada 04.oktobri sastāda EUR 504,42 apmērā (tajā skaitā nokavējuma nauda –
169,04 EUR apmērā).
Nodokļu maksātājam izsniegts (nosūtīts uz juridisko adresi) maksāšanas
paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam, Nr.17-3887. Norādītais
maksāšanas paziņojums netika apstrīdēts. Administratīvais akts – nodokļa maksāšanas
paziņojums - ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams. Ar norādīto maksāšanas
paziņojumu nodokļu maksātājs ir brīdināts par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
esamību. Maksātājs brīdināts arī par piespiedu izpildi, parāda nenomaksas gadījumā –
izsniegts 2017.gada 24.marta Brīdinājums Nr.1.3.6/437.
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu,
nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās
personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas
vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai — šajā likumā noteiktajos
gadījumos — lietošanā ir nekustamais īpašums. Likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs
saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ka arī šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli,
soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda
kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa
likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
Saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas
3.punktu, nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldības un šī likuma 26.panta
pirmajā daļā ir paredzēts, ka nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai,
avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā
vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu
maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk
— nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda
kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, atbilstoši likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta otrajai daļai.
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Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu,
administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums:
administratīvais akts ir stājies spēkā, un kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes
sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi, persona ir brīdināta par
piespiedu izpildi.
Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, pamatojoties uz likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa
likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo daļu, Civilprocesa likuma
539.panta otrās daļas 2.punktu un 540.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par pašvaldībām”
47.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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA „ĀBEKOKS”, juridiska adrese: Rīga, LV-1011,
faktiskā adrese: Viļāni, Viļānu novads, LV-4650, termiņā nenomaksāto nekustamā
īpašuma nodokli par sekojošiem nekustamajiem īpašumiem - 1) ēka ar kadastra
apzīmējumu 78170020125009 ( Viļāni) – 71,60 m2 platībā, un 2) zeme ar kadastra
Nr.78170020239 ( Viļāni) - 2300 m2 platībā, parādu 504,42 EUR.
2. Piedzīt izdevumus, kas saistīti ar nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā – samaksāto valsts nodevu 2.85 EUR apmērā.
3. Piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu.
4. Lēmumu nosūtīt parādniekam un zvērinātam tiesu izpildītājam izpildei.
5. Pamatojoties uz Civillikuma 34.panta sesto daļu, veikt valsts nodevas nomaksu EUR
2.85 (divi eiro un astoņdesmit pieci centi) Valsts kasei, Reģ. Nr. 90000050138,
Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300.
6. Kontroli par doto lēmumu uzdot pašvaldības Grāmatvedības un ekonomikas nodaļai.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas,
juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
2. Pārbaudot nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Viļānu novada pašvaldībā, tiek
konstatēts:
A. P. deklarētā adrese: Rīga, LV-1019, pamatojoties uz likumu „Par
nekustamā īpašuma nodokli”, par sekojošu īrēto nekustamo īpašumu, kurš atrodas
Viļānu novada administratīvajā teritorijā: zemes vienība un uz tās esošā ēka, kadastra
apzīmējums 78179000811 (īrētais dzīvoklis Brīvības ielā, Viļānos, un nomātā zeme
391 m2 platībā), līdz 2017.gada 04.oktobrim nav veicis nekustamā īpašuma nodokļu
nomaksu Viļānu novada pašvaldības budžetā. Parāds uz 2017.gada 04.oktobri sastāda
EUR 79,14 apmērā (tajā skaitā nokavējuma nauda – 29,70 EUR apmērā).
Nodokļu maksātājam izsniegts (nosūtīts uz deklarēto adresi) maksāšanas
paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam, Nr.17-3890. Norādītais

10

maksāšanas paziņojums netika apstrīdēts. Administratīvais akts – nodokļa maksāšanas
paziņojums - ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams. Ar norādīto maksāšanas
paziņojumu nodokļu maksātājs ir brīdināts par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
esamību. Maksātājs brīdināts arī par piespiedu izpildi, parāda nenomaksāšanas
gadījumā – izsniegts 2016.gada 07.oktobra Brīdinājums Nr.1.3.8/1192.
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu,
nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās
personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas
vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai — šajā likumā noteiktajos
gadījumos — lietošanā ir nekustamais īpašums. Likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs
saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ka arī šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli,
soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda
kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa
likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
Saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas
3.punktu, nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldības un šī likuma 26.panta
pirmajā daļā ir paredzēts, ka nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai,
avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā
vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu
maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk
— nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda
kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, atbilstoši likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta otrajai daļai.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu,
administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums:
administratīvais akts ir stājies spēkā, un kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes
sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi, persona ir brīdināta par
piespiedu izpildi.
Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, pamatojoties
uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu, likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu,
Administratīvā procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo
daļu, Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu un 540.panta pirmās daļas
3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 47.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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

11

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no A.P. deklarētā adrese: Rīga, LV-1019, termiņā
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par sekojošu nekustamo īpašumu - zemes
vienība un uz tās esoša ēka, kadastra apzīmējums 78179000811 (īrētais dzīvoklis
Brīvības ielā, Viļānos un nomātā zeme 391 m2 platībā), parādu 79,14 EUR.
2. Piedzīt izdevumus, kas saistīti ar nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā – samaksāto valsts nodevu 2.85 EUR apmērā.
3. Piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem, tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
4. Lēmumu nosūtīt parādniekam un zvērinātam tiesu izpildītājam izpildei.
5. Pamatojoties uz Civillikuma 34.panta sesto daļu, veikt valsts nodevas nomaksu EUR
2.85 (divi eiro un astoņdesmit pieci centi) Valsts kasei, Reģ. Nr. 90000050138,
Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300.
6. Kontroli par doto lēmumu uzdot pašvaldības Grāmatvedības un ekonomikas nodaļai.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas,
juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
3. Pārbaudot nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Viļānu novada pašvaldībā, tiek
konstatēts:
J. K.deklarētā adrese: Viļāni, LV-4650, pamatojoties uz likumu „Par
nekustamā īpašuma nodokli”, par sekojošu nekustamo īpašumu, kurš atrodas Viļānu
novada administratīvajā teritorijā: ēka ar kadastra apzīmējumu 78179000717 (īrētais
dzīvoklis Celtnieku ielā ,Viļānos), līdz 2017.gada 04.oktobrim nav veicis nekustamā
īpašuma nodokļu nomaksu Viļānu novada pašvaldības budžetā. Parāds uz 2017.gada
04.oktobri sastāda EUR 70.69 apmērā (tajā skaitā nokavējuma nauda – 26.37 EUR
apmērā).
Nodokļu maksātājam izsniegts (nosūtīts uz deklarēto adresi) maksāšanas
paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam, Nr.17-3883. Norādītais
maksāšanas paziņojums netika apstrīdēts. Administratīvais akts – nodokļa maksāšanas
paziņojums - ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams. Ar norādīto maksāšanas
paziņojumu nodokļu maksātājs ir brīdināts par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
esamību. Maksātājs brīdināts arī par piespiedu izpildi, parāda nenomaksāšanas
gadījumā – izsniegts 2017.gada 09.jūnija Brīdinājums Nr.1.3.8/899.
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu,
nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās
personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas
vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai — šajā likumā noteiktajos
gadījumos — lietošanā ir nekustamais īpašums. Likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs
saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ka arī šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli,
soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda

12

kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa
likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
Saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas
3.punktu, nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldības un šī likuma 26.panta
pirmajā daļā ir paredzēts, ka nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai,
avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā
vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu
maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk
— nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda
kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, atbilstoši likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta otrajai daļai.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu,
administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums:
administratīvais akts ir stājies spēkā, un kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes
sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi, persona ir brīdināta par
piespiedu izpildi.
Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, pamatojoties
uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu, likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu,
Administratīvā procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo
daļu, Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu un 540.panta pirmās daļas
3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 47.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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no J. K. deklarētā adrese: Celtnieku iela, Viļāni, LV-4650,
termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par sekojošu nekustamo īpašumu ēka ar kadastra apzīmējumu 78179000717 (īrētais dzīvoklis Celtnieku ielā., Viļānos),
parādu 70.69 EUR.
2. Piedzīt izdevumus, kas saistīti ar nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā – samaksāto valsts nodevu 2.85 EUR apmērā.
3. Piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem, tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
4. Lēmumu nosūtīt parādniekam un zvērinātam tiesu izpildītājam izpildei.
5. Pamatojoties uz Civillikuma 34.panta sesto daļu, veikt valsts nodevas nomaksu EUR
2.85 (divi eiro un astoņdesmit pieci centi) Valsts kasei, Reģ. Nr. 90000050138,
Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300.
6. Kontroli par doto lēmumu uzdot pašvaldības Grāmatvedības un ekonomikas nodaļai.
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Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas,
juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
4. Pārbaudot nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Viļānu novada pašvaldībā, tiek
konstatēts:
SIA „KALASTRE PROPERTIES”, Reģ. Nr.42403030871, juridiskā adrese:
Krišjāņa Valdemāra iela 20 - 12, Rīga, LV-1010, pamatojoties uz likumu „Par
nekustamā īpašuma nodokli”, par sekojošu nekustamo īpašumu, kurš atrodas Viļānu
novada administratīvajā teritorijā: „Jaunozoli”, Sokolku pagasts, Viļānu novads, ar
kadastra apzīmējumu 78900040121 (SIA „KALASTRE PROPERTIES” bijušais
nekustamā īpašuma „Jaunozoli” īpašnieks, nodoklis aprēķināts par neapstrādāto
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2015.gadā), līdz 2017.gada 04.oktobrim nav
veikusi nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Viļānu novada pašvaldības budžetā.
Parāds uz 2017.gada 04.oktobri sastāda EUR 22.58 apmērā (tajā skaitā nokavējuma
nauda – 4,13 EUR apmērā).
Nodokļu maksātājam izsniegts (nosūtīts uz juridisko adresi) maksāšanas
paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam, Nr.17-3881. Norādītais
maksāšanas paziņojums netika apstrīdēts. Administratīvais akts – nodokļa maksāšanas
paziņojums - ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams. Ar norādīto maksāšanas
paziņojumu nodokļu maksātājs ir brīdināts par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
esamību. Maksātājs brīdināts arī par piespiedu izpildi, parāda nenomaksāšanas
gadījumā – izsniegts 2017.gada 19.aprīļa Brīdinājums Nr.1.3.6/562.
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu,
nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās
personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas
vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai — šajā likumā noteiktajos
gadījumos — lietošanā ir nekustamais īpašums. Likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs
saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ka arī šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli,
soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda
kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa
likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
Saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas
3.punktu, nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldības un šī likuma 26.panta
pirmajā daļā ir paredzēts, ka nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai,
avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā
vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu
maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk
— nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda
kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
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Par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, atbilstoši likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta otrajai daļai.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu,
administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums:
administratīvais akts ir stājies spēkā, un kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes
sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi, persona ir brīdināta par
piespiedu izpildi.
Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, pamatojoties uz likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa
likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo daļu, Civilprocesa likuma
539.panta otrās daļas 2.punktu un 540.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par pašvaldībām”
47.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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska,
Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA „KALASTRE PROPERTIES”, Reģ.
Nr.42403030871, juridiskā adrese: Rīga, LV-1010, termiņā nenomaksāto nekustamā
īpašuma nodokli par sekojošu nekustamo īpašumu - „Jaunozoli”, Sokolku pagasts,
Viļānu novads, kadastra apzīmējums 78900040121, parādu 22.58 EUR.
Piedzīt izdevumus, kas saistīti ar nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā – samaksāto valsts nodevu 2.85 EUR apmērā.
Piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem, tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
Lēmumu nosūtīt parādniekam un zvērinātam tiesu izpildītājam izpildei.
Pamatojoties uz Civillikuma 34.panta sesto daļu, veikt valsts nodevas nomaksu EUR
2.85 (divi eiro un astoņdesmit pieci centi) Valsts kasei, Reģ. Nr. 90000050138,
Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300.
Kontroli par doto lēmumu uzdot pašvaldības Grāmatvedības un ekonomikas nodaļai.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas,
juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
5. Pārbaudot nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Viļānu novada pašvaldībā, tiek
konstatēts:
D. R. deklarētā adrese: Rīga, LV-1004, pamatojoties uz likumu „Par
nekustamā īpašuma nodokli”, par sekojošu nekustamo īpašumu, kurš atrodas Viļānu
novada administratīvajā teritorijā: zeme ar kadastra apzīmējumu 78980090495
(nekustamais īpašums atrodas Viļānu novadā, Viļānu pagastā, D. R. ir dotā īpašuma
bijušais nomnieks), līdz 2017.gada 04.oktobrim nav veicis nekustamā īpašuma
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nodokļu nomaksu Viļānu novada pašvaldības budžetam. Parāds uz 2017.gada
04.oktobri sastāda EUR 54,34 apmērā (tajā skaitā nokavējuma nauda – 25,88 EUR
apmērā).
Nodokļu maksātājam izsniegts (nosūtīts uz deklarēto adresi) maksāšanas
paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2013.gadam, Nr.17-3891. Norādītais
maksāšanas paziņojums netika apstrīdēts. Administratīvais akts – nodokļa maksāšanas
paziņojums - ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams. Ar norādīto maksāšanas
paziņojumu nodokļu maksātājs ir brīdināts par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
esamību. Maksātājs brīdināts arī par piespiedu izpildi, parāda nenomaksāšanas
gadījumā – izsniegts 2017.gada 08.jūnija Brīdinājums Nr.1.3.8/896.
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu,
nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās
personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas
vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai — šajā likumā noteiktajos
gadījumos — lietošanā ir nekustamais īpašums. Likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs
saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ka arī šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli,
soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda
kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa
likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
Saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas
3.punktu, nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldības un šī likuma 26.panta
pirmajā daļā ir paredzēts, ka nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai,
avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā
vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu
maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk
— nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda
kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, atbilstoši likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta otrajai daļai.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu,
administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums:
administratīvais akts ir stājies spēkā, un kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes
sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi, persona ir brīdināta par
piespiedu izpildi.
Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, pamatojoties
uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu, likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu,
Administratīvā procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo
daļu, Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu un 540.panta pirmās daļas
3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo daļu un ņemot vērā finanšu

16

komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga
Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no D. R. deklarētā adrese: Rīga, LV-1004, termiņā
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par sekojošu nekustamo īpašumu - zeme ar
kadastra apzīmējumu 78980090495, parādu 54,34 EUR.
2. Piedzīt izdevumus, kas saistīti ar nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā – samaksāto valsts nodevu 2.85 EUR apmērā.
3. Piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem, tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
4. Lēmumu nosūtīt parādniekam un zvērinātam tiesu izpildītājam izpildei.
5. Pamatojoties uz Civillikuma 34.panta sesto daļu, veikt valsts nodevas nomaksu EUR
2.85 (divi eiro un astoņdesmit pieci centi) Valsts kasei, Reģ. Nr. 90000050138,
Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300.
6. Kontroli par doto lēmumu uzdot pašvaldības Grāmatvedības un ekonomikas nodaļai.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas,
juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
6. Pārbaudot nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Viļānu novada pašvaldībā, tiek
konstatēts:
A. S. deklarētā adrese: Viļāni, LV-4650, pamatojoties uz likumu „Par
nekustamā īpašuma nodokli”, par sekojošiem īpašumā esošajiem nekustamajiem
īpašumiem, kuri atrodas Viļānu novada administratīvajā teritorijā: ēka ar kadastra
Nr.78175020108 (Viļāni, Viļānu nov., LV-4650) un ēka ar kadastra Nr.78175020110
(Viļāni, Viļānu nov., LV-4650), līdz 2017.gada 04.oktobrim nav veicis nekustamā
īpašuma nodokļu nomaksu Viļānu novada pašvaldības budžetā. Parāds uz 2017.gada
04.oktobri sastāda EUR 1690,36 apmērā (tajā skaitā nokavējuma nauda – 472,20
EUR apmērā).
Nodokļu maksātājam izsniegts (nosūtīts uz deklarēto adresi) maksāšanas
paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam, Nr.17-3889. Norādītais
maksāšanas paziņojums netika apstrīdēts. Administratīvais akts – nodokļa maksāšanas
paziņojums - ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams. Ar norādīto maksāšanas
paziņojumu nodokļu maksātājs ir brīdināts par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
esamību. Maksātājs brīdināts arī par piespiedu izpildi, parāda nenomaksāšanas
gadījumā – izsniegts 2017.gada 24.marta Brīdinājums Nr.1.3.8/439.
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu,
nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās
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personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas
vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai — šajā likumā noteiktajos
gadījumos — lietošanā ir nekustamais īpašums. Likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs
saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ka arī šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli,
soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda
kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa
likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
Saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas
3.punktu, nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldības un šī likuma 26.panta
pirmajā daļā ir paredzēts, ka nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai,
avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā
vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu
maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk
— nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda
kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, atbilstoši likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta otrajai daļai.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu,
administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums:
administratīvais akts ir stājies spēkā, un kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes
sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi, persona ir brīdināta par
piespiedu izpildi.
Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, pamatojoties
uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu, likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu,
Administratīvā procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo
daļu, Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu un 540.panta pirmās daļas
3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 47.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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no A. S. deklarētā adrese:, Viļāni, LV-4650 termiņā
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par sekojošiem nekustamajiem
īpašumiem: ēka ar kadastra Nr.78175020108 (Viļāni, Viļānu nov., LV-4650) un
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ēka ar kadastra Nr.78175020110 (Alejas iela 2A, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650),
parādu 1690.36 EUR.
2. Piedzīt izdevumus, kas saistīti ar nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā – samaksāto valsts nodevu 2.85 EUR apmērā.
3. Piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem, tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu.
4. Lēmumu nosūtīt parādniekam un zvērinātam tiesu izpildītājam izpildei.
5. Pamatojoties uz Civillikuma 34.panta sesto daļu, veikt valsts nodevas nomaksu
EUR 2.85 (divi eiro un astoņdesmit pieci centi) Valsts kasei, Reģ. Nr.
90000050138, Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300.
6. Kontroli par doto lēmumu uzdot pašvaldības Grāmatvedības un ekonomikas
nodaļai.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas,
juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
7. Pārbaudot nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Viļānu novada pašvaldībā, tiek
konstatēts:
A. N. deklarētā adrese: Rīga, LV-1035, pamatojoties uz likumu „Par
nekustamā īpašuma nodokli”, par sekojošo nekustamo īpašumu, kurš atrodas Viļānu
novada administratīvajā teritorijā: ēka ar kadastra Nr.78179000467 (dzīvoklis
Viļānos, LV-4650, A.N. ir dotā nekustamā īpašuma bijušais īpašnieks), līdz
2017.gada 04.oktobrim nav veikusi nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Viļānu
novada pašvaldības budžetā. Parāds uz 2017.gada 04.oktobri sastāda EUR 40,28
apmērā (tajā skaitā nokavējuma nauda – 18,84 EUR apmērā).
Nodokļu maksātājai izsniegts (nosūtīts uz deklarēto adresi) maksāšanas
paziņojums par nekustāmā īpašuma nodokli 2013.gadam, Nr.17-3892. Norādītais
maksāšanas paziņojums netika apstrīdēts. Administratīvais akts – nodokļa maksāšanas
paziņojums - ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams. Ar norādīto maksāšanas
paziņojumu nodokļu maksātājs ir brīdināts par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
esamību. Maksātājs brīdināts arī par piespiedu izpildi, parāda nenomaksāšanas
gadījumā – izsniegts 2016.gada 27.aprīļa Brīdinājums Nr.2704/16.
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu,
nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās
personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas
vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai — šajā likumā noteiktajos
gadījumos — lietošanā ir nekustamais īpašums. Likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs
saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ka arī šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli,
soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda
kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa
likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
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Saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas
3.punktu, nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldības un šī likuma 26.panta
pirmajā daļā ir paredzēts, ka nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai,
avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā
vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu
maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk
— nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda
kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, atbilstoši likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta otrajai daļai.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu,
administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums:
administratīvais akts ir stājies spēkā, un kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes
sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi, persona ir brīdināta par
piespiedu izpildi.
Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, pamatojoties
uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu, likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu,
Administratīvā procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo
daļu, Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu un 540.panta pirmās daļas
3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 47.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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no A. N.deklarētā adrese: Rīga, LV-1035, termiņā
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par sekojošo nekustamo īpašumu: ēka ar
kadastra Nr.78179000467 (dzīvoklis Celtnieku ielā , Viļānos, LV-4650), parādu
40,28 EUR.
2. Piedzīt izdevumus, kas saistīti ar nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā – samaksāto valsts nodevu 2.85 EUR apmērā.
3. Piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem, tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
4. Lēmumu nosūtīt parādniekam un zvērinātam tiesu izpildītājam izpildei.
5. Pamatojoties uz Civillikuma 34.panta sesto daļu, veikt valsts nodevas nomaksu EUR
2.85 (divi eiro un astoņdesmit pieci centi) Valsts kasei, Reģ. Nr. 90000050138,
Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300.
6. Kontroli par doto lēmumu uzdot pašvaldības Grāmatvedības un ekonomikas nodaļai.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
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persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas,
juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
8. Pārbaudot nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Viļānu novada pašvaldībā, tiek
konstatēts:
I.L. deklarētā adrese: Viļāni, Viļānu novads, LV-4650, pamatojoties uz
likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, par sekojošo nekustamo īpašumu, kurš
atrodas Viļānu novada administratīvajā teritorijā: kadastra Nr.78179000804 (dzīvoklis
Celtnieku ielā , Viļānos, LV-4650), līdz 2017.gada 04.oktobrim nav veikusi
nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Viļānu novada pašvaldības budžetā. Parāds uz
2017.gada 04.oktobri sastāda EUR 104,42 apmērā (tajā skaitā nokavējuma nauda –
34,40 EUR apmērā).
Nodokļu maksātājai izsniegts (nosūtīts uz deklarēto adresi) maksāšanas
paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam, Nr.17-3886. Norādītais
maksāšanas paziņojums netika apstrīdēts. Administratīvais akts – nodokļa maksāšanas
paziņojums - ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams. Ar norādīto maksāšanas
paziņojumu nodokļu maksātājs ir brīdināts par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
esamību. Maksātājs brīdināts arī par piespiedu izpildi, parāda nenomaksāšanas
gadījumā – izsniegts 2017.gada 09.jūnija Brīdinājums Nr.1.3.8/900.
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu,
nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās
personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas
vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai — šajā likumā noteiktajos
gadījumos — lietošanā ir nekustamais īpašums. Likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs
saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ka arī šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli,
soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda
kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa
likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
Saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas
3.punktu, nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldības un šī likuma 26.panta
pirmajā daļā ir paredzēts, ka nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai,
avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā
vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu
maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk
— nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda
kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, atbilstoši likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta otrajai daļai.
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Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu,
administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums:
administratīvais akts ir stājies spēkā, un kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes
sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi, persona ir brīdināta par
piespiedu izpildi.
Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, pamatojoties
uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu, likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu,
Administratīvā procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo
daļu, Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu un 540.panta pirmās daļas
3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 47.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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no I. L. deklarētā adrese: Viļāni, Viļānu novads, LV-4650,
termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par sekojošo nekustamo īpašumu:
Nr.78179000804 (dzīvoklis Celtnieku ielā, Viļānos, LV-4650), parādu 104.42 EUR.
2. Piedzīt izdevumus, kas saistīti ar nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā – samaksāto valsts nodevu 2.85 EUR apmērā.
3. Piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem, tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
4. Lēmumu nosūtīt parādniekam un zvērinātam tiesu izpildītājam izpildei.
5. Pamatojoties uz Civillikuma 34.panta sesto daļu, veikt valsts nodevas nomaksu EUR
2.85 (divi eiro un astoņdesmit pieci centi) Valsts kasei, Reģ. Nr. 90000050138,
Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300.
6. Kontroli par doto lēmumu uzdot pašvaldības Grāmatvedības un ekonomikas nodaļai.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas,
juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
9. Pārbaudot nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Viļānu novada pašvaldībā, tiek
konstatēts:
N.K.deklarētā adrese: Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4635,
pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, par sekojošo nekustāmo
īpašumu, kurš atrodas Viļānu novada administratīvajā teritorijā: ēka ar kadastra
Nr.78170040318001 (dzīvoklis Celtnieku ielā , Viļānos, LV-4650; N. K. ir dotā
nekustamā īpašuma bijušais īrnieks), līdz 2017.gada 04.oktobrim nav veicis
nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Viļānu novada pašvaldības budžetā. Parāds uz
2017.gada 04.oktobri sastāda EUR 65,88 apmērā (tajā skaitā nokavējuma nauda –
27,90 EUR apmērā).
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Nodokļu maksātājam izsniegts (nosūtīts uz deklarēto adresi) maksāšanas
paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam, Nr.17-3885. Norādītais
maksāšanas paziņojums netika apstrīdēts. Administratīvais akts – nodokļa maksāšanas
paziņojums - ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams. Ar norādīto maksāšanas
paziņojumu nodokļu maksātājs ir brīdināts par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
esamību. Maksātājs brīdināts arī par piespiedu izpildi, parāda nenomaksāšanas
gadījumā – izsniegts 2017.gada 08.jūnija Brīdinājums Nr.1.3.8/897.
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu,
nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās
personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas
vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai — šajā likumā noteiktajos
gadījumos — lietošanā ir nekustamais īpašums. Likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs
saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ka arī šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli,
soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda
kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa
likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
Saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas
3.punktu, nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldības un šī likuma 26.panta
pirmajā daļā ir paredzēts, ka nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai,
avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā
vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu
maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk
— nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda
kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, atbilstoši likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta otrajai daļai.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu,
administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums:
administratīvais akts ir stājies spēkā, un kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes
sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi, persona ir brīdināta par
piespiedu izpildi.
Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, pamatojoties
uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu, likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu,
Administratīvā procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo
daļu, Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu un 540.panta pirmās daļas
3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 47.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
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Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

2.
3.
4.
5.

6.

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no N. K. deklarētā adrese: Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes
novads, LV-4635, termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par sekojošo
nekustāmo īpašumu: kadastra Nr.78170040318001 (dzīvoklis Celtnieku ielā , Viļānos,
LV-4650), parādu 65,88 EUR.
Piedzīt izdevumus, kas saistīti ar nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā – samaksāto valsts nodevu 2.85 EUR apmērā.
Piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem, tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
Lēmumu nosūtīt parādniekam un zvērinātam tiesu izpildītājam izpildei.
Pamatojoties uz Civillikuma 34.panta sesto daļu, veikt valsts nodevas nomaksu EUR
2.85 (divi eiro un astoņdesmit pieci centi) Valsts kasei, Reģ. Nr. 90000050138,
Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300.
Kontroli par doto lēmumu uzdot pašvaldības Grāmatvedības un ekonomikas nodaļai.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas,
juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
10. Pārbaudot nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Viļānu novada pašvaldībā, tiek
konstatēts:
S. S. adrese: Czech Republic, pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašuma
nodokli”, par sekojošo nekustamo īpašumu, kurš atrodas Viļānu novada
administratīvajā teritorijā: nekustamais īpašums ar kadastra Nr.78170010425 (ēka un
zeme Kultūras laukumā, Viļānos, Viļānu nov., LV-4650; S.S. ir dotā nekustamā
īpašuma bijušais īrnieks), līdz 2017.gada 04.oktobrim nav veikusi nekustamā īpašuma
nodokļu nomaksu Viļānu novada pašvaldības budžetā. Parāds uz 2017.gada
04.oktobri sastāda EUR 46,31 apmērā (tajā skaitā nokavējuma nauda – 18,08 EUR
apmērā).
Nodokļu maksātājai izsniegts (nosūtīts uz deklarēto adresi) maksāšanas
paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam, Nr.17-3884. Norādītais
maksāšanas paziņojums netika apstrīdēts. Administratīvais akts – nodokļa maksāšanas
paziņojums - ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams. Ar norādīto maksāšanas
paziņojumu nodokļu maksātājs ir brīdināts par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
esamību. Maksātājs brīdināts arī par piespiedu izpildi, parāda nenomaksāšanas
gadījumā – izsniegts 2017.gada 09.jūnija Brīdinājums Nr.1.3.8/898.
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu,
nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās
personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas
vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai — šajā likumā noteiktajos
gadījumos — lietošanā ir nekustamais īpašums. Likuma „Par nekustamā īpašuma
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nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs
saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ka arī šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli,
soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda
kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa
likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
Saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas
3.punktu, nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldības un šī likuma 26.panta
pirmajā daļā ir paredzēts, ka nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai,
avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā
vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu
maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk
— nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda
kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, atbilstoši likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta otrajai daļai.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu,
administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums:
administratīvais akts ir stājies spēkā, un kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes
sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi, persona ir brīdināta par
piespiedu izpildi.
Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, pamatojoties
uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu, likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu,
Administratīvā procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo
daļu, Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu un 540.panta pirmās daļas
3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 47.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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no S. S. adrese: Czech Republic,, termiņā nenomaksāto
nekustamā īpašuma nodokli par sekojošo nekustamo īpašumu: kadastra
Nr.78170010425 (ēka un zeme Kultūras laukumā, Viļānos, Viļānu nov., LV-4650),
parādu 46,31 EUR.
2. Piedzīt izdevumus, kas saistīti ar nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā – samaksāto valsts nodevu 2.85 EUR apmērā.
3. Piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem, tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
4. Lēmumu nosūtīt parādniekam un zvērinātam tiesu izpildītājam izpildei.
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5. Pamatojoties uz Civillikuma 34.panta sesto daļu, veikt valsts nodevas nomaksu EUR
2.85 (divi eiro un astoņdesmit pieci centi) Valsts kasei, Reģ. Nr. 90000050138,
Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300.
6. Kontroli par doto lēmumu uzdot pašvaldības Grāmatvedības un ekonomikas nodaļai.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas,
juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
11. Pārbaudot nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Viļānu novada pašvaldībā, tiek
konstatēts:
V. S. deklarētā adrese: Viļāni, Viļānu nov., LV-4650, pamatojoties uz likumu
„Par nekustamā īpašuma nodokli”, par sekojošiem nekustamajiem īpašumiem, kuri
atrodas Viļānu novada administratīvajā teritorijā: zeme ar kadastra Nr.78480050235
(zeme - „Ābelīte”, Dekšāres pagasts, Viļānu novads; V.S. ir dotā nekustamā īpašuma
nomnieks), zeme ar kadastra Nr.78480060198 (zeme - „Ābelīte”, Dekšāres pagasts,
Viļānu novads; V. S. ir dotā nekustamā īpašuma nomnieks), zeme ar kadastra
Nr.78480060151 („Ābelītes 1”, Dekšāres pagasts, Viļānu novads; zeme īpašumā) un
ēka ar kadastra Nr.78480060151001 ("Ābelīte", Obeliškas, Dekšāres pag., Viļānu
nov., LV-4614; ½ ēkas īpašumā), līdz 2017.gada 04.oktobrim nav veicis nekustamā
īpašuma nodokļu nomaksu Viļānu novada pašvaldības budžetā. Parāds uz 2017.gada
04.oktobri sastāda EUR 1582.38 apmērā (tajā skaitā nokavējuma nauda – 294.58
EUR apmērā).
Nodokļu maksātājam izsniegts (nosūtīts uz deklarēto adresi) maksāšanas
paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam, Nr.17-3888. Norādītais
maksāšanas paziņojums netika apstrīdēts. Administratīvais akts – nodokļa maksāšanas
paziņojums - ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams. Ar norādīto maksāšanas
paziņojumu nodokļu maksātājs ir brīdināts par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
esamību. Maksātājs brīdināts arī par piespiedu izpildi, parāda nenomaksās gadījumā –
izsniegts 2017.gada 24.marta Brīdinājums Nr.1.3.8/438.
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu,
nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās
personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas
vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai — šajā likumā noteiktajos
gadījumos — lietošanā ir nekustamais īpašums. Likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs
saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Ka arī šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli,
soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda
kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa
likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
Saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas
3.punktu, nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldības un šī likuma 26.panta
pirmajā daļā ir paredzēts, ka nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai,
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avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā
vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu
maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk
— nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda
kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu, atbilstoši likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta otrajai daļai.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu,
administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums:
administratīvais akts ir stājies spēkā, un kļuvis neapstrīdams, līdz piespiedu izpildes
sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi, persona ir brīdināta par
piespiedu izpildi.
Sakarā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi, pamatojoties
uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu, likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu,
Administratīvā procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta pirmo
daļu, Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu un 540.panta pirmās daļas
3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 47.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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no V.S. deklarētā adrese: Viļāni, Viļānu nov., LV-4650,
termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par sekojošo nekustamo īpašumu:
zeme ar kadastra Nr.78480050235 (zeme - „Ābelīte”, Dekšāres pagasts, Viļānu
novads), zeme ar kadastra Nr.78480060198 (zeme - „Ābelīte”, Dekšāres pagasts,
Viļānu novads), zeme ar kadastra Nr.78480060151 („Ābelītes 1”, Dekšāres pagasts,
Viļānu novads) un ēka ar kadastra Nr.78480060151001 ("Ābelīte", Obeliškas,
Dekšāres pag., Viļānu nov., LV-4614), parādu 1582.38 EUR.
2. Piedzīt izdevumus, kas saistīti ar nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā – samaksāto valsts nodevu 2.85 EUR apmērā.
3. Piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem, tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
4. Lēmumu nosūtīt parādniekam un zvērinātam tiesu izpildītājam izpildei.
5. Pamatojoties uz Civillikuma 34.panta sesto daļu, veikt valsts nodevas nomaksu EUR
2.85 (divi eiro un astoņdesmit pieci centi) Valsts kasei, Reģ. Nr. 90000050138,
Latvijas Banka, konts LV71TREL1060190911300.
6. Kontroli par doto lēmumu uzdot pašvaldības Grāmatvedības un ekonomikas nodaļai.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
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persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas,
juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
7§
Par nomas attiecību pagarināšanu.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1.Izskatot A. Č. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 13.septembra iesniegumu
par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē:
2007.gada 11.septembrī Sokolku pagasta padome un A. Č. noslēdza lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr.49 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78900040092 - 0,40 ha platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme
(2008.gada 24.septembra Sokolku pagasta padomes lēmums). Zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 78900030094 kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 501
EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība. Uz zemes vienības atrodas A. Č. tiesiskā valdījumā esošā
dzīvojamā māja un divas palīgēkas.
2017.gada 13.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A. Č.
iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 78900040092 - 0,40 ha. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu
līguma termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju rakstisku vienošanos.
Izvērtējot A. Č. 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, Rūdolfs
Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar A. Č. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78900040092 – 0,40 ha platībā, uz pieciem gadiem no 2018.gada 1.janvāra;
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. Č. 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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2.Izskatot A. P. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov., 2017.gada 13.septembra iesniegumu
par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada dome konstatē:
2003.gada 28.februārī Viļānu novada pašvaldība un A. P. noslēdza lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr.5 par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
78480030357 - 0,40 ha platībā, 78480030353 - 0,20 ha platībā, 78480030358 - 0,40
ha platībā, 78480030354 - 1,20 ha platībā, 78480030355 - 0,80 ha platībā un
78480030356 - 0,80 ha platībā. Zemes vienības ir pašvaldībai piekritīgās zemes
(2013.gada 16.augusta Viļānu novada pašvaldības domes lēmums). 2014.gada 1.aprīlī
Viļānu novada pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisijas
pieņēma lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480030357 platības
precizēšanu un noteica to 0,29 ha platībā. Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības
domes 2016.gada 16.jūnija lēmumu, pēc A.P. lūguma tika samazināta zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 78480030356 iznomājamā platība un noteikta – 0,40 ha
platībā. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480030353 kadastrālā vērtība uz
2017.gada 1.janvāri ir 170 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz zemes vienības atrodas
lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78480030354 kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 900 EUR. Zemes vienības
lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Uz zemes vienības atrodas lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas vietām aizaugusi
ar krūmiem. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480030355 kadastrālā vērtība
uz 2017.gada 1.janvāri ir 600 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz zemes vienības atrodas
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas vietām aizaugusi ar krūmiem. Zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 78480030356 kadastrālā vērtība uz 2017.gada
1.janvāri ir 600 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz zemes vienības atrodas lauksaimniecībā
izmantojamā zeme. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480030357 kadastrālā
vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 247 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz zemes vienības atrodas
lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78480030358 kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 300 EUR. Zemes vienības
lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Uz zemes vienības atrodas lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
2017.gada 13.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A. P.
iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabaliem ar kadastra
apzīmējumiem 78480030353,
78480030354, 78480030355, 78480030356,
78480030357, 78480030358. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma
termiņš var tikt saīsināts vai pagarināts ar līgumslēdzēju rakstisku vienošanos.
Izvērtējot A.P. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta 5.daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu,
65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un 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, Rūdolfs
Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav,
atturas-nav,
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt vienošanos ar A. P. par 28.02.2013. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.5
par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78480030353 – 0,20 ha platībā,
78480030354 - 1,20 ha platībā, 78480030355 - 0,80 ha platībā, 78480030356 - 0,40
ha platībā, 78480030357 - 0,29 ha platībā, 78480030358 - 0,40 ha 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 A.P. Dekšāres 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 A.L.dzīv. Rēzekne, 2017.gada 2.oktobra iesniegumu par nomas līguma
pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2012.gada 22.oktobrī Viļānu novada pašvaldība un A. L. noslēdza lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr.400 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980010303 - 2,00 ha platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme
(2013.gada 30.maija Viļānu novada domes lēmums). Pamatojoties uz 09.03.2015.
reģistrēto zemes robežu plānu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980010303
platība ir noteikta 2,45 ha platībā. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78980010303 kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 270 EUR. Zemes vienības
lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
2017.gada 2.oktobrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A. L. iesniegums
ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
78980010303 – 2,45 ha. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš var
tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju rakstisku vienošanos.
Izvērtējot A.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 deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Rūdolfs
Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Noslēgt vienošanos ar A.L. par 22.10.2012. lauku apvidus zemes nomas
līguma Nr.400 pagarināšanu, par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980010303 – 2,45 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. L. Rēzekne.
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 N. M. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 4.oktobra iesniegumu par
nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2008.gada 2.janvārī Sokolku pagasta padome un N. M.noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.35 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094 daļu 0,20 ha
platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra
Sokolku pagasta padomes lēmums). 2012.gada 21.decembrī tika noslēgta vienošanās
par zemes nomas līguma Nr.35 pagarināšanu un nomas līguma darbības laiks noteikts
līdz 2017.gada 31.decembrim. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094
ar kopējo platību 11,10 ha kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 8435 EUR.
Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas mazdārziņš.
2017.gada 4.oktobrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts N. M. iesniegums
ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,20 ha. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš
var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo vienošanos.
Izvērtējot N. M. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar N. M. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,20 ha platībā, uz pieciem gadiem, no 2018.gada 1.janvāra;
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

31

paredzot, pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt N. M. 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.
5.Izskatot V. M. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2017.gada 4.oktobra iesniegumu par
nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2008.gada 2.janvārī Sokolku pagasta padome un V. M.noslēdza zemes nomas
līgumu Nr.29 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094 daļu 0,10 ha
platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra
Sokolku pagasta padomes lēmums). 2012.gada 21.decembrī tika noslēgta vienošanās
par zemes nomas līguma Nr.29 pagarināšanu un nomas līguma darbības laiks noteikts
līdz 2017.gada 31.decembrim. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094
ar kopējo platību 11,10 ha kadastrālā vērtība uz 2017.gada 1.janvāri ir 8435 EUR.
Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas mazdārziņš.
2017.gada 4.oktobrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts V. M. iesniegums
ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,10 ha. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš
var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo vienošanos.
Izvērtējot V. M. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
likuma, 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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska,
Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar V.M. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,10 ha platībā, uz pieciem gadiem, no 2018.gada 1.janvāra;
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 V. M.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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8§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1. Izskatot SIA „Ametrs”, reģ. Nr.42403021417 2017.gada 20.septembra iesniegtu
zemes ierīcības projektu A. P. īpašumam „Vecā priedaine” ar kadastra
Nr.78480030440, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē
Zemes ierīcības projekts, nekustamā īpašuma „Vecā priedaine”, ar kadastra
Nr.78480030440 sadalīšanai trīs īpašumos, izstrādāts, pamatojoties uz nekustamā
īpašuma īpašnieka A. P. ierosinājumu un pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības
domes 2017.gada 6.jūlija sēdes Nr.3 dienas kārtības 7.jautājuma „Par zemes ierīcības
projekta izstrādi” lēmumu, kurā tika nolemts sadalīt nekustamo īpašumu „Vecā
priedaine”, ar kadastra Nr.78480030440, trīs īpašumos (1.īpašums – no zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu 78480030440 atdalīts zemes gabals 1,80 ha platībā (zemes
lietošanas mērķis – 0601 - individuālo dzīvojamo māju apbūve); 2.īpašums – zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 78480030440 atlikusī daļa 2,60 ha platībā (zemes
lietošanas mērķis – 0101 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība); 3.īpašums - zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480030441 1,10 ha platībā (zemes lietošanas mērķis – 0101 - Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) un uzdots izstrādāt zemes ierīcības projektu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.pantu, zemes ierīcības projektu apstiprina
vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Izvērtējot SIA „Ametrs” iesniegumu, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 25.,27. un 28.punktu, Administratīvā procesa likuma
51.pantu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 64.panta pirmo daļu,
67.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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Sadalīt nekustamo īpašumu „Vecā priedaine”, ar kadastra Nr.78480030440 trīs
īpašumos un apstiprināt SIA „Ametrs” izstrādāto zemes ierīcības projektu A. P.
īpašumam „Vecā priedaine” ar kadastra Nr.78480030440 ietilpstošās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 78480030440 sadalīšanai divās zemes vienībās. Zemes
ierīcības projekta izstrādātāja Ruta Arnicāne. Projekta grafiskā daļa parakstīta
23.08.2017.
3. Lēmumu nosūtīt SIA „Ametrs”.
4. 10.darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas, iesniegt VZD lēmumu par projekta
apstiprināšanu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
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juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
9§

Par jauna nomas līguma noslēgšanu.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1.Izskatot S. L. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., 2017.gada 20.septembra iesniegumu par
jauna nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2015.gada 28.septembrī Viļānu novada pašvaldība un S. L.noslēdza lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr.40 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980060051 - 0,06 ha platībā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme
(2010.gada 27.maija Viļānu novada pašvaldības domes lēmums). 2016.gada 18.jūnijā
Viļānu novada pašvaldība un S. L. noslēdza lauku apvidus zemes nomas līgumu
Nr.19 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980060086 - 0,06 ha platībā.
Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2010.gada 27.maija Viļānu novada
pašvaldības domes lēmums). Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes
2016.gada 13.oktobra sēdes Nr.13 dienas kārtības 8.jautājuma lēmumu, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem tika apvienotas vienā gabalā ar kadastra
apzīmējumu 78980060264. Pamatojoties uz 26.04.2017. reģistrētajiem zemes robežu
plāniem, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980060264 platība ir noteikta
0,1335 ha platībā. Zemes vienības kadastrālā vērtība uz 01.10.2017. ir 466 EUR.
Zemes vienības lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Uz zemes
vienības atrodas mazdārziņš un S. L. tiesiskā valdījumā esošā dārza mājiņa.
2017.gada 20.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts S. L.
iesniegums ar lūgumu noslēgt jaunu nomas līgumu par apvienotajām zemes vienībām.
Izvērtējot S. L. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar S. L. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980060264 – 0,1335 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. Noteikt, ka ar šī lēmuma pieņemšanu, spēku zaudē 28.09.2015. lauku apvidus zemes
nomas līgums Nr.40 un 18.07.2016. lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.19
4. Lēmuma norakstu nosūtīt S. L. Viļāni, Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
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juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
10§
Par zemes gabala piekritību pašvaldībai.
L.Kuzņecova J.Ivanova
Ņemot vērā, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 78170040018, Ceriņu iela
29H,Viļāni, ar lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas mērķa, Viļānu pilsētas
teritorijas plānojumā ir paredzēts kā atpūtas zona – labiekārtota dabas un apstādījumu
teritorija, pamatojoties uz pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 2.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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040018 (1,68 ha platībā),
piekrīt Viļānu novada pašvaldībai saskaņā ar LR likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas
2.punktu.
11§
Par zemes iznomāšanu.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1. Izskatot J. G. dzīv. 0, Viļāni, Viļānu novads, 2017.gada 29.septembra iesniegumu
par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170040430 Viļānu pilsētā ir Viļānu
novada pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 10.decembra Viļānu pilsētas domes
lēmums par zemes piekritību pašvaldībai).
2017.gada 29.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts J. G.
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78170040430 1120 m2 platībā, mazdārziņa uzturēšanai. Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 78170040430 kadastrālā vērtība ir EUR 78, 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 J. G. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
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 -

35

12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar J. G. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78170040430 – 1120 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 J. G. 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.
1.
Izskatot S.G.dzīv. Malta, Viļānu pag., Viļānu novads, 2017.gada 29.septembra
iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980030236 Viļānu pagastā ir Viļānu
novada pašvaldībai piekritīgā zeme (2010.gada 27.maija Viļānu novada pašvaldības
domes lēmums par zemes piekritību pašvaldībai).
2017.gada 29.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts S. G.
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980030236 0,31 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai. Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 78980030236 kadastrālā vērtība ir EUR 235, 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 S. G. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar S. G. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980030236 – 0,31 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
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(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. G. Malta, 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 Z. Ž. dzīv. Dekšāres pag., Viļānu novads, 2017.gada 29.septembra
iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480030410 Dekšāres pagastā ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (2011.gada 25.augusta Viļānu novada
pašvaldības domes lēmums par zemes piekritību pašvaldībai).
2017.gada 29.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts Z. Ž.
iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480030410
daļu 0,05 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai. Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 78480030410, ar kopējo platību 0,20 ha platību, kadastrālā
vērtība ir EUR 138, zemes gabala lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz zemes gabala daļas 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 Z. Ž. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar Z.Ž. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78480030410 daļu 0,05 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 Z. Ž.Dekšāres 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.
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4. Izskatot E. D. dzīv. Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu novads, 2017.gada 10.oktobra
iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480060412 Dekšāres pagastā ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (2013.gada 16.augusta Viļānu novada
pašvaldības domes lēmums par zemes piekritību pašvaldībai).
2017.gada 10.oktobrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts E. D. iesniegums
ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78480060412 - 0,42 ha
platībā, mazdārziņa uzturēšanai. Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78480060412, ar kopējo platību 0,42 ha platību, kadastrālā vērtība ir
EUR 357, 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 E. D. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar E. D. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78480060412 - 0,42 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 E. D. Dekšāres, Dekšāres 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.
12§

Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1.Izskatot V. S. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar dzīvokļa Nākotnes ielā ,
Viļānos atsavināšanas ierosinājumu
Viļānu novada domes konstatēja:
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V.S. 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;
V. S. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojusi klāt visus iesnieguma izskatīšanai
nepieciešamos dokumentus (21.07.2011. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1032, SIA
„Viļānu namsaimnieks” 04.10.2017. izziņa Nr.237 par parādu neesamību, SIA
„Viļānu siltums” 04.10.2017. izziņa par parādu neesamību).
Dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā , Viļānos, platība ir 53,70 m2 un tas ir 5370/144451
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78980040530001 (dzīvojamā
māja) un 5370/144451 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78980040530. Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu
apmērs var tikt precizēts.
Dzīvokļa īpašums Nākotnes ielā , 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, Rūdolfs
Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Nākotnes ielā , Viļānos, 53,70 m2 platībā, kas sastāv no 5370/144451
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78980040530001 (dzīvojamā
māja) un 5370/144451 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78980040530. Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu
apmērs var tikt precizēts.
2. Nodot dzīvokļa īpašumu Nākotnes ielā , Viļānos, 53,70 m2 platībā, kas sastāv no
5370/144451 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78980040530001
(dzīvojamā māja) un 5370/144451 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78980040530, (veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un
domājamo daļu apmērs var tikt precizēts) atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu;
3. Lēmuma norakstu nosūtīt V. S.- 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.
13§

Par zemes ierīcības projekta izstrādi.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1. Izskatot F. S. dzīv.: Viļānu pag., Viļānu novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma
„Mantinieku mājas”, Viļānu pagastā, kadastra Nr.78980010176, sadalīšanu.
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
F. S. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Mantinieku mājas” ir nostiprinātas
Viļānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000468314 ar 20.11.2009. tiesneša
G.Siliņa lēmumu. Nekustamais īpašums „Mantinieku mājas” ar kadastra
Nr.78980010176 sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78980010176 - 7,51 ha platībā.
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Pamatojoties uz 03.10.2006. Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas trešo
punktu un 02.08.2016. MK „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”,
konstatēts, ka zemes īpašuma sadalei ir nepieciešama zemes ierīcības projekta izstrāde
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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mantinieku mājas,
Viļānu pagasts ar kopējo platību 7,51 ha, sadalei divos īpašumos (trīs zemes vienībās)
saskaņā ar grafisko pielikumu:
1. Sadalīt īpašumu divos īpašumos, kur
 pirmo īpašumu veido no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980010176
atdalītais zemes gabals 2,30 ha platībā (veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes
platība var mainīties) un no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980010176
atdalītais zemes gabals 3,77 ha platībā (veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes
platība var mainīties). Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Mantinieku
mājas 2”. Noteikt atdalītajām zemes vienībām zemes lietošanas mērķi - 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
 otru īpašumu veido atlikusī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980010176
daļa 1,44 ha platībā (veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes platība var mainīties).
Jaunizveidotajam īpašumam atstāt nosaukumu „Mantinieku mājas”. Noteikt,
atlikušajai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980010176 daļai 1,44 ha platībā,
zemes lietošanas mērķi -0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
3. Sadali veikt uz nekustamā īpašuma Mantinieku mājas, Viļānu pagasts 06.05.2009.
izgatavotā zemes robežu plāna pamata M 1:2000;
4.Zemes ierīcības projektā jāsaglabā nekustamajam īpašumam Mantinieku mājas,
Viļānu pagasts, kadastra Nr.78980010176 iepriekš noteiktie apgrūtinājumi un
jāprecizē jaunie apgrūtinājumi, ja tādi ir radušies;
5. Zemes ierīcības plāna izstrādātājam jāpieprasa zemes ierīcības projekta
nosacījumus no valsts institūcijām, ja to darbības sfēras skar zemes ierīcības projekta
teritoriju, un inženierkomunikāciju turētājiem, ja zemes ierīcības projekta teritorijā
atrodas to inženierkomunikācijas.
14§
Par nekustamā īpašuma „Āboliņš” ar kadastra Nr.78900010180 atsavināšanu .
L.Kuzņecova J.Ivanova
Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības 2016.gada 25.februāra lēmumu un
saskaņā ar LR Publisko personu mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem, veicot
nekustamā īpašuma – „Āboliņš”, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr.
78900010180 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju
Viļānu novada dome konstatēja:
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Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu – „Āboliņš”, Sokolku pag.,
Viļānu nov., kadastra Nr. 78900010180 ir nostiprinātas Rēzeknes tiesas
zemesgrāmatu
nodaļas
Sokolku
pagasta
zemesgrāmatas
nodalījumā
Nr.100000570255. Nekustamais īpašums sastāv no viena zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78900010180 – 3,56 ha platībā. Saskaņā ar 31.03.2017. zemes robežu
plānu, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900010180 veido 3,53 ha
lauksaimniecībā izmantojamās zemes un 0,03 ha zemes, kas atrodas zem ūdeņiem.
Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900010180 kadastrālā vērtība ir 2191 EUR.
Dotais nekustamais īpašums nav nepieciešamas pašvaldības iestāžu funkciju
nodrošināšanai.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2017.gada 22.septembra
slēdzienu nekustamā īpašuma – „Āboliņš”, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr.
78900010180, tirgus vērtība ir EUR 3900,00 (trīs tūkstoši deviņi simti euro un 00
centi).
Zemes vienības instrumentālajai uzmērīšanai Viļānu novada pašvaldība iztērēja –
EUR 508,20, nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā - EUR 21,34, slēdziena
sagatavošanai par nekustamā īpašuma tirgus vērtību - EUR 157,30 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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Atsavināt nekustamo īpašumu – „Āboliņš”, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr.
78900010180, kurš sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78900010180 ar kopējo platību 3,56 ha pārdodot to izsolē.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Āboliņš”, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr.
78900010180 nosacīto cenu EUR 4600,00 (četri tūkstoši seši simti euro un 00 centi);
3.Apstiprināt nekustamā īpašuma „Āboliņš”, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr.
78900010180 izsoles noteikumus.
4. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva:
4.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900010180, sākotnējā vērtība EUR
2191.00, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
15§
Par nekustamā īpašuma „Māriņas” ar kadastra Nr.78900010012 atsavināšanu .
L.Kuzņecova J.Ivanova
Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības 2015.gada 19.novembra lēmumu un
saskaņā ar LR Publisko personu mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem, veicot
nekustamā īpašuma – „Māriņas”, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr.
78900010012 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu – „Māriņas”, Sokolku
pag., Viļānu nov., kadastra Nr. 78900010012 ir nostiprinātas Rēzeknes tiesas
zemesgrāmatu
nodaļas
Sokolku
pagasta
zemesgrāmatas
nodalījumā
Nr.100000569719. Nekustamais īpašums sastāv no viena zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78900010151 – 1,68 ha platībā. Saskaņā ar 11.05.2017. zemes robežu
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plānu, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900010151 veido 1,57 ha
lauksaimniecībā izmantojamās zemes un 0,02 ha zemes, kas atrodas zem ūdeņiem un
0,09 ha cita veida zemju. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 78900010151 kadastrālā vērtība ir 1007 EUR.
Dotais nekustamais īpašums nav nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2017.gada 22.septembra
slēdzienu nekustamā īpašuma – „Māriņas”, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr.
78900010012, tirgus vērtība ir EUR 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti euro un 00
centi).
Zemes vienības instrumentālajai uzmērīšanai Viļānu novada pašvaldība iztērēja –
EUR 568,70, nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā - EUR 21,34, slēdziena
sagatavošanai par nekustamā īpašuma tirgus vērtību - EUR 157,30 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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Atsavināt nekustamo īpašumu – „Māriņas”, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr.
78900010012, kurš sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78900010151 ar kopējo platību 1,68 ha pārdodot to izsolē.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Māriņas”, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr.
78900010012 nosacīto cenu EUR 3250,00 (trīs tūkstoši divi simti piecdesmit euro un
00 centi);
3.Apstiprināt nekustamā īpašuma „Māriņas”, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr.
78900010012 izsoles noteikumus.
4. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva:
4.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900010151, sākotnējā vērtība EUR
478.08, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
16§
Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1. Pamatojoties uz 2016.gada 28.janvāra Viļānu novada domes sēdes Nr.1 dienas
kārtības 13.jautājuma 1.punkta lēmumu „Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un veicot nekustamā īpašuma
“Gundegas”, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra numurs 78900020071 nosacītas
cenas noteikšanu un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra
Nr.78900020071 “Gundegas” ir nostiprinātas ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu
nodaļas tiesneses D.Koroševskas 28.08.2017. lēmumu (Sokolku pagasta
zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000570246). Nekustamais īpašums sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900020091 – 5,48 ha platībā.
Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900020091
kadastrālā vērtība ir EUR 4389. Zemes vienības lietošanas mērķis - zeme, uz kuras
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galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienību veido 4,76 ha
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 0,58 ha zemes, kas atrodas zem krūmājiem un
0,14 ha zemes, kas atrodas zem ūdeņiem.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2017.gada 22.septembra
slēdzienu par nekustamā īpašuma – “Gundegas”, Sokolku pag., Viļānu novads - tirgus
vērtība ir EUR 7600,00 (septiņi tūkstoši seši simti eiro un 00 centi), pamatojoties uz
likuma Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu un
37.pantu 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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt nekustamā īpašuma “Gundegas”, Sokolku pag., Viļānu nov. ar kadastra
Nr.78900020071, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900020091 – 5,48 ha platībā - nosacīto cenu EUR 7600,00 (septiņi tūkstoši seši
simti eiro un 00 centi);
2. Piedāvāt N.R. 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 trešo daļu;
3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva:
3.1. zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78900020091 par EUR 3489.00 pārcelt uz
krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
4. Lēmuma norakstu nosūtīt N.R. Sokolku pag., Viļānu nov.
2. Pamatojoties uz 2015.gada 18.februāra Viļānu novada pašvaldības domes sēdes
Nr.3 dienas kārtības 26.jautājuma 4.punkta lēmumu „Par zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un 2017.gada
14.septembra sēdes Nr.7 dienas kārtības 14.jautājuma lēmumu un veicot nekustamā
īpašuma “Pļavziedi”, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra numurs 78980090666
nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra
Nr.78980090666 “Pļavziedi” ir nostiprinātas ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu
nodaļas tiesneses D.Koroševskas 08.03.2017. lēmumu (Viļānu pagasta zemesgrāmatu
nodalījums Nr.100000565203). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 78980090666 – 0,7815 ha platībā.
Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980090666
kadastrālā vērtība ir EUR 450. Zemes vienības lietošanas mērķis - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienību veido 0,6677 ha
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 0,0462 ha zemes, kas atrodas zem ēkām un
pagalmiem 0,0676 ha zemes, kas atrodas zem ceļiem.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2017.gada 22.septembra
slēdzienu par nekustamā īpašuma – “Pļavziedi”, Viļānu pag., Viļānu novads - tirgus

43

vērtība ir EUR 650,00 (seši simti piecdesmit eiro un 00 centi), pamatojoties uz likuma
Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu un 37.pantu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 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, Inga
Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Inta Brence), pret- nav,
atturas-1(Jevdokija Šlivka –sakarā ar interešu konfliktu Valsts amatpersonu darbībā),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt nekustamā īpašuma “Pļavziedi”, Viļānu pag., Viļānu nov. ar kadastra
Nr.78980090666, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78980090666 – 0,7815 ha platībā - nosacīto cenu EUR 650,00 (seši simti piecdesmit
eiro un 00 centi);
2. Piedāvāt A/S „LIS LATGALE” 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 trešo
daļu;
3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva:
3.1. zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78980090666 par EUR 450.00 pārcelt uz
krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
4. Lēmuma norakstu nosūtīt A/S „LIS Latgale”, Radopole, Viļānu pag., Viļānu nov.
3. Pamatojoties 2017.gada 14.septembra sēdes Nr.7 dienas kārtības 14.jautājuma „Par
zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu
atsavināšanai” lēmumu un veicot nekustamā īpašuma Rēzeknes iela, Viļānos, Viļānu
nov., kadastra numurs 78170040170 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot
nekustamā īpašuma vērtētāju
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra
Nr.78170040170 Rēzeknes iela , Viļāni, ir nostiprinātas ar Rēzeknes tiesas
zemesgrāmatu nodaļas tiesneses E.Volikas 29.08.2017. lēmumu (Viļānu pilsētas
zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000570317). Nekustamais īpašums sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040170 – 2266 m2 platībā.
Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040170
kadastrālā vērtība ir EUR 1702. Zemes vienības lietošanas mērķis – individuālo
dzīvojamo māju apbūve. Zemes vienību veido 2266 m2 zemes, kas atrodas zem ēkām
un pagalmiem. Uz zemes vienības atrodas D. G. piederošā dzīvojamā māja un
palīgēkas.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2017.gada 22.septembra
slēdzienu par nekustamā īpašuma – Rēzeknes iela , Viļāni, Viļānu novads - tirgus
vērtība ir EUR 2200,00 (divi tūkstoši divi simti eiro un 00 centi), pamatojoties uz
likuma Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu un
37.pantu 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
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Ceipiniece, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Noteikt nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā, Viļāni, Viļānu nov. ar kadastra
Nr.78170040170, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170040170 – 2266 m2 platībā - nosacīto cenu EUR 2200,00 (divi tūkstoši divi
simti eiro un 00 centi);
1. Piedāvāt D. G. 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 trešo daļu;
2. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva:
3.1. zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78170040170 par EUR 1818.72 pārcelt uz
krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt D. G. Viļāni, Viļānu nov.
17§
Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.________________
L.Kuzņecova J.Ivanova
1. Pamatojoties uz 2017.gada 14.septembra Viļānu novada pašvaldības domes sēdes
Nr.7 dienas kārtības 11.jautājuma 1.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu
zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma, Celtnieku
ielā, Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000619 nosacītas cenas noteikšanu
un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju.
Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Dzīvokļa īpašuma, Celtnieku ielā , Viļānu nov., platība ir 61,80 m2 un tas ir
6180/208180 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040303001
(dzīvojamā māja).
Nekustamais īpašums ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas
tiesneša G.Siliņa 16.03.2015. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums
Nr.100000191988 21).
Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdovu 2017.gada 7.oktobra slēdzienu
par nekustamā īpašuma – dzīvokļa, Celtnieku ielā , Viļānos, Viļānu novads - tirgus
vērtība ir EUR 2600,00 (divi tūkstoši seši simti eiro un 00 centi), 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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Noteikt dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs
78179000619, kura platība ir 61,80 m2 un tas ir 6180/208180 domājamās daļas no
būves ar kadastra apzīmējumu 78170040303001 (dzīvojamā māja) ,nosacīto cenu –
EUR 2600,00 (divi tūkstoši seši simti eiro un 00 centi);
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1. Piedāvāt V.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 trešo daļu;
2. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva:
3.1.dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā , tas ir 6180/208180 domājamās daļas no būves ar
kadastra apzīmējumu 78170040303001 (dzīvojamā māja), sākotnējā vērtība EUR
234,55, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt V.K. Viļāni, Viļānu nov.
18§
Par Viļānu novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem 2017. gadā.___________________________________
G.Visocka J.Ivanova
Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.06.2016.g. noteikumiem Nr.418 „ Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:



2017. gadā noteikt šādas uzturēšanas izmaksas savstarpējo norēķinu aprēķiniem
Viļānu novada izglītības iestādēs par vienu audzēkni mēnesī saskaņā ar izglītības
iestādes iepriekšējā gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem un audzēkņu
sarakstu (aprēķins pielikumā Nr.1)
Viļānu vidusskola
- 85.66 EUR mēnesī



Dekšāres pamatskola



pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” - 174.35 EUR mēnesī



Viļānu PII

- 102.39 EUR mēnesī

- 185.00 EUR mēnesī

19§
Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2017. gada specbudžetā._________
G.Visocka J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2 punktu, likumu
„Par pašvaldību budžetiem”, Likuma par budžetu un finanšu vadību 8.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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Veikt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2017. gada specbudžetā.
Pielikumā: pamatbudžeta grozījumi uz 1 lapas.
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20§
Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā._______
G.Visocka 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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Veikt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā.
Pielikumā: pamatbudžeta grozījumi uz 3 lapām.
21§
Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
I. Morozova J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas
nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un
sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, likuma
„Par valsts budžetu 2017.gadam” 3.panta pirmās daļas 4.punktu un 10.pielikumu,
Ministru kabineta 17.11.2015. noteikumiem Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām
aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”
līdzfinansējums no valsts budžeta Viļānu novada pašvaldības kolektīvu vadītāju darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2017.gadā piešķirti
4356 euro (četri tūkstoši trīs simti piecdesmit seši euro). Pašvaldība veic valsts
piešķirtās mērķdotācijas 2017.gadam sadali Noteikumos noteiktā kārtībā, ņemot vērā:
1. valsts piešķirtās mērķdotācijas apmēru Viļānu novada pašvaldībai
2017.gadam;
2. G1 – kolektīvu (kori, tautas deju kolektīvi, pūtēju orķestri un kokļu
mūzikas ansambļi) skaitu Pašvaldībā;
3. G2 – kolektīvu (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas
grupas, tautas lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie
ansambļi) skaitu Pašvaldībā;
4. G1 kolektīviem piemērojams līdzdalības intensitātes koeficients (K) 2;
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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Veikt valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali pašvaldības māksliniecisko
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām šādi 2017.gadā:
Kolektīvs Kolektīvu
Valsts
Bāzes finansējuma (B)
Bāzes finansējums
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skaits
pašvaldībā
G1
G2

piešķirtā
mērķdotācija
(L)

1 kolektīvam aprēķins

4
EUR 4356
B=L/(ΣG1x2 + ΣG2)
4
2. Apstiprināt
mērķdotācijas
sadalījumu
2017.
mākslinieciskajiem kolektīviem atbilstoši pielikumam.

1 kolektīvam
noteiktajā periodā
EUR 682
EUR 341
gada
2.pusgadam

22§
Par Viļānu novada pašvaldības mērķdotāciju sadali .________________________
I.Morozova J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK
2016.gada 01.septembra noteikumiem Nr.445”Pedagogu darba samaksas noteikumi”
un 2016.gada 5.jūlija MK noteikumiem nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju
pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītība iestādēs un augstskolu
vispārējās vidējās izglītības iestādēs” ( grozījumi 25.07.2017 MK.nr.437 un ņemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova,
Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda,
Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pretnav, atturas- 1(Daiga Ceipiniece- sakarā ar interešu konfliktu Valsts amatpersonu
darbībā),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai līdz 31.12.2017
sekojoši:
1.1.Interešu izglītība
Dekšāres pamatskola – EUR 425.33 (četri simti divdesmit pieci eiro 33 centi)
mēnesī.
Viļānu vidusskola –EUR 2039.22 (divi tūkstoši trīsdesmit deviņi eiro 22 centi)
mēnesī.
Mūzikas un mākslas skola – EUR 418.49 (četri simti astoņpadsmit eiro 49 centi)
mēnesī.
Skolotājiem alga
N.p.k
Pedagoga amata nosaukums
Zemākā mēneša darba algas likme
1

Pedagogs
680.00
1.2. Izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma
Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde - EUR 2529.70 (divi tūkstoši pieci simti
divdesmit deviņi eiro 70 centi) mēnesī.
Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” – EUR 1666.68 (viens tūkstotis
seši simti sešdesmit seši eiro 68 centi) mēnesī.
Dekšāres pirmsskolas grupa- EUR 498.18 (četri simti deviņdesmit astoņi eiro 18
centi) mēnesī .
Skolotājiem alga
N.p.k
Pedagoga amata nosaukums
Zemākā mēneša darba algas likme
1

Pedagogs

680.00
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1.3.Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm
Viļānu vidusskola –EUR 46480,41 (četrdesmit seši tūkstoši četri simti astoņdesmit
eiro 41 cents) mēnesī.
N.p.k
Pedagoga amata nosaukums Zemākā mēneša darba algas likme
1

Pedagogs

730.00

Dekšāres pamatskola –EUR 8181.41 (astoņi tūkstoši viens simts astoņdesmit viens
eiro 41 cents) mēnesī.
Skolotājiem alga
N.p.k
Pedagoga amata nosaukums
Zemākā mēneša darba algas likme
1
Pedagogs
680.00
1.4.Administrācijai noteikt –
- Dekšāru pamatskola
Skolas direktore -EUR 950,00 (deviņi simti piecdesmit eiro 00 centi) mēnesī.
Direktora vietnieks –EUR 720,00 (septiņi simti divdesmit eiro 00 centi) mēnesī, bet
0,27 slodzes EUR 194.40 (viens simts deviņdesmit četri eiro 40 centi).
- Viļānu vidusskola
Skolas direktors –EUR 1270.00 (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit eiro 00 centi)
mēnesī.
Direktora vietnieks –EUR 1050,00 (viens tūkstotis piecdesmit eiro 00 centi) mēnesī.
23§
Par Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas kārtība Viļānu novada
pašvaldībā.__________________________________________________________
M. Šļomina J.Ivanova
Lai nodrošinātu efektīvu nekustamā īpašumu nodokļu parādu piedziņas
procesu pašvaldībā, tika izstrādāti pašvaldības iekšējie noteikumi, kuri paredz kārtību,
kādā tiek piedzīti nekustamā īpašuma parādi. Ar norādīto noteikumu pieņemšanu, tiek
ierosināts jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīda
kārtībā neskatīt domes sēdē, lai nodrošinātu parādu savlaicīgu un efektīvu piedziņu.
Ņemot vērā iepriekš norādīto, ka arī likumos „Par nodokļiem un nodevām” un
„Par nekustāmā īpašuma nodokli” noteikto, un pamatojoties uz Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta pirmās daļas
2.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 10(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Inta
Brence), pret- 1 (Jevdokija Šlivka), atturas- 1(Rūdolfs Beitāns),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt noteikumus „Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas kārtība Viļānu
novada pašvaldībā”.
1. Pilnvarot Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju parakstīt lēmumu
par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā.
Pielikumā: Noteikumi uz divām lapām.
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24§
Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.100 „Nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanas kārtība Viļānu novada pašvaldībā” izdošanu.__________
M. Šļomina J.Ivanova
Ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi Nr.100 „Nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanas kārtība Viļānu novada pašvaldībā 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, Rūdolfs
Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Izdod Viļānu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.100 „Nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanas kārtība Viļānu novada pašvaldībā”.
2.Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
izvērtēšanai.
Pielikumā:
1.Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.100 „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas
kārtība Viļānu novada pašvaldībā” uz divām lapām.
2.Saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts uz divām lapām.

25§
Par grozījumiem 2016.gada 13.oktobrī Viļānu novada pašvaldības domes
lēmumā Nr.12 17§ „Par atbalstu projektā”.
I.Piziča J.Ivanova
Izskatot 26.09.2017. saņemto SIA „Viļānu namsaimnieks” vēstuli Nr.1.4.1/229
„Projekts „Viļānu ūdenssaimniecības attīstības 4.kārta. Ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes attīstīšana un uzlabošana, un
pieslēgšanās iespēju nodrošināšana” Jersikas ielā un Rēzeknes ielā Viļānu pilsētā” un
13.09.2017. saņemto Centrālās finanšu līgumu aģentūras lēmumu Nr.39-2-60/8836
„Par projekta iesnieguma Nr.5.3.1.0/17/I/021” un
pamatojoties uz Kohēzijas fonda projekta iesniegumu „Viļānu ūdenssaimniecības
attīstības 4.kārta. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes
attīstīšana un uzlabošana, un pieslēgšanās iespēju nodrošināšana” un tā 3.pielikumā
„Projekta budžeta kopsavilkums” :
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Projekta budžeta kopsavilkums

Kods

Izmaksu pozīcijas nosaukums*

Daudzums

Projekta
Mērvienība
darbības
***
Nr.

Izmaksas
KOPĀ
Attiecināmās

Materiālu, aprīkojuma un
iekārtu izmaksas

6.
6.2.

7.1.
7.2.

7.3.

7.3.1.
7.4.2.

10.
11.

Projektēšanas
izmaksas
un
autoruzraudzīnas izmaksas
Būvuzraudzības izmaksas
Būvdarbu izmaksas
(infrastruktūra –ceļu, dzelzceļu,
ūdensvadu, kanalizācijas,
interneta utt., tai skaitā
labiekārtošanas izmaksas)
Jaunu
kanalizācijas
ārējo
inženiertīklu būvniecība
Jaunu
ūdensvada
ārējo
inženiertīklu būvdarbi

EUR

%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

382,812.42

271,597.93

0.00
654,410.35

0.00
100.00

10,083.78

Aprīkojuma un iekārtu izmaksas

Būvniecības izmaksas

7.

t.sk.PVN

Neattiecināmās

1

līgums

1.

5,100.00

5,185.00

10,285.00

1.57

1,785.00

1

līgums

5.

7,697.42

8,298.78

15,996.20

2.44

8,298.78

370,015.00

258114.15

628,129.15

95.98

109,014.15

1

līgums kopā
ar 3.pozīciju

2.

370,015.00

77,703.15

447,718.15

68.42

77,703.15

1

līgums kopā
ar 2.pozīciju

3.

0.00

180,411.00

180,411.00

27.57

31,311.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

382812.42

271,597.93

654,410.35

100.00

119,097.93

Finašu avotu
sadalījums
neattiecināmām
izmaks., %

Finanšu
avotu
sadalījums
neattiecināmām
izmaksām

Informatīvo un publicitātes
pasākumu izmaksas
Projekta iesnieguma un to
pamatojošās dokumentācijas
sagatavošanas izmaksas
KOPĀ

un Izmaksu un ieguvumu analīzē norādīto informāciju:
1.3. Finanšu avoti, %

Finašu avotu
sadalījums
kopējām
investīciju
izmaks., %

Finašu
avotu
sadalījums
kopējām
investīciju
izmaksām

Finašu
avotu
sadalījums
lēmuma
summai, %

Finanšu
avotu
sadalījums
lēmuma
summai

Pieteicēja pašu līdzekļi

0.00%

0.00

0%

0.00

0.00%

0.00

Citi finanšu avoti

0.00%

0.00

0%

0.00

0.00%

0.00

Pieteicēja aizņēmums

0.00%

0.00

0%

0.00

0.00%

0.00

Pašvaldības aizņēmums, ko plānots
ieguldīt pašvaldībai piederošā
kapitalsabiedrībā

42.98%

Pašvaldības pašu līdzekļi, ko plānots
ieguldīt piederošā kapitalsabiedrībā

0.00%

Valsts budžeta dotācija

0.00%

0.00

0%

0.00

Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums

57.02%

308,401.00

85%

308,401.00

Kopējā KF un valsts budžeta atbalsta
likme

57.02%

Maksimālā KF līdzfinansējuma likme

232,434.00

54,474.17
15%

0.00

177,959.83
100.00%

0.00
0%

308,401.00

308,401.00
85%
85%

0.00
0.00%

51
Kopā:

100%

Aizdevuma likme

4.00%

Aizņēmuma atmaksas periods (gadi)

540,835.00

100%

362,875.17

100%
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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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Grozīt 2016.gada 13.oktobrī Viļānu novada pašvaldības domes lēmuma Nr.12 17§
„Par atbalstu projektā” otro punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„2. Viļānu novada pašvaldība galvo, ka tiks piešķirti pietiekami finanšu līdzekļi
projekta Nr.5.3.1.0/17/I/021 „Viļānu ūdenssaimniecības attīstības 4.kārta.
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes attīstīšana un
uzlabošana, un pieslēgšanās iespēju nodrošināšana” īstenošanai, to nodrošinot kā
Viļānu novada pašvaldības ieguldījumu SIA „Viļānu namsaimnieks” pamatkapitālā ap
232 434.00 EUR (divi simti trīsdesmit divi tūkstoši četri simti trīsdesmit četri eiro, 00
centi) apmērā, ieguldījuma apmēru precizējot pēc SIA „Viļānu namsaimnieks”
projekta finansējuma līguma un attiecīgās iepirkumu dokumentācijas iesniegšanas
Viļānu novada pašvaldībā.”
26§
Par aprēķināto procentu norakstīšanu.__________________________________
I.Stafecka J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK
noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā pašvaldība kārto grāmatvedības uzskaiti” 113.
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, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Norakstīt aprēķinātos procentus par summu EUR 145.35 ( viens simts četrdesmit
pieci euro 35 centi) par laika periodu 20.09.2017.-20.04.2020, jo B. T. par izpērkamo
nekustamo īpašumu dzīvokli Brīvības ielā , Viļāni, kadastra Nr.78179000833
samaksāja visu izpirkuma maksājumu (nekustamā īpašuma pirkuma līgums Nr.8 no
22.04.2016).
27§
Par tiesībām īrēt sociālo dzīvokli._______________________________________
D.Ceipiniece J.Ivanova
Sociālajā dienestā ir saņemts K. J. kura nekur nav deklarēta, pēdējā deklarētā
dzīves vieta bija Viļānos, faktiski dzīvo pie A. J. privātmājā Viļānos, Viļānu novadā,

177,959.83
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iesniegums ar lūgumu piešķirt sociālo dzīvojamo platību, jo nepieciešams deklarēt
savu dzīvesvietu.
Izskatot lietas materiālus, uzklausot sociālās darbinieces paskaidrojumus,
konstatēts: K. J. ir trūcīga, saņem tikai GMI pabalstu. A. J. atsakās K. deklarēt savā
privātmājā. Citu alternatīvu iespēju, kur deklarēties, K.J. nesaskata kā vienīgi lūgt
sociālo dzīvojamo platību.
Saskaņā ar 12.06.1997. likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 5.pantu “Personas (ģimenes), kurām tiesības īrēt sociālos
dzīvokļus” otro daļu, kurā noteikts, ka īrēt var “persona (ģimene), kas ir sociāli
maznodrošināta (trūcīga), ja tā atzīta par tādu saskaņā ar likumu “Par sociālo
palīdzību”. Pēc statusa K. J. ir tiesīga pretendēt uz sociālo dzīvojamo platību.
Sociālā dienesta vadītāja informē, ka šobrīd brīvu sociālo dzīvokļu nav. Līdz
ar to persona var tikt reģistrēta kā pretendente uz sociālā dzīvokļa īri ( likuma
9.pants).
Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz 12.06.1997. likuma “Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta otro daļu, 9.pantu un Sociālās,
izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina
Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska,
Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atzīt K. J.par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli un uzņemt viņu pretendentu rindā uz
sociālo dzīvokli.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas,
juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
28§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.____________________________
D.Ceipiniece J.Ivanova
1.Ir saņemts iesniegums 29.09.2017. no A. Š. dekl. Celtnieku ielā, Viļānos, ar lūgumu
pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvokli Celtnieku ielā.
Izskatot lietas materiālus, konstatēts: A. un V. Š. ir trūcīgi, saņem GMI
pabalstu. Š. īres līgums par sociālo dzīvokli beidzas 02.11.2017. Īrnieku parāds SIA
“Viļānu namsaimniekam” ir 18,51 EUR, par apkuri- 72,27 EUR. Ģimene pārkāpj
sociālā dzīvokļa lietošanas iekšējās kārtības noteikumus.
Ņemot vērā konstatēto, pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2017.gada
10.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.95 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība
Viļānu novadā” 13.5. punktu, kā arī ņemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 10(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Rūdolfs
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Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka), pret- 1 (Inta Brence) ,
atturas-1(Juris Galerijs Vidiņš),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
 Pagarināt A. un V. Š. īres līgumu par sociālo dzīvojamo telpu sociālajā dzīvoklī
Celtnieku ielā uz 3 mēnešiem ar noteikumu, ka tiek nomaksāti parādi par sociālo
dzīvojamo telpu un tiek ievēroti sociālā dzīvokļa lietošanas iekšējās kārtības
noteikumi;
 mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju vienošanos ar A. un
V. Š. SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un Viļānu novada pašvaldības Sociālo
dienestu par īres līguma pagarināšanu.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas,
juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
2.Sociālajā dienestā 28.09.2017. ir saņemts iesniegums no I.Š. dekl. Viļānos, ar
lūgumu pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvoklī Celtnieku ielā.
Izskatot lietas materiālus, konstatēts: I.Š.27.10.2017. beidzas īres līgums par
sociālo dzīvokli Celtnieku ielā . Persona ir bezdarbniece, dotajā platībā vēl deklarēti 7
I. Š. ģimenes locekļi. Ģimenei ir TĢS. Var secināt, ka pēc statusa I. Š. ģimene nav
zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvojamo platību. I.Š. ir līgums par dzīvokļa komunālo
maksājumu parādu nomaksu, īrnieces parāds šobrīd sastāda 63,66 EUR. I.Š. ir arī
vienošanās ar SIA “Viļānu siltums” par parāda apmaksu, parāds ir 733,67EUR (bija
765,94 EUR), un ir parāds par elektrību - 109,22 EUR . Īrniece vairākkārt tika
brīdināta par esošajiem parādiem kā arī tika izsaukta uz sociālās, izglītības un kultūras
komitejas sēdi uz pārrunām .
Ņemot vērā konstatēto, pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2017.gada
10.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.95 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība
Viļānu novadā” 13.5. punktu, kā arī ņemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 9(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Inga Zunda, Rūdolfs
Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- (Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Daiga
Ceipiniece), atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
 Pagarināt I.Š. un viņas ģimenei īres līgumu par sociālo dzīvokli Celtnieku ielā uz 3
mēnešiem ar noteikumu, ka tiek veikta parādu par sociālo dzīvokli pakāpeniska
samaksa ;

mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju
vienošanos ar I. Š. SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un Viļānu novada pašvaldības
Sociālo dienestu par īres līguma pagarināšanu.
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Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas,
juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
3. Sociālajā dienestā 28.09.2017. ir saņemts iesniegums no A.M. dzīvo sociālajā
dzīvoklī Kultūras laukumā, Viļānos, ar lūgumu pagarināt īres līgumu.
Izskatot lietas materiālus, konstatēts: A.M.27. oktobrī beidzas īres līgums par
sociālo dzīvokli Kultūras laukumā. M. ir bezdarbnieks, trūcīgs. Īrniekam nav dzīvokļa
īres un apsaimniekošanas maksājumu parāda.
Ņemot vērā konstatēto, pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2017.gada
10.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.95 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība
Viļānu novadā” 13.4. punktu, kā arī ņemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga
Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
 Pagarināt A.M. īres līgumu par sociālo dzīvokli Kultūras laukumā uz 6
mēnešiem;
 viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju
vienošanos ar A. M. SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un Viļānu novada
pašvaldības Sociālo dienestu par īres līguma pagarināšanu.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas,
juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
4. Ir saņemts iesniegums no V. B. dekl. Viļānos, ar lūgumu pagarināt īres līgumu par
sociālo dzīvokli Celtnieku ielā .
Izskatot lietas materiālus, konstatēts: V. B. ir bezdarbniece. V.B. īres līgums
par sociālo dzīvojamo telpu beidzas 31.10.2017. Īres līgums bija noslēgts uz 6
mēnešiem ar noteikumu, ka tiek turpināta parādu samaksa par sociālo dzīvojamo telpu
saskaņā ar noslēgto vienošanos un sastādīto nomaksas grafiku. Uz doto brīdi parāds
SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” ir samazinājies līdz 25,94 EUR. Īrniecei ir arī
parāds par apkuri 69,77 EUR (bija 105,43 EUR) .
Ņemot vērā konstatēto, pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2017.gada
10.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.95 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība
Viļānu novadā” 13.5. punktu, , kā arī ņemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras
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komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 10(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Rūdolfs
Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka), pret- 2( Inta Brence, Juris
Galerijs Vidiņš), atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
 Pagarināt V. B. īres līgumu par sociālo dzīvokli Celtnieku ielā uz 6 mēnešiem ar
noteikumu, ka tiek nomaksāti parādi par dzīvokli saskaņā ar noslēgto vienošanos;

mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju
vienošanos par īres līguma pagarināšanu ar V.B. SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”
un Viļānu novada pašvaldības Sociālo dienestu.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas,
juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
5. Sociālajā dienestā ir saņemts 27.09.2017. iesniegums no P. S. dzīvo sociālajā
dzīvoklī Kultūras laukumā, Viļānos, ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu.
Izskatot lietas materiālus, konstatēts: P.S. beidzies īres līgums par sociālo
dzīvokli Kultūras laukumā. P.S.tēvs L.S. ir invalīds, P. strādā. S.ģimene atbilst
maznodrošinātas ģimenes statusam. Īrniekam P.S. dzīvokļa īres un apsaimniekošanas
maksājumu parāda nav.
Ņemot vērā konstatēto, pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2017.gada
10.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.95 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība
Viļānu novadā” 13.5. punktu, kā arī ņemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga
Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:


Pagarināt P. S. īres līgumu par sociālo dzīvokli Kultūras laukumā uz
6 mēnešiem;



viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt
trīspusēju īres līgumu starp P.S. SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”
un Viļānu novada pašvaldības Sociālo dienestu.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
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persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas,
juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).

29§
Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.___________________
D.Ceipiniece J.Ivanova
Izskatot S. B.deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par dzīvojamās
telpas īres līguma termiņa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
S. B. lūdz pagarināt ar SIA „Viļānu namsaimnieks” 2016.gada 28.oktobrī noslēgto
dzīvojamās telpas - Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu, sakarā ar
līguma termiņa izbeigšanos.
Saskaņā ar 2016.gada 13.oktobra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.12,
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, S. B. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu
risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
2016.gada 28.oktobrī starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un S. B. tika noslēgts
dzīvojamās telpas – Celtnieku iela , Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.1376 uz
noteiktu laiku – vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu.
Parādu par īres maksu, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem par
dzīvokli Celtnieku ielā, Viļānos, kā arī par siltumenerģijas piegādi nav.
Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības
prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo
daļu un otro daļu, kā arī ņemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Rūdolfs
Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut S. B. pagarināt 2016.gada 28.oktobrī ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”
noslēgto dzīvojamās telpas - Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu Nr. 1376
uz nenoteiktu laiku;
2. līguma 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 ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
30§
Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu._______________________________
D.Ceipiniece J.Ivanova
Izskatot J.B. deklarētā dzīvesvieta Nākotnes ielā, Viļāni, Viļānu nov., un R. B.,
dzīvojošs Lielbritānijā, iesniegumus par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu,
Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē :
J. B. lūdz noslēgt ar viņu īrnieka – dēla R. B. vietā dzīvojamās telpas, kas atrodas
Nākotnes ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu, nemainot iepriekšējā īres līguma
nosacījumus, sakarā ar R. B. dzīvesvietas maiņu.
Īrnieks R. B. sakarā ar faktiskās dzīves vietas maiņu lūdz noslēgt dzīvojamās telpas Nākotnes ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu ar tēvu J.B.
Dzīvojamās telpas - Nākotnes ielā, Viļāni, īres līgumā Nr. 1455 ir ierakstīti: īrnieks R.
B.- ģimenes loceklis - tēvs J.B.
Parādu par īres maksu, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem par
dzīvokli Nākotnes ielā, Viļānos, kā arī par siltumenerģijas piegādi nav.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem no 2014.gada
3.marta R.B.norādīta uzturēšanās adrese ārzemēs – Lielbritānijā.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturtās daļas noteikumi pieļauj īrnieka
dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie
pilngadīgie ģimenes locekļi, tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu
ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu un 14. panta ceturto daļu, kā arī ņemot vērā
Sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Grozīt 2007.gada 17. decembra dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1455, nemainot
iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut J.B. noslēgt ar SIA „Viļānu
namsaimnieks” dzīvojamās telpas īres līgumu par īres tiesībām uz dzīvokli Nākotnes
ielā, Viļānos, Viļānu nov., iepriekšējā īrnieka R. B. vietā;
2. izslēgt no dzīvojamās telpas - Nākotnes ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līguma
Nr.1455 R. B.;
3. līguma noslēgšanas termiņa noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
4. lēmuma izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei Ā. Moisejevai.
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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 deklarētās dzīvesvietas adreses anulēšanu.____________________________
D.Ceipiniece J.Ivanova
Izskatot 2017.gada11.jūlija SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” iesniegumu
Nr.1.4.1/178 ar lūgumu anulēt ziņas par G. D. T. deklarēto dzīvesvietas adresi –
Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” lūdz anulēt ziņas par G.D.T. 28.08.2015.,
deklarēto dzīvesvietas adresi – Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., jo viņai nav
tiesiska pamata tur dzīvot un deklarēt savu dzīvesvietu.
SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” iesniegumā norāda, ka dzīvojamās telpas –
Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īrnieks – J.L. ar kuru bija noslēgts dzīvojamās
telpas īres līgums Nr.1197/230, brīvprātīgi atteicās no īrētā dzīvokļa un 15.06.2017. ar
pieņemšanas-nodošanas aktu nodeva dzīvokli, par ko 20.06.2017. ir ziņots Viļānu
novada pašvaldībai.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu tika veikta
deklarēto ziņu patiesuma pārbaude.
Pārbaudes laikā tika noskaidrots, ka G.D.T. māte I.T. uz mutiskas vienošanās pamata
ar īrnieku J.L. dzīvoja dzīvoklī Celtnieku ielā, Viļānos.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem G. D. T., no
04.09.2015. mutiski norādīta dzīvesvietas adrese Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov.,
no 01.07.2016. deklarētā dzīvesvieta minētā adresē. Dzīvesvietas deklarēšanas pamats
– grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā, kas stājas spēkā 01.07.2016.
I. T. no 22.07.2004. deklarētā dzīvesvieta ir Varakļāni, Varakļānu nov.
G.D.T. netika ierakstīta dzīvojamās telpas Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov. īres
līgumā.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma Pārejas noteikumu 13. pants noteic, ka adrese, kura
līdz 30.06.2016. norādīta Iedzīvotāju reģistrā, reģistrējot bērna dzimšanu vai
izsniedzot personai uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās
apliecību vai nosakot tiesisko statusu, no 01.07.2016,. uzskatāma par personas
deklarēto adresi, un Pārvalde nekavējoties aktualizē attiecīgās ziņas Iedzīvotāju
reģistrā, ja minētās personas statuss Iedzīvotāju reģistrā ir aktīvs un tā nav deklarējusi
citu adresi.
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu” 3.punkta nosacījumiem G. D. T. mātei – I. T. līdz 31.08.2017.
tika lūgts iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu meitai dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā, kā arī saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.pana
pirmo daļu sniegt savu viedokli un argumentus, kas tiks ņemti vērā, pieņemot lēmumu
(pieprasījums – pašvaldības izejošais Nr.1.3.8/1225 no 16.08.2017.).
I. T. uz aicinājumu ierasties Viļānu novada pašvaldībā, lai sniegtu ziņas par savas
meitas dzīvesvietu, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu G. D. T.
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dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, nav ieradusies, līdz ar to nav apstiprinājusi tiesisko
pamatu dzīvesvietas deklarēšanai Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov.
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, ņemot vērā, to, ka ar
īrnieku J. L. dzīvojamās telpas – Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgums
Nr.1197/230 15.06.2017. izbeigts, G. D. T. nebija ierakstīta minētajā dzīvojamās
telpas īres līgumā, tiek secināts, ka ziņas par G. D. T. deklarēto dzīvesvietu Celtnieku
ielā, Viļāni, Viļānu nov. ir anulējamas, jo viņai nav tiesiska pamata tur dzīvot un
deklarēt savu dzīvesvietu.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu 27. 07.2017.
Sociālā un dzīvokļu komisija (prot. Nr.3) pēc iepazīšanās ar 11.07.2017 SIA
„VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” Nr.1.4.1/178 iesniegumu par deklarēto dzīvesvietu
ziņu anulēšanu G. D. T. objektīvu iemeslu dēļ pagarināja lietas izskatīšanas termiņu
līdz 15.11.2017. Iegūstot papildus informāciju un faktus, kas ir svarīgi lietas
izskatīšanā, SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” iesniegums tika izskatīts
05.10.2017. Sociālās un dzīvokļu komisijas sēdē.
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 kā arī ņemot
vērā Sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Anulēt ziņas par G. D. T. deklarēto dzīvesvietu Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas,
juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
32§
Par nekustamā īpašuma „Ābeļi” ar kadastra Nr.78980100356 atsavināšanu.____
L.Kuzņecova J.Ivanova
Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības 2015.gada 16.jūlija lēmumu un saskaņā ar
LR Publisko personu mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem, veicot nekustamā
īpašuma – „Ābeļi”, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr. 78980100356 nosacītas
cenas noteikšanu un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju Viļānu novada
pārvaldības dome konstatēja:
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Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu – „Ābeļi”, Viļānu pag.,
Viļānu nov., kadastra Nr. 78980100356 ir nostiprinātas Rēzeknes tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Viļānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000566723.
Nekustamais īpašums sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78980100356 – 5,14 ha platībā. Saskaņā ar 29.03.2016. zemes robežu plānu, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 78980100356 veido 4,58 ha lauksaimniecībā
izmantojamās zemes, 0,54 ha krūmāju un 0,02 ha zemes, kas atrodas zem ūdeņiem.
Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Uz 2017.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78980100356 kadastrālā vērtība ir 3347 EUR.
Dotais nekustamais īpašums nav nepieciešamas pašvaldības iestāžu funkciju
nodrošināšanai.
Saskaņā ar SIA „VCG ekspertu grupas” nekustamā īpašuma vērtētāja 2017.gada
4.oktobra slēdzienu nekustamā īpašuma – „Ābeļi”, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra
Nr. 78980100356, tirgus vērtība ir EUR 5500,00 (pieci tūkstoši pieci simti euro un 00
centi).
Zemes vienības instrumentālajai uzmērīšanai Viļānu novada pašvaldība iztērēja –
EUR 359,00, nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā - EUR 21,34, slēdziena
sagatavošanai par nekustamā īpašuma tirgus vērtību - EUR 187.55.
Deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,
Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Rūdolfs
Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Atsavināt nekustamo īpašumu – „Ābeļi”, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.
78980100356, kurš sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78980100356 ar kopējo platību 5,14 ha, pārdodot to izsolē.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Ābeļi”, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.
78980100356 nosacīto cenu EUR 6050,00 (seši tūkstoši piecdesmit euro un 00 centi);
3.Apstiprināt nekustamā īpašuma „Ābeļi”, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.
78980100356 izsoles noteikumus.
4. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva:
4.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980100356, sākotnējā vērtība EUR
3347,- pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
33§
Par nekustamā īpašuma „Svariņi” ar kadastra Nr.78900030261 atsavināšanu.
L.Kuzņecova J.Ivanova
Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības 2015.gada 16.jūlija lēmumu un saskaņā ar
LR Publisko personu mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem, veicot nekustamā
īpašuma – „Svariņi”, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr. 78900030261 nosacītas
cenas noteikšanu un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju Viļānu novada dome
konstatēja:
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Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu – „Svariņi”, Sokolku pag.,
Viļānu nov., kadastra Nr. 78900030261 ir nostiprinātas Rēzeknes tiesas
zemesgrāmatu
nodaļas
Sokolku
pagasta
zemesgrāmatas
nodalījumā
Nr.100000568390. Nekustamais īpašums sastāv no viena zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78900030261 – 1,04 ha platībā. Saskaņā ar 06.10.2016. zemes robežu
plānu, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78900030261 veido 1,04 ha
lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz 2017.gada 1.janvāri zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030261 kadastrālā vērtība ir 879 EUR.
Dotais nekustamais īpašums nav nepieciešamas pašvaldības iestāžu funkciju
nodrošināšanai.
Saskaņā ar SIA „VCG ekspertu grupas” nekustamā īpašuma vērtētāja 2017.gada
4.oktobra nekustamā īpašuma – „Svariņi”, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr.
78900030261, tirgus vērtība ir EUR 1400,00 (viens tūkstotis četri simti euro un 00
centi).
Zemes vienības instrumentālajai uzmērīšanai Viļānu novada pašvaldība iztērēja –
EUR 259,00, nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā - EUR 21,34, slēdziena
sagatavošanai par nekustamā īpašuma tirgus vērtību - EUR 187,55.
Deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,
Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Rūdolfs
Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Atsavināt nekustamo īpašumu – „Svariņi”, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr.
78900030261, kurš sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78900030261ar kopējo platību 1,04 ha pārdodot to izsolē.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Svariņi”, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr.
78900030261 nosacīto cenu EUR 1850,00 (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit
euro un 00 centi);
3.Apstiprināt nekustamā īpašuma „Svariņi”, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr.
78900030261izsoles noteikumus.
4. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva:
4.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030261, sākotnējā vērtība EUR
879.- pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
34§
Par projekta „Viļānu novada projekcija” pieteikuma apstiprināšanu un
iesniegšanu._________________________________________________________
I. Piziča J.Ivanova
Ņemot vērā 1) biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludināto atklāto
projektu konkursa 4.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” „Sabiedrības
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virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” M2 rīcībā “Iedzīvotāju
iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” (R.2.2.) ietvaros; 2) projekta „Viļānu novada
projekcija” izvirzīto mērķi „Projekta mērķis ir dažādot kultūras aktivitātes vietējiem
iedzīvotājiem, nodrošinot iedzīvotāju vajadzību saņemt pilnvērtīgu produktu, tādejādi
veidojot neskaitāmas nacionālās, reģionālās un vietējā līmeņa norises, sekmējot
izpratni un interesi par notikumiem un, sniedzot iespēju plašāk atspoguļot, izmantojot
pieejamos resursus - Viļānu kultūras nama un Viļānu novadpētniecības muzeja
materiāltehnisko bāzi, cilvēkresursus un intelektuālo potenciālu un piesaistot ELFLA
finansējumu 90% apmērā un Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā
no nepieciešamā finanšu resursa, lai apmaksātu tirgus izpētes rezultātā izvēlēto
multimediju sistēmu”; 3) Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam
apstiprināto vidējā termiņa prioritāti - VP4: Pakalpojumi iedzīvotāju dzīves kvalitātei
rīcības virzienā RV 4.5: Nodrošināt kultūras groza pieejamību un kultūras
infrastruktūras attīstību, ka arī uzklausot Attīstības, plānošanas un informācijas
nodaļas vadītājas Ivetas Pizičas ziņojumu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu deputāti atklāti balso par 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldības piedalīšanos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
ar projektu „Viļānu novada projekcija”;
2. Apstiprināt projekta budžetu 9093.78 EUR (deviņi tūkstoši deviņdesmit trīs eiro, 78
centi) ar PVN, t.sk. attiecināmās izmaksas 7000.00. Nodrošināt pašvaldības
līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām 700.00 EUR (septiņi simti
eiro, 00 centi) un neattiecināmās izmaksas 2093.78 EUR (divi tūkstoši deviņdesmit
trīs eiro, 78 centi);
3. Garantēt projektam nepieciešamā finansējuma apjomu no pašvaldības budžeta;
4. Iesniegt projekta pieteikumu biedrības izsludinātā atklātā konkursa 4.kārtai Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības
īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
5. Atbildīgā par lēmuma izpildi Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas
vadītāja Iveta Piziča.
35§
Par administratīvās komisijas locekļa ievēlēšanu ._________________________
A.Stafeckis J.Ivanova
Sakarā ar darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar Viļānu novada pašvaldības juristu
Dmitriju Orlovu un izskatot Sociālā dienesta vadītājas Dailas Strupišas 2017.gada
16.oktobra iesniegumu ar lūgumu ievēlēt viņu administratīvajā komisijā, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu deputāti
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atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris
Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns,
Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izslēgt Dmitriju Orlovu, no Viļānu novada pašvaldības Administratīvās komisijas
sastāva;
2. Ievēlēt Sociālā dienesta vadītāju Dailu Strupišu, darbam administratīvajā komisijā no
2017.gada 20.oktobra.
36§
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā._____________________
I.Šarkovska J.Ivanova
Izskatot V. Č. deklarētā dzīvesvieta, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Saskaņā ar 2017.gada 25.maija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.8,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. panta
1.punktu, V. Č. tika atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saņemšanai vispārējā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18. panta
pirmo daļu, 2017.gada 11. oktobrī V.Č. piedāvāts īrēt pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu
Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā
2
platība - 29,68 m , istabu skaits – 1, ceturtais stāvs, labiekārtojuma līmenis –
centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija gāzesvads. (2017.gada 16.oktobra Viļānu
novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas paziņojums Nr.1.3.8/1551).
2017.gada 18.oktobrī tika saņemta V. Č. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo
dzīvojamo telpu.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta nosacījumiem, dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1.punktu, „Par dzīvojamo telpu
īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 4.pantu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,
Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,
Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pretnav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Sniegt V. Č. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov.;
2. SIA „Viļānu namsaimnieks” noslēgt īres līgumu uz noteiktu laiku - 1 gadu,
iekļaujot īres līgumā, kā ģimenes locekli, dēlu – J.S. Ietvert īres līgumā nosacījumu,
kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu;
3. līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
4. lēmuma 2. punkta izpildi uzdot SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklei Ā.
Moisejevai;
5. uzlikt par pienākumu V.Č. sakarā ar dzīvesvietas maiņu, deklarēt savu un dēla
dzīvesvietu pēc adreses - Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., viena mēneša laikā no
īres līguma noslēgšanas.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes ties nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
37§
Par projekta „Tautas tērpu iegāde Dekšāres pagasta jauniešu deju kolektīvam”
pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu._______________________________
I. Piziča J.Ivanova
Ņemot vērā biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludināto atklāto
projektu konkursa 4.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” „Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” M2 rīcībā “Iedzīvotāju
iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” (R.2.2.) ietvaros;
Viļānu novada attīstības
programmas 2015.-2022.gadam apstiprināto vidējā termiņa prioritāti - VP4:
Pakalpojumi iedzīvotāju dzīves kvalitātei rīcības virzienā RV 4.5: Nodrošināt kultūras
groza pieejamību un kultūras infrastruktūras attīstību; uzklausot Attīstības, plānošanas
un informācijas nodaļas vadītājas Ivetas Pizičas ziņojumu un ņemot vērā projekta
„Tautas tērpu iegāde Dekšāres pagasta jauniešu deju kolektīvam” izvirzīto mērķi
„Dekšāres pagasta iedzīvotāju iniciatīvu attīstība iegādājoties tautas tērpu komplektu
jauniešu deju kolektīvam”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga
Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka, Inta
Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldības piedalīšanos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
ar projektu „ Tautas tērpu iegāde Dekšāres pagasta jauniešu deju kolektīvam”;
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2. Apstiprināt projekta budžetu 4951.32 EUR (četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit
viens eiro, 32 centi) ar PVN. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no
attiecināmajām izmaksām 495.13 EUR (četri simti deviņdesmit pieci eiro, 13 centi);
3. Garantēt projektam nepieciešamā finansējuma apjomu no pašvaldības budžeta;
4. Iesniegt projekta pieteikumu biedrības izsludinātā atklātā konkursa 4.kārtai Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības
īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
5. Atbildīgā par lēmuma izpildi Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas
vadītāja Iveta Piziča.
38§
Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu._________________________________
D. Strupiša J.Ivanova
Izskatot sociālā un dzīvokļu komisijas priekšlikumu piešķirt pašvaldības dzīvoklim
Brīvības ielā, Viļānos, Sociālais Dienests veica dotā dzīvokļa apsekošanu. Apsekojot
dzīvokli Brīvības ielā, Viļānos, tika secināts, ka vienistabu dzīvoklis ir piemērots
kādas personas vai nelielas ģimenes izmitināšanai un tam varētu piemērot sociālā
dzīvokļa statusu.
Kā arī ņemot vērā Viļānu pilsētas iedzīvotāja V. D. dekl. Alejas ielā,
iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt viņam dzīvokli Brīvības ielā, jo pēc ugunsgrēka
māja Alejas ielā nav piemērota dzīvošanai, sociālais dienests, izskatot lietas
materiālus, uzklausot V.D.a paskaidrojumus, konstatēja: V.D. ir trūcīgs, saņem
pašvaldībā GMI pabalstu. Šobrīd pēc notikušā ugunsgrēka ar sociālā dienesta lēmumu
mitinās krīzes istabā. Vadoties pēc personas ienākumiem, viņam būtu piemērota
dzīvojamā platība par kuru būtu mazāki ikmēneša maksājumi.
Ņemot vērā esošo situāciju un pamatojoties uz 02.07.1997. likumu” Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka
sociālo dzīvokļu izveidošana ir pašvaldības kompetence, otro daļu, kurā teikts, ka
iedzīvotājs rakstveidā var izteikt vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli un pašvaldība šim
dzīvoklim nosaka sociālā dzīvokļa statusu- deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina
Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Juris Galerijs Vidiņš ,Indra Šarkovska,
Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav, atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt dzīvoklim Brīvības ielā, Viļānos, sociālā dzīvokļa statusu;
2. atzīt V. D. par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli un piešķirt sociālo dzīvokli Brīvības ielā,
Viļānos;
3. viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju īres līgumu ar
V.D. SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un Viļānu novada pašvaldības Sociālo
dienestu .
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
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persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas,
juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
39§
Informācija.__________________________________________________________
Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2017. gada
23.novembrī
plkst.15.00.
Finanšu komitejas sēde notiks 2017.gada 16.novembrī plkst .15.00.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2017.gada
16.novembrī plkst.14.00.
Sēdi vadīja

Jekaterina Ivanova

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Sēdi slēdza plkst.17.00
Parakstīja 2017.gada 25.oktobrī.

Pielikums
Viļānu novada valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju
darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadalījums
2017.gada 1.jūlijs – 31.decembris
N.
p.
k.

Mākslinieciskā
kolektīva vadītājs
1.Biruta Vigupe

2.

Lūcija Kukaine

3.

Andris Vīksna

Summa
Bruto
EUR

G1

Summa
1.pusgadā
EUR ar
DD
363.00

G1

363.00

293.71

G1

363.00

293.71

Kolektīvs

Grupa

Viļānu kultūras nama
sieviešu koris “Alta”
Viļānu kultūras nama
jauniešu deju kolektīvs
“Austra”
Dekšāres tautas nama
pūtēju orķestris
“Dekšāres”

293.71
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4.

Ilmārs Dreļs

5.

Inga Stafecka

6.

Inga Stafecka

7.

Vivita Skurule

8.

Lāsma Inkina

Viļānu kultūras nama
jauniešu deju
kopa“Kūmys”
Viļānu kultūras nama
folkloras ansamblis
“Viļonīši
Dekšāru vīru folkloras
kopa “Kūzuls”
Viļānu kultūras nama
kapella
“Bumburneicys”
Viļānu kultūras nama
sieviešu ansamblis
“Sudaruški”

G1

363.00

293.71

G2

181.50

146.86

G2

181.50

146.86

G2

181.50

146.86

G2

181.50

146.86

Kopā

2178.00

1762.28
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