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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.3                          2018.gada  22.februārī 

 

Darba kārtībā. 

1. Par nomas attiecību  pagarināšanu. 

2.Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

3. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam. 

4. Par zemes iznomāšanu. 

5. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim. 

6. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

7. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nākotnes iela 9-18, Dekšāres, Dekšāres 

pag., Viļānu novads, pārdošanu izsolē. 

8. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa „2” -4, Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu 

novads, pārdošanu izsolē. 

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.  

10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi. 

11. Par iesnieguma izskatīšanu. 

12. Par iestādes izveidošanu. 

13. Par saistošo noteikumu Nr.91 „Par tirdzniecību Viļānu novadā” atcelšanu un 

jauno saistošo noteikumu pieņemšanu. 

14. Par Viļānu novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības 

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018. gadā. 

15. Par nomas attiecību izbeigšanu. 

16. Par iesnieguma izskatīšanu. 

17. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

18.Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2013. gada 10. oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.55 “VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS 

NOLIKUMS”. 

19. Par mērķdotācijas sadali piemaksai pie mēnešalgas 2018.gada I ceturksnim 

sociālajiem darbiniekiem darba ar ģimenēm un bērniem. 

20. Par Viļānu novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu. 

21.Par Viļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikuma apstiprināšanu. 

22. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. 

23. Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu. 

24. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā. 
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25. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

26. Par izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

27. Par dzīvojamās telpas īres grozīšanu. 

28. Par ziņu anulēšanu. 

29. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.76 

„Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”. 

Papildus darba kārtībā. 

30. Par Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas atvaļinājumu. 

31.Informācija. 

 Sēde sākas plkst.15.00. 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja  Jekaterina Ivanova. 

Ieradušies deputāti : Daiga Ceipiniece, Guna Popova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, 

Indra Šarkovska, Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Lūcija Veselova, Vasīlijs 

Arbidāns, Inna Ruba, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki : juriste Marija Šļomina ,  nekustamā īpašuma 

speciāliste Lidija Kuzņecova, finanšu analītiķe Guna Visocka, galvenā grāmatvede  Irēna 

Stafecka, izpilddirektors Andris Stafeckis,  Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Zoja 

Žugunova. 

Nav ieradušies deputāti Juris Galerijs Vidiņš un Inta Brence-komandējumā un 

deputāts Rūdolfs Beitāns –slimības dēļ. 

Deputāti  atklāti balso par darba kārtību par- 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  

Inna Ruba,   ,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna 

Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka), pret- 1 (Artūrs Ornicāns) , 

atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Apstiprināt  darba  kārtību  . 

Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja J.Ivanova informē deputātus par papildus 

novada domes sēdes darba kārtībā iesniegto jautājumu. 

Deputāti  atklāti balso par darba kārtību par- 10(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  

Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna 

Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, atturas- 2(Artūrs Ornicāns, 

Jevdokija Šlivka), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Iekļaut  darba  kārtībā papildus iesniegto jautājumu. 

Protokolē: 

kancelejas pārzine  Anna Strode. 

1 §                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Par nomas attiecību  pagarināšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

http://vilani.lv/uploads/files/saist.not.nr.76-19.11.2015._laboti_(1).pdf


3 
 

1.Izskatot A/S „LIS LATGALE”, Reģ.Nr.40003020723, jurid.adrese: Radopole, 

Viļānu pag., Viļānu nov., 2018.gada 17.janvāra iesniegumu par nomas līguma 

pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

 2013.gada 21.janvārī Viļānu novada pašvaldība un A/S „LIS LATGALE” 

noslēdza  lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.3 par zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 78980090107 daļu 0,52 ha platībā un 78980090108 – 0,80 ha platībā. 

Nomas līguma darbības laiks noteikts līdz 2018.gada 21.janvārim. 2013.gada 

1.septembrī, pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu, nomas 

attiecības par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78980090108 tika pārtrauktas, 

pamatojoties uz A/S „LIS LATGALE” iesniegumu. Zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 78980090107 ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2010.gada 27.maija Viļānu 

novada pašvaldības domes lēmums). Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78980090107 ar kopējo platību 0,9821 ha kadastrālā vērtība uz 2018.gada 1.janvāri ir 

1046 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 

2018.gada 17.janvārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A/S „LIS 

LATGALE” valdes priekšsēdētājas V. S. iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas 

attiecības par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980090107 daļu 0,52 ha. 

Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš var tikt grozīts, 

pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo vienošanos. 

 Izvērtējot A/S „LIS LATGALE” 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 - 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   

Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Artūrs Ornicāns, Lūcija Veselova, 

Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, atturas- 1(Jevdokija Šlivka- 

sakarā ar interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar A/S „LIS LATGALE” par zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 78980090107 daļu 0,52 ha platībā, uz pieciem gadiem;  

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

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību 

(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), kā arī 

paredzot, pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt A/S „LIS LATGALE”, Radopole, Viļānu pag., Viļānu nov. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā 

persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, 

juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

2.Izskatot G. V. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2018.gada 2.februāra iesniegumu 

par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 
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 2013.gada 11.februārī Viļānu novada pašvaldība un G. V. noslēdza  lauku 

apvidus zemes nomas līgumu Nr.3 par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

78900050276  - 1,20 ha platībā un 78900050030 – 1,90 ha platībā. Nomas līguma 

darbības laiks noteikts līdz 2018.gada 11.februārim. Zemes vienības ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra Sokolku pagasta padomes lēmums). Zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 78980050276 kadastrālā vērtība uz 2018.gada 

1.janvāri ir 804 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas daļēji aizaugusi ar krūmiem. Zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 78980050030 kadastrālā vērtība uz 2018.gada 1.janvāri ir 

1273 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas daļēji aizaugusi ar krūmiem. 

2018.gada 2.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts G. V. iesniegums 

ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 

78900050276 – 1,20 ha un 78900050030 – 1,90 ha. Pamatojoties uz nomas līguma 

2.2 punktu līguma termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu 

savstarpējo vienošanos. 

 Izvērtējot G.V. 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,   Indra Šarkovska, Daiga 

Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka, Lūcija Veselova, Guna 

Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar G. V. par zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 78900050276 – 1,20 ha platībā un 78900050030 – 1,90 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 G.V. Sokolku pag., Viļānu nov. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā 

persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, 

juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

3.Izskatot V. S.dzīv. Dekšāres pag., Viļānu nov., 2018.gada 29.janvāra iesniegumu 

par nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

 2013.gada 8.februārī Viļānu novada pašvaldība un V. S. noslēdza  lauku 

apvidus zemes nomas līgumu Nr.4 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78480030339  daļu 2,70 ha platībā. Nomas līguma darbības laiks noteikts līdz 
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2018.gada 1.februārim. Zemes vienības ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2013.gada 

16.augusta Viļānu novada pašvaldības domes lēmums). Zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78480030339 ar kopējo platību 7,20 ha kadastrālā vērtība uz 2018.gada 

1.janvāri ir 6120 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme, un V.S. lietojumā esošā dzīvojamā māja un 

palīgēkas.  

2018.gada 29.janvārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts V. S. iesniegums 

ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra apzīmējumiem 

78480030339 daļu 2,70 ha. Pamatojoties uz nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš 

var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo vienošanos. 

 Izvērtējot V.S. 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,   Indra Šarkovska, Daiga 

Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka, Lūcija Veselova, Guna 

Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar V.S. par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 78480030339 daļu 2,70 ha platībā, uz pieciem gadiem;  

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

uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību 

(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), kā arī 

paredzot, pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt V.S.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. 

2§ 

Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1.Izskatot Ļ.M. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar dzīvokļa Celtnieku ielā, 

Viļānos atsavināšanas ierosinājumu, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

Ļ.M. 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. 

Ļ.M.atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojusi klāt visus iesnieguma izskatīšanai 

nepieciešamos dokumentus (03.08.2000. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1269, SIA 

„VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 22.01.2018. izziņa Nr.22 par parādu neesamību, SIA 

„VIĻĀNU SILTUMS” 22.01.2018. izziņa par parādu neesamību). 
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Dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā, Viļānos, platība ir 61,90 m
2
 un tas ir 6190/275940 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040405001 (dzīvojamā 

māja). Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu apmērs var 

tikt precizēts.  

Dzīvokļa īpašums Celtnieku ielā, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 

„Publisko personu mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturto daļu un ņemot vērā 

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

Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, 

Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivka, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, 

Alla Stiuka), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē 

esošo dzīvokli Celtnieku ielā, Viļānos, 61,90 m
2
 platībā, kas ir 6190/275940 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040405001 (dzīvojamā 

māja). Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu apmērs var 

tikt precizēts. 

2. Nodot dzīvokļa īpašumu Celtnieku ielā, Viļānos, 61,90 m
2
 platībā, kas ir 6190/275940 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040405001 (dzīvojamā 

māja), (veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu apmērs var 

tikt precizēts) atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu; 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt Ļ. M. Viļāni. 

 

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 F. Š. dzīv. Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar dzīvokļa 

Celtnieku ielā, Viļānos atsavināšanas ierosinājumu, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

F. Š.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. 

F.Š. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojusi klāt visus iesnieguma izskatīšanai 

nepieciešamos dokumentus (11.09.1997. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1427, SIA 

„VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 23.01.2018. izziņa Nr.24 par parādu neesamību, SIA 

„VIĻĀNU SILTUMS” 23.01.2018. izziņa par parādu neesamību). 

Dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā, Viļānos, platība ir 61,90 m
2
 un tas ir 584/19790 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040320001 (dzīvojamā 

māja) un 584/19790 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170040320. Viļānu novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu 

Celtnieku ielā, Viļānos ar kadastra apzīmējumu 78179000589 ir nostiprinātas ar 

Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļas tiesneses D.Koroševskas 23.11.2015. lēmumu, 

Viļānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums NR.344 20.  

Dzīvokļa īpašums Celtnieku ielā, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 
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Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu un ņemot vērā 

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

Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, 

Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, 

Alla Stiuka), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Nodot dzīvokļa īpašumu ar kadastra Nr.78179000589, Celtnieku ielā, Viļānos, 61,90 

m
2
 platībā, kas ir 584/19790 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 

78170040320001 (dzīvojamā māja) un 584/19790 domājamās daļas no zemes gabala 

ar kadastra apzīmējumu 78170040320 atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu; 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt F. Š.-Viļāni. 

 

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§ 

Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1. Pamatojoties uz 2017.gada 21.decembra Viļānu novada pašvaldības domes sēdēs 

Nr.12 dienas kārtības 6.jautājuma lēmumu un 2018.gada 25.janvāra Viļānu novada 

pašvaldības domes sēdes Nr.1 dienas kārtības 16.jautājuma lēmumu, veicot 

nekustamā īpašuma “Bičeku mājas”, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra numurs 

78980030242 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra 

Nr.78980030242 „Bičeku mājas” ir nostiprinātas ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu 

nodaļas tiesneses V.Pužules 15.01.2018. lēmumu (Viļānu pagasta zemesgrāmatu 

nodalījums Nr.100000574668). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 78980030242 – 0,1885 ha platībā. 

Uz 2018.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980030242 

kadastrālā vērtība ir EUR 294. Zemes vienību veido 0,1885 ha zemes, kas atrodas 

zem ēkām un pagalmiem.  

Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2018.gada 5.februāra slēdzienu 

par nekustamā īpašuma – “ Bičeku mājas”, Viļānu pag., Viļānu novads - tirgus vērtība 

ir EUR 1600,00 (viens tūkstotis 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,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs 

Ornicāns,Jevdokija Šlivka, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Noteikt nekustamā īpašuma „Bičeku mājas”, Malta, Viļānu pag., Viļānu nov. ar 

kadastra Nr.78980030242, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78980030242 – 0,1885 ha platībā - nosacīto cenu EUR 1600,00 (viens 

tūkstotis seši simti eiro un 00 centi); 

2. Piedāvāt R.B.izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu, 

paredzot iespēju norēķināties par nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu; 

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78980030242 par EUR 420.20 pārcelt uz 

krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt R.B.-Viļānu pag., Viļānu nov. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā 

persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, 

juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

2. Pamatojoties uz 2015.gada 8.februāra Viļānu novada pašvaldības domes sēdēs Nr.3 

dienas kārtības 26.jautājuma lēmumu un 2017.gada 14.septembra Viļānu novada 

pašvaldības domes sēdes Nr.7 dienas kārtības 14.jautājuma lēmumu, veicot 

nekustamā īpašuma “Beči”, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra numurs 78980100320 

nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra 

Nr.78980100320 „Beči” ir nostiprinātas ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

tiesneses V.Pužules 04.07.2017. lēmumu (Viļānu pagasta zemesgrāmatu nodalījums 

Nr.100000568687). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78980100320 – 0,5037 ha platībā. 

Uz 2018.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980100320 

kadastrālā vērtība ir EUR 33. Zemes vienību veido 0,4543 ha zemes, kas atrodas zem 

krūmājiem un 0,0494 cita veida zemju.  

Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2018.gada 5.februāra slēdzienu 

par nekustamā īpašuma – „Beči”, Viļānu pag., Viļānu novads - tirgus vērtība ir EUR 

370,00 (trīs simti septiņdesmit 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,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Artūrs Ornicāns, Lūcija 

Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, atturas- 

1(Jevdokija Šlivka- sakarā ar interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noteikt nekustamā īpašuma „Beči”, Viļānu pag., Viļānu nov. ar kadastra 

Nr.78980100320, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78980100320 – 0,5037 ha platībā - nosacīto cenu EUR 370,00 (trīs simti septiņdesmit 

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 
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nomaksu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo 

daļu; 

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78980100320 par EUR 139.92 pārcelt uz 

krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt A/S „LIS LATGALE”,, - Viļānu pag., Viļānu nov. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā 

persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, 

juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

3. Pamatojoties uz 2015.gada 17.decembra Viļānu novada pašvaldības domes sēdēs 

Nr.16 dienas kārtības 8.jautājuma lēmumu un veicot nekustamā īpašuma Skolas iela 

20B, Viļāni, Viļānu nov., kadastra numurs 78170020017 nosacītas cenas noteikšanu 

un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra 

Nr.78170020017 Skolas iela 20B, Viļāni, Viļānu novads ir nostiprinātas ar Rēzeknes 

tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses G.Siliņa 15.01.2018. lēmumu (Viļānu pilsētas 

zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000574665). Nekustamais īpašums sastāv no vienas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170020015 – 0,1247 ha platībā. 

Uz 2018.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170020015 

kadastrālā vērtība ir EUR 87. Zemes vienību veido 0,0133 ha zemes, kas atrodas zem 

ūdens un 0,1114 cita veida zemju.  

Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2018.gada 5.februāra slēdzienu 

par nekustamā īpašuma – Skolas iela 20B, Viļāni, Viļānu novads - tirgus vērtība ir 

EUR 800,00 (astoņi 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,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs Ornicāns,Jevdokija 

Šlivka, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, 

atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noteikt nekustamā īpašuma Skolas iela 20B, Viļāni, Viļānu nov. ar kadastra 

Nr.78170020017, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78170020015 – 0,1247 ha platībā - nosacīto cenu EUR 800,00 (astoņi simti eiro un 00 

centi); 

2. Piedāvāt F.J.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. zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78170020015 par EUR 87.00 pārcelt uz 

krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt F. J.- Viļāni, Viļānu nov. 
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Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā 

persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, 

juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

4§ 

Par zemes iznomāšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1. Izskatot F. Š. dzīv. Viļāni, Viļānu novads, 2018.gada 1.februāra iesniegumu par 

nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78170030258, Viļānu pilsētā ir Viļānu 

novada pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 10.decembra Viļānu pilsētas domes 

lēmums par zemes piekritību pašvaldībai).  

2018.gada 1.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts F.Š. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030258 daļu 400 m
2
 

platībā, esošā mazdārziņa uzturēšanai. Uz 2018.gada 1.janvāri zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 78170030258 ar kopējo platību 1338 m
2
 kadastrālā vērtība ir 

EUR 94, 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 ir noslēdzams 

zemes nomas līgums. 

 Izvērtējot F. Š. 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,   Indra Šarkovska, Daiga 

Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka, Lūcija Veselova, Guna 

Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noslēgt nomas līgumu ar F.Š. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78170030258 daļu 400 m
2
 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 F. Š.- 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. 

 

2. Izskatot R. B. dzīv. Sokolku pag., Viļānu novads, 2018.gada 7.februāra iesniegumu 

par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 
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 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980030094, Sokolku pagastā ir 

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra Viļānu novada 

domes lēmums par zemes piekritību pašvaldībai).  

2018.gada 7.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts R. B. iesniegums 

ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094 daļu 0,38 ha 

platībā, mazdārziņa uzturēšanai. Uz 2018.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78900030094 kadastrālā vērtība ir EUR 8435, 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 ir noslēdzams 

zemes nomas līgums. 

 Izvērtējot R.B. 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,   Indra Šarkovska, Daiga 

Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka, Lūcija Veselova, Guna 

Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

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

78900030094 daļu 0,38 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 R. B.- Sokolku 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. 

 

5§ 

Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1. Pamatojoties uz 2017.gada 21.decembra Viļānu novada pašvaldības domes sēdes 

Nr.12 dienas kārtības 5.jautājuma 1.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma  Celtnieku 

ielā,  Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000726 nosacītas cenas noteikšanu 

un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju. 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā , Viļānu nov., platība ir 38,90 m
2
 un tas ir 

3890/206940 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040347001 

(dzīvojamā māja).  
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Nekustamais īpašums ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

tiesneses D.Koroševskas 14.11.2017. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu 

nodalījums Nr.100000233889 - 10). 

Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2018.gada 19.janvāra slēdzienu 

par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Celtnieku ielā , Viļānos, Viļānu novads - tirgus 

vērtība ir EUR 2400,00 (divi tūkstoši četri simti eiro un 00 centi), pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs 

Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs 

Ornicāns,Jevdokija Šlivka, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noteikt dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 

78179000726, kura platība ir 38,90 m
2
 un tas ir 3890/206940 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170040347001 (dzīvojamā māja), nosacīto cenu – 

EUR 2400,00 (divi tūkstoši četri simti eiro un 00 centi); 

2. Piedāvāt V.T.izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu, 

paredzot iespēju norēķināties par nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta 3 daļu; 

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

3.1.dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā  dzīvokli, tas ir 3890/206940 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170040347001 (dzīvojamā māja), sākotnējā vērtība 

EUR 152.15, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt V.T.- Viļāni, Viļānu nov. 

 

2. Pamatojoties uz 2017.gada 23.novembra Viļānu novada pašvaldības domes sēdes 

Nr.10 dienas kārtības 7.jautājuma 3.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Nr.5, 

Celtnieku ielā 6, Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000909 nosacītas cenas 

noteikšanu un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju. 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Dzīvokļa īpašuma, Celtnieku ielā , Viļānu nov., platība ir 39,10 m
2
 un tas ir 

3910/275940 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040405001 

(dzīvojamā māja).  

Nekustamais īpašums ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

tiesneses V.Pužules 08.12.2017. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums 

Nr.100000191976  5). 

Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2018.gada 19.janvāra slēdzienu 

par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Celtnieku ielā , Viļānos, Viļānu novads - tirgus 

vērtība ir EUR 2200,00 (divi tūkstoši divi 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,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs 

Ornicāns,Jevdokija Šlivka, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka), pret- nav, atturas- nav, 
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noteikt dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 

78179000909, kura platība ir 39,10 m
2
 un tas ir 3910/275940 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 781700403405001 (dzīvojamā māja), nosacīto cenu – 

EUR 2200,00 (divi tūkstoši divi simti eiro un 00 centi); 

2. Piedāvāt S.B. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu, 

paredzot iespēju norēķināties par nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta 3 daļu; 

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

3.1.dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā  dzīvokli, tas ir 3910/275940 domājamās 

daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040405001 (dzīvojamā māja), 

sākotnējā vērtība EUR 173.33, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa 

ieguldījumi atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt S. B. Viļāni, Viļānu nov. 

 

3. Pamatojoties uz 2017.gada 23.novembra Viļānu novada pašvaldības domes sēdes 

Nr.10 dienas kārtības 7.jautājuma 4.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma, Mehanizatoru 

ielā , Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000910 nosacītas cenas noteikšanu 

un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju. 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Dzīvokļa īpašuma, Mehanizatoru ielā , Viļānu nov., platība ir 70,90 m
2
 un tas ir 

7086/207123 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040321001 

(dzīvojamā māja) un 7086/207123 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78170040321.  

Nekustamais īpašums ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

tiesneses E.Volikas 08.12.2017. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums 

Nr.169  25). 

Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2018.gada 19.janvāra slēdzienu 

par nekustamā īpašuma – dzīvokļa, Mehanizatoru ielā , Viļānos, Viļānu novads - 

tirgus vērtība ir EUR 3000,00 (trīs tūkstoši 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,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs Ornicāns,Jevdokija 

Šlivka, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, 

atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Noteikt dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā, Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 

78179000910, kura platība ir 70,90 m
2
 un tas ir 7086/207123 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170040321001 (dzīvojamā māja) un 7086/207123 

domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040321, nosacīto 

cenu – EUR 3000,00 (trīs tūkstoši  eiro un 00 centi); 

2. Piedāvāt P. Š. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu, 

paredzot iespēju norēķināties par nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta 3 daļu; 
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3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

3.1.dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā  dzīvokli, tas ir 7086/207123 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040321001 

(dzīvojamā māja), sākotnējā vērtība EUR 399.67 pārcelt uz krājumiem – 

krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

3.2. dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā- dzīvokli, tas ir 7086/207123 

domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040321, 

sākotnējā vērtība EUR 142.67, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa 

ieguldījumi atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt P. Š.- Viļāni, Viļānu nov. 
 

4. Pamatojoties uz 2017.gada 23.novembra Viļānu novada pašvaldības domes sēdes 

Nr.10 dienas kārtības 7.jautājuma 5.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Nr.2, Latgales 

ielā 3, Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000913 nosacītas cenas 

noteikšanu un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju. 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Dzīvokļa īpašuma, Latgales ielā , Viļānu nov., platība ir 53,40 m
2
 un tas ir 499/16061 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170030401017 (dzīvojamā 

māja).  

Nekustamais īpašums ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

tiesneša G.Siliņa 18.12.2017. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums 

Nr.322  2). 

Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2018.gada 19.janvāra slēdzienu 

par nekustamā īpašuma – dzīvokļa , Latgales ielā , Viļānos, Viļānu novads - tirgus 

vērtība ir EUR 2000,00 (divi tūkstoši 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,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs Ornicāns,Jevdokija 

Šlivka, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, 

atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1.Noteikt dzīvokļa īpašuma Latgales ielā , Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 

78179000913, kura platība ir 53,40 m
2
 un tas ir 499/16061 domājamās daļas no būves 

ar kadastra apzīmējumu 78170030401017 (dzīvojamā māja, nosacīto cenu – EUR 

2000,00 (divi tūkstoši  eiro un 00 centi); 

2.Piedāvāt I.L. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu, 

paredzot iespēju norēķināties par nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta 3 daļu; 

3.Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

3.1.dzīvokļa īpašuma Latgales ielā  dzīvokli , tas ir 499/16061 domājamās 

daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170030401017(dzīvojamā māja), 

sākotnējā vērtība EUR 1120.63, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa 

ieguldījumi atsavināšanai. 

4.Lēmuma norakstu nosūtīt I.L.-Viļāni, Viļānu nov. 
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6§ 

Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 9.punktu un 21. panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs 

Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs 

Ornicāns,Jevdokija Šlivka, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē 

esošo dzīvokli Ziedu iela 2A-1, Viļāni, 65,40 m
2 

platībā, kas sastāv no 6532/63493 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040136001 (dzīvojamā 

māja), 6532/63493 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170040136. 

2. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē 

esošo dzīvokli Ziedu iela 2A-2, Viļāni, 40,70 m
2 

platībā, kas sastāv no 4055/63493 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040136001 (dzīvojamā 

māja), 4055/63493 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170040136. 

3. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē 

esošo dzīvokli Ziedu iela 2A-5, Viļāni, 40,70 m
2 

platībā, kas sastāv no 4055/63493 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040136001 (dzīvojamā 

māja), 4055/63493 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170040136. 

4. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē 

esošo dzīvokli Ziedu iela 2A-6, Viļāni, 55,30 m
2 

platībā, kas sastāv no 5531/63493 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040136001 (dzīvojamā 

māja), 5531/63493 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170040136. 

5. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē 

esošo dzīvokli Ziedu iela 2A-7, Viļāni, 54,70 m
2 

platībā, kas sastāv no 5483/63493 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040136001 (dzīvojamā 

māja), 5483/63493 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170040136. 

6. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē 

esošo dzīvokli Ziedu iela 2A-10, Viļāni, 54,80 m
2 

platībā, kas sastāv no 5483/63493 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040136001 (dzīvojamā 

māja), 5483/63493 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170040136. 

7. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē 

esošo dzīvokli Ziedu iela 2A-11, Viļāni, 47,20 m
2 

platībā, kas sastāv no 4712/63493 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040136001 (dzīvojamā 

māja), 4712/63493 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170040136. 
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7§ 

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nākotnes iela 9-18, Dekšāres, Dekšāres pag., 

Viļānu novads, pārdošanu izsolē. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

Saskaņā ar LR Publisko personu mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem, veicot 

nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nākotnes ielā 9 - 18, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu 

nov., kadastra Nr. 78489000038 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot nekustamā 

īpašuma vērtētāju, Viļānu novada dome konstatēja: 

Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu – dzīvokli Nākotnes ielā 9-

18, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu novads, ir nostiprinātas Rēzeknes tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas Dekšāres pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.256 18. 

Nekustamais īpašums sastāv no trīs istabu dzīvokļa ar kopējo platību 68,10 m
2
, kas ir 

615/13467 domājamajām daļām no ēkas ar kadastra apzīmējumu 78480060429001 

(dzīvojamā māja) un 615/13467 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78480060429. 

Dotais dzīvoklis nav nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 

 Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētā G.Drozdova 2018.gada 19.janvāra slēdzienu 

nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nākotnes ielā 9-18, Dekšāres, Dekšāres pagasts, 

Viļānu novads, tirgus vērtība ir EUR 1400,00 (viens tūkstotis četri simti euro un 00 

centi). 

Dzīvokļa inventarizācijas veikšanai Viļānu novada pašvaldība iztērēja – EUR 114,40, 

nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā - EUR 14,23 slēdziena sagatavošanai 

par nekustamā īpašuma tirgus vērtību  - EUR 75,00. 

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,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga 

Zunda, Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija 

Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1.Atsavināt nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu – Nākotnes ielā 9-18, Dekšāres, 

Dekšāres pag., Viļānu novads ar kadastra Nr.78489000038, kurš sastāv no trīs istabu 

dzīvokļa ar kopējo platību 68,10 m
2
, kas ir 615/13467 domājamajām daļām no ēkas ar 

kadastra apzīmējumu 78480060429001 (dzīvojamā māja) un 615/13467 

domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480060429. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašumu – Nākotnes ielā 9-18, Dekšāres, 

Dekšāres pag., Viļānu novads ar kadastra Nr.78489000038 nosacīto cenu EUR 

1600,00 (viens tūkstotis seši simti euro un 00 centi); 

3.Apstiprināt nekustamā īpašuma Nākotnes ielā 9-18, Dekšāres, Dekšāres pag., 

Viļānu novads ar kadastra Nr.78489000038 izsoles noteikumus. 

4. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

4.1. dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 9 dzīvokli Nr.18, Dekšāres, Dekšāres pag., tas ir 

615/13467 domājamajām daļām no ēkas ar kadastra apzīmējumu 78480060429001, 

sākotnējā vērtība EUR 145.09, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa 

ieguldījumi atsavināšanai. 

4.2. dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 9 dzīvokli Nr.18, Dekšāres, Dekšāres pag., tas ir 

615/13467 domājamajām daļām no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 
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78480060429, sākotnējā vērtība EUR 60.32, pārcelt uz krājumiem – krājumi un 

ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

8§ 

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa „2” -4, Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu novads, 

pārdošanu izsolē. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

Saskaņā ar LR Publisko personu mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem, veicot 

nekustamā īpašuma – dzīvokļa „2”- 4, Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra 

Nr.78989000115 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot nekustamā īpašuma 

vērtētāju, Viļānu novada dome konstatēja: 

Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu – dzīvokli „2”- 4, 

Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu novads, ir nostiprinātas Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu 

nodaļas Viļānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.391 - 4. Nekustamais īpašums 

sastāv no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 44,50 m
2
, kas ir 445/2712 

domājamajām daļām no ēkas ar kadastra apzīmējumu 78980030408001 (dzīvojamā 

māja) un 445/2712 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78980030408. 

Dotais dzīvoklis nav nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 

 Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētā G.Drozdova 2018.gada 19.janvāra slēdzienu 

nekustamā īpašuma – dzīvokļa „2”- 4, Ornicāni, Viļānu pagasts, Viļānu novads, tirgus 

vērtība ir EUR 700,00 (septiņi simti euro un 00 centi). 

Dzīvokļa inventarizācijas veikšanai Viļānu novada pašvaldība iztērēja – EUR 114,40, 

nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā - EUR 14,23 slēdziena sagatavošanai 

par nekustamā īpašuma tirgus vērtību  - EUR 75,00. 

Pamatojoties uz likuma Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.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,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, 

Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, 

Alla Stiuka), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1.Atsavināt nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu – „2”- 4, Ornicāni, Viļānu pag., 

Viļānu novads ar kadastra Nr.78989000115, kurš sastāv no divu istabu dzīvokļa ar 

kopējo platību 44,50 m
2
, kas ir 445/2712 domājamajām daļām no ēkas ar kadastra 

apzīmējumu 78980030408001 (dzīvojamā māja) un 445/2712 domājamajām daļām no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980030408. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašumu – „2”- 4, Ornicāni, Viļānu pag., 

Viļānu novads ar kadastra Nr.78989000115 nosacīto cenu EUR 900,00 (deviņi simti 

euro un 00 centi); 

3.Apstiprināt nekustamā īpašuma „2”- 4, Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu novads ar 

kadastra Nr.78989000115 izsoles noteikumus. 

4. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

4.1. dzīvokļa īpašuma „2”- 4, Ornicāni, Viļānu pag., tas ir 445/2712 domājamajām 

daļām no ēkas ar kadastra apzīmējumu 78980030408001, sākotnējā vērtība EUR 

341.60, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 
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4.2. dzīvokļa īpašuma „2”- 4, Ornicāni, Viļānu pag., tas ir 615/13467 domājamajām 

daļām no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980030408, sākotnējā vērtība EUR 

154.79, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

9§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.________________________________  

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1. Izskatot SIA „Ametrs”, reģ. Nr.42403021417 2018.gada 26.janvāra iesniegtu zemes ierīcības 

projektu A. M. īpašumam „Ozolāji” ar kadastra Nr.78980010017, Viļānu novada 

pašvaldības dome konstatē  

Zemes ierīcības projekts, nekustamā īpašuma „Ozolāji”, ar kadastra Nr.78980010017 

sadalīšanai divos īpašumos, izstrādāts, pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka 

A. M.ierosinājumu un pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2017.gada 

14.septembra sēdes Nr.7 dienas kārtības 16.jautājuma „Par zemes ierīcības projekta 

izstrādi” lēmumu, kurā tika nolemts sadalīt nekustamo īpašumu „Ozolāji”, ar kadastra 

Nr.78980010017, divos īpašumos (1.īpašums – no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78980010017 atdalīta zemes vienība 8,20 ha platībā (zemes lietošanas 

mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība); 

2.īpašums – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980010017 atlikusī daļa 16,70 

ha platībā (zemes lietošanas mērķis – 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība) un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980010018 – 

5,50 ha platībā), un uzdots izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.panta, 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,   Indra Šarkovska, Daiga 

Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka, Lūcija Veselova, Guna 

Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt SIA „Ametrs” izstrādāto zemes ierīcības projektu, A. M.īpašumam 

„Ozolāji” ar kadastra Nr.78980010017, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78980010017 sadalīšanai divās zemes vienībās. Zemes ierīcības projekta 

izstrādātāja Ruta Arnicāne. Projekta grafiskā daļa parakstīta 08.12.2017. 

 

10§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi. 

      L.Kuzņecova J.Ivanova 

1. Izskatot V. B.dzīv.: Viļānu pag., Viļānu novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma 

„Virši”, Viļānu pagastā, kadastra Nr.78980030159, sadalīšanu. 

Viļānu novada domes konstatēja:  
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V.B. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Virši” ir nostiprinātas Viļānu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.207 ar 27.04.1998. tiesneša G.Siliņa lēmumu. 

Nekustamais īpašums „Virši” ar kadastra Nr.78980030159 sastāv no piecām zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78980030159 – 9,50 ha platībā, 78980030157 -  

4,10 ha platībā, 78980030158 -  1,30 ha platībā, 78980030160 -  2,10 ha platībā un  

78980050267 -  5,70 ha platībā. 

Pamatojoties uz 03.10.2006. Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās d., 3p. 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,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, 

Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, 

Alla Stiuka), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Virši, Viļānu pagasts ar 

kadastra Nr.78980030159 ar kopējo platību 22,70 ha, sadalei divos īpašumos saskaņā 

ar grafisko pielikumu: 

 

1. Sadalīt īpašumu divās daļās, kur 

  pirmo īpašumu veido no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980030159 

atdalītais zemes gabals 4,80 ha platībā (veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes 

platība var mainīties) un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980030157 – 4,10 

ha platībā. Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Virši 2”. Noteikt 

atdalītajai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980030159 daļai zemes 

lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība; 

 otru īpašumu veido atlikusī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980030159 

daļa 4,70 ha platībā (veicot instrumentālo uzmērīšanu zemes platība var mainīties) un 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980030158 -  1,30 ha platībā, 

78980030160 -  2,10 ha platībā un  78980050267 -  5,70 ha platībā. Jaunizveidotajam 

īpašumam atstāt nosaukumu „Virši”. Noteikt, atlikušajai zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78980030159 daļai 4,70 ha platībā, zemes lietošanas mērķi -0101 – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

3. Sadali veikt uz nekustamā īpašuma Virši, Viļānu pagasts 23.03.1998. izgatavotā 

zemes robežu plāna pamata M 1:10000; 

4.Zemes ierīcības projektā jāsaglabā nekustamajam īpašumam Virši, Viļānu pagasts, 

kadastra Nr.78980030159 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. 
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11§ 

Par iesnieguma izskatīšanu. 

L.Kuzņecova J.Šlivka J.Ivanova 

1. Izskatot J. B.dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2018.gada 9.janvāra iesniegumu ar 

lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980090495 treniņu 

motokrosa trases ierīkošanai, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

2018.gada 9.janvārī Viļānu novada pašvaldība saņēma J.B. iesniegumu ar lūgumu 

iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980090495, kas atrodas Viļānu 

pagastā, Lagonos, treniņu motokrosa trases ierīkošanai. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980090495 – 1,10 ha platībā, Viļānu 

pagastā ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes vienība (Viļānu novada 

pašvaldības domes 2010.gada 27.maija lēmums par zemes piekritību pašvaldībai). 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 789800901495 kadastrālā vērtība uz 

2018.gada 1.janvāri ir 836 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz zemes vienības atrodas ar 

krūmājiem aizaugusī lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas vietām ir applūdusi ar 

ūdeni.  

Zemes vienības daļa atrodas valsts reģionālā autoceļa P58 Viļāni –Preiļi – Špoģi 

aizsargjoslā (60 m platā joslā no ceļa ass). Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 42.pantu 

autoceļu aizsargjoslā bez autoceļa īpašnieka atļaujas aizliegts veikt jebkurus 

būvniecības un derīgo izrakteņu ieguves darbus, kā arī grunts rakšanas un 

pārvietošanas darbus. 

Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikuma 11.punktu sacīkšu 

trašu un mehānisko transportlīdzekļu izmēģinājumu poligonu izveidošanai, ja tie 

atrodas ciemu un pilsētu robežās vai ja to garums ir 1 kilometrs un vairāk, ir 

nepieciešamas izstrādāt sākotnējo izvērtējumu. 

Izvērtējot J.B. 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, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā 

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

Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, 

Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, 

Alla Stiuka), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Noslēgt nomas līgumu ar J.B. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78980090495 - 1,10 ha platībā, uz pieciem gadiem, treniņu motokrosa trases 

ierīkošanai. 

1. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, kā arī 

paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

2. Pilnvarot J.B. veikt visus nepieciešamos darbus treniņu motokrosa trases ierīkošanai 

(trases ierīkošanas saskaņošana ar būvvaldi, ar Rēzeknes reģionālo vides pārvaldi, 

Latvijas valsts autoceļiem un nepieciešamības gadījumā citām atbildīgajām iestādēm). 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt J.B.- Viļānu pag., Viļānu novads. 

12§ 
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Par iestādes izveidošanu._______________________________________________ 

A.Stafeckis J.Šlivka I.Stafecka J.Ivanova 

Sakarā ar projekta Nr.16-01-AL15-A019.2201-000008 "Dabas draugu radošās 

pētniecības centra "Dadzis" izveidošana Viļānu novadā" ieviešanu, ir nepieciešams 

izveidot pašvaldības iestādi, kura nodrošinātu projektā paredzēto aktivitāšu (Plānotās 

projekta aktivitātes „Ēkas vienkāršotā atjaunošana un iekšējo inženiertīklu izbūve 

"Dabas draugu radošās pētniecības centra "Dadzis" izveidei" ” rezultātā tiks sakārtota 

un izveidota jauna sabiedriskā infrastruktūra - interešu centrs, pielāgots plānotajām 

funkcionālajām prasībām, lai tajā varētu izvietot mācību un laboratorijas telpas 

pētnieciskā darba veikšanai, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, kā arī semināru un citu 

pasākumu rīkošanai) īstenošanu. Projekta realizācija tiek veikta saskaņā ar 

pašvaldības ilgtermiņa un īstermiņa mērķiem, kuri noteikti novada plānošanas 

dokumentos - Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprinātajā 

vidējā termiņa prioritātē - VP4: Pakalpojumi iedzīvotāju dzīves kvalitātei rīcības 

virzienā RV 4.3. Piedāvāt daudzveidīgas interešu izglītības, brīvā laika un sporta 

aktivitāšu iespējas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

1.panta 3.punktu un 27. un 28.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

1.punkta, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 8. un 27.punktu un 

ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 10(Jekaterina 

Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga 

Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- 

2(Jevdokija Šlivka-bērniem bīstama vieta, jo daudz čūsku un ērču un vajadzētu 

pievienot skolai, bet ne reģistrēt atsevišķu iestādi, Artūrs Ornicāns),  atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izveidot pašvaldības iestādi - dabas draugu radošās pētniecības centru 

"Dadzis". 

2. Reģistrēt dabas draugu radošās pētniecības centru "Dadzis" Valsts ieņēmumu 

dienestā. 

13§ 

Par saistošo noteikumu Nr.91 „Par tirdzniecību Viļānu novadā” atcelšanu un 

jauno saistošo noteikumu pieņemšanu.___________________________________ 

M.Šļomina J.Ivanova 

Viļānu novada pašvaldības dome 2017.gada 23.marta domes sēdē (protokola Nr.5 

13§) pieņēma jaunus saistošos noteikumus Nr.91 „Par tirdzniecību Viļānu novadā”. 

Norādītie noteikumi nestājās spēkā, jo pamatojoties uz Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas sniegto atzinumu, bija jāprecizē to redakcija.  

 Tirgus administrators ir izstrādājis jauno saistošo noteikumu „Par tirdzniecību 

Viļānu novadā” redakciju, ņemot vērā ministrijas izteiktos iebildumus, līdz ar to 

iepriekšējie sasitošie noteikumi Nr.91 ir atceļami. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta pirmās daļas 1.punktu un ņemot vērā 

finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 12(Jekaterina Ivanova, 
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Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, 

Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, 

Alla Stiuka), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Atcelt 2017.gada 23.marta domes sēdē pieņemtos saistošos noteikumus Nr.91 „Par 

tirdzniecību Viļānu novadā”. 

1. Izdod jaunus Viļānu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.103 „Par 

tirdzniecību Viļānu novadā” un apstiprināt saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstu. 

2. Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

izvērtēšanai. 
Pielikumā:  

1) Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.103 „Par tirdzniecību Viļānu novadā” uz 

septiņām lapām. 

2) Saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts uz vienas lapas. 

14§ 

Par Viļānu novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem 2018. gadā.___________________________________ 

G.Visocka J.Šlivka 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 

– 10 (Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga 

Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka), pret- 2(Jevdokija Šlivka-jāizdala atsevišķi cik skolēnu ir Jaunatnes centrā, cik 

biedrībai ,jo viņu izdevumus nedrīkst iekļaut savstarpējos norēķinos, Artūrs 

Ornicāns), atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 2018. 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                                -     61.99 EUR  mēnesī 

 

 Dekšāres pamatskola                           -   110.85 EUR  mēnesī 

 

 pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” -  179.26 EUR  mēnesī 

 

 Viļānu PII                                            -   195.33 EUR  mēnesī 

 

15§ 

Par nomas attiecību izbeigšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 
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1.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. Panta pirmās daļas 27.punkta un 

izskatot T. D. dzīv. Daugavpils, iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 78170020413 – 0,1838 ha platībā, Viļānu pilsētā izmantošanas, 

tā kā uz zemes vienības esošā dzīvojamā māja un palīgēkas vairāk nav T.D. īpašums, 

līdz ar to viņai ir zudis tiesiskais pamats nomāt doto zemes vienību. 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,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs 

Ornicāns,Jevdokija Šlivka, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izbeigt nomas attiecības ar T.D. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78170020413 - 0,1838 ha platībā, Viļānu pilsētā; 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt T. D.- Daugavpils. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā 

persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, 

juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

16§ 

Par iesnieguma izskatīšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

Izskatot I. K.dzīv. Viļāni, Viļānu nov., 2018.gada 9.janvāra iesniegumu ar lūgumu 

izīrēt telpas, kas atrodas pēc adrese Brīvības iela 15A, Viļāni, Viļānu novada 

pašvaldības dome konstatē: 

2018.gada 9.janvārī Viļānu novada pašvaldība saņēma I.K.iesniegumu ar lūgumu 

izīrēt telpas, kas atrodas pēc adrese Brīvības iela 15A, Viļāni, tirdzniecības 

vajadzībām. 

Viļānu novada pašvaldības īpašuma tiesības uz ēku Brīvības ielā 15A, Viļānos ir 

nostiprinātas ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodalās tiesneša 20.04.2001. lēmumu, 

zemesgrāmatas nodalījums Nr.364. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 78170040120 – 1974 m
2
 platībā un nedzīvojamās divstāvu ēkas 

ar kadastra apzīmējumu 78170040120001 un kopējo platību 174,50 m
2
. 

Tirdzniecības vajadzībām ir iespējams iznomāt ēkas 1.stāva telpas ar kopējo platību 

118,10 m
2
. Telpas ir sliktā stāvokli, nepieciešamas veikt grīdas, griestu, durvju, logu 

nomaiņu, kā arī kosmētisko remontu. 

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības noteikumiem Nr.1/2016 „Viļānu novada 

pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu izcenojuma metodika un izcenojumu 

apstiprināšana” 1.pielikumu telpu nomas izmaksas vienam mēnesim tika aprēķinātas 

EUR 56,68 apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un 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,   Indra Šarkovska, 

Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka, Lūcija Veselova, 

Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, atturas- nav, 
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt nomas maksu par ēkas ar kadastra apzīmējumu 78170040120001, 

Brīvības ielā 15A, Viļānos, daļu 118,10 m
2
  - EUR 56,68 apmērā. 

2. Piedāvāt Intai Kačnovai slēgt nomas līgumu par ēkas ar kadastra apzīmējumu 

78170040120001, Brīvības ielā 15A, Viļānos, daļu 118,10 m
2
.  

3. I. K. piekrišanas gadījumā, slēgt telpu nomas līgumu uz desmit gadiem, 

norādot pušu pienākumus un tiesības. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt  I. K.- Viļāni, Viļānu novads. 

17§ 

Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova  

1.Pamatojoties uz 2017.gada 21.decembra Viļānu novada pašvaldības domes sēdes 

Nr.12 dienas kārtības 12.jautājuma lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Ābeļi” ar 

kadastra Nr.78980100356 atsavināšanu” Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisija 

2018.gada 13.februārī veica nekustamā īpašuma „Ābeļi” ar kadastra Nr.78980100356, 

Viļānu pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78980100356 – 5,14 ha platībā izsoli, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

Nekustamā īpašuma „Ābeļi” ar kadastra Nr.78980100356, sākuma cena bija noteikta 

4840,00 EUR, izsoles solis EUR – 100,00. Izsoles noteikumos paredzētajā kārtībā, 

līdz 2018.gada 13.februāra pulksten 10.00 tika saņemts viena pretendenta pieteikums, 

dalībai izsolē. 

Izsoles gaitā tika piedāvāta augstākā cena 4940,00, EUR, kuru nosolīja A. B. 

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,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, 

Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, 

Alla Stiuka), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Apstiprināt 2018.gada 13.februāra izsoles protokolu par nekustamo īpašumu – 

„Ābeļi” ar kadastra Nr.78980100356, Viļānu pagastā, kas sastāv no vienas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 78980100356 – 5,14 ha platībā. 

 

2.Pamatojoties uz 2017.gada 21.decembra Viļānu novada pašvaldības domes sēdes 

Nr.12 dienas kārtības 13.jautājuma lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Svariņi” ar 

kadastra Nr.78900030261 atsavināšanu” Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisija 

2018.gada 13.februārī veica nekustamā īpašuma „Svariņi” ar kadastra 

Nr.78900030261, Sokolku pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78900030261 – 1,04 ha platībā izsoli, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

Nekustamā īpašuma „Svariņi” ar kadastra Nr.78900030261, sākuma cena bija 

noteikta 1480,00 EUR, izsoles solis EUR – 100,00. Izsoles noteikumos paredzētajā 
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kārtībā, līdz 2018.gada 13.februāra pulksten 10.00 tika saņemts viena pretendenta 

pieteikums, dalībai izsolē. 

Izsoles gaitā tika piedāvāta augstākā cena 1580,00, EUR, kuru nosolīja A.B. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā 

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

Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, 

Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, 

Alla Stiuka), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Apstiprināt 2018.gada 13.februāra izsoles protokolu par nekustamo īpašumu – 

„Svariņi” ar kadastra Nr.78900030261, Sokolku pagastā, kas sastāv no vienas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030261 – 1,04 ha platībā. 

 

3.Pamatojoties uz 2017.gada 21.decembra Viļānu novada pašvaldības domes sēdes 

Nr.12 dienas kārtības 8.jautājuma lēmumu „Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 

12A, Viļānos ar kadastra Nr.78170030262 atsavināšanu” Viļānu novada pašvaldības 

īpašuma komisija 2018.gada 13.februārī veica nekustamā īpašuma „Dzirnavu iela 

12A, Viļāni” ar kadastra Nr.78170030262, kas sastāv no vienas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 78170030021 – 1439 m
2
 platībā izsoli, 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

Nekustamā īpašuma „Dzirnavu ielā 12A, Viļānos” ar kadastra Nr.78170030262, 

sākuma cena bija noteikta 1750,00 EUR, izsoles solis EUR – 100,00. Izsoles 

noteikumos paredzētajā kārtībā, līdz 2018.gada 13.februāra pulksten 10.00 tika 

saņemts viena pretendenta pieteikums, dalībai izsolē. 

Izsoles gaitā tika piedāvāta augstākā cena 1850,00, EUR, kuru nosolīja L. M. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā 

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

Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, 

Artūrs Ornicāns,Jevdokija Šlivka, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, 

Alla Stiuka), pret- nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt 2018.gada 13.februāra izsoles protokolu par nekustamo īpašumu 

„Dzirnavu iela 12A, Viļāni” ar kadastra Nr.78170030262, kas sastāv no vienas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030021 – 1439 m
2
 platībā. 

18§ 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2013. gada 10. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.55 “VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”._______ 

M. Šļomina J.Šlivka J.Ivanova 

Ņemot vērā, ka ar Viļānu novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra lēmumu 

Nr.1 30§ Sociālās un dzīvokļu komisijas nosaukums tika mainīts uz Dzīvokļu 

jautājumu komisiju un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 24. pantu un 41. 

panta pirmās daļas 1.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti 
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atklāti balso par - 10(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra 

Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija 

Leščinska, Alla Stiuka), pret- 2(Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns), atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2013. gada 10. oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.55 “VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS. 

2. Grozījumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

zināšanai.  

19§ 

Par mērķdotācijas sadali piemaksai pie mēnešalgas 2018.gada I ceturksnim 

sociālajiem darbiniekiem darba ar ģimenēm un bērniem.____________________ 

M.Šļomina J.Šlivka I.Stafecka J.Ivanova 

Ņemot vērā Labklājības ministrijas piešķirto mērķdotāciju Viļānu novada pašvaldībai 

2018.gada I. ceturksnim – 1379,04 EUR apmērā un pamatojoties uz 2017.gada 

19.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.778 „Noteikumi par valsts budžeta 

mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2018.gadā sociālajiem darbiniekiem darbam 

ar ģimenēm un bērniem” un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti 

balso par - 9(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, 

Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska), 

pret- 2(Jevdokija Šlivka- sakarā ar to,ka visi sociālie darbinieki nav iesnieguši 

sertifikātus , bet ir pieprasījuši Labklājības ministrijai mērķdotāciju -tā ir naudas  

līdzekļu izkrāpšana no ministrijas , Artūrs Ornicāns), atturas- 1(Alla Stiuka), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju (bez darba devēja nodokļa) 2018.gada I. 

ceturksnim sekojoši: 

  Dienas ST ĀBOLIŅA STIUKA ORNICĀNE REPŠA CAUNE PAVISAM 

0.98     5 4 5 2 2 18 

Janvāris 22 176 107.8 86.24 107.8 43.12 43.12   

Februāris 20 160 98 78.4 98 39.2 39.2   

Marts 21 167 102.9 82.32 102.9 41.16 41.16   

KOPĀ 63   308.7 246.96 308.7 123.48 123.48 1111.32 

Izcenojums 

stundā 0.98               

Piešķirtā Mērķdot cet. 1111.32     0 

 

20§ 

Par Viļānu novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu._____________________ 

A.Stafeckis M Šļomina J.Šlivka A.Ornicāns J.Ivanova 

Ņemot vērā to, ka ir izstrādāti darbinieku novērtēšanas noteikumi un pamatojoties 

likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 10(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs 

Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs 
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Ornicāns,Jevdokija Šlivka, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka), pret-2(Jevdokija Šlivka- komisijā būtu jāiekļauj vismaz divus deputātus, 

Artūrs Ornicāns), atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt lēmumprojekta pielikumā pievienotos Viļānu novada pašvaldības 

darbinieku novērtēšanas noteikumus.  

 

Pielikumā: noteikumi uz divdesmit divām lapām. 

 

21§ 

Par Viļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 

apstiprināšanu._______________________________________________________ 

M. Šļomina J.Ivanova  

Ņemot vērā Viļānu novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra lēmumu Nr.1 1§ 

„Par Viļānu novada pašvaldībā strādājošo amatu saraksta un mēnešalgu 

apstiprināšanu” un to, ka esošā Viļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikuma redakcija (apstiprināta 2010.gada 09.septembrī, protokola Nr.16 

14§) ir novecojusi – nepieciešami grozījumi, ir izstrādāts jauns Viļānu novada 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums. 

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 10(Jekaterina Ivanova, 

Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, 

Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- 2(Jevdokija 

Šlivka, Artūrs Ornicāns),  atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt lēmumprojekta pielikumā pievienoto Viļānu novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu. 

 

Pielikumā: nolikums uz  6 lapām. 

22§ 

 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu._____________________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

    Sociālajā dienestā ir saņemts 06.02.2018. iesniegums no V. Š. dzīvo sociālajā 

dzīvoklī Pavasara ielā, Viļānos, ar lūgumu pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvokli. 

 Izskatot lietas materiālus, konstatēts: V.Š. 19.01.2018. beidzies  īres līgums 

par sociālo dzīvokli Pavasara ielā, Viļānos. V. ir bezdarbniece, no pašvaldības saņem 

GMI pabalstu, ir trūcīga.  Pēc sava  statusa  personai ir tiesības īrēt sociālo dzīvojamo 

platību. Īrniecei nav dzīvokļa parādu. 

Ņemot vērā konstatēto, pamatojoties uz Viļānu novada domes 2017.gada 10. augusta 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.95 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība 
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Viļānu novadā ” 7., 10.,13.4. punktu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras 

komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs 

Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs 

Ornicāns, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, 

atturas- nav,deputāte Jevdokija Šlivka balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Pagarināt V. Š.dzīvo sociālajā dzīvoklī Pavasara ielā, Viļānos, īres līgumu uz 6 

mēnešiem. 

2.Mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju vienošanos  pie 

īres līguma ar V.Š. SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un Viļānu novada 

pašvaldības Sociālo dienestu. 

 

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

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

2.Ir saņemts iesniegums 16.01.2018. no A. Š. dekl. Celtnieku ielā, Viļānos, ar lūgumu 

pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvokli Celtnieku ielā.  

 Izskatot lietas materiālus, konstatēts: A. Š. ir trūcīga, dzīvo viena, vīrs V. 

miris. A.  saņem GMI pabalstu. Š. īres līgums par sociālo dzīvokli  beidzas 

02.02.2018. Pēc sava sociālā statusa A.Š. ir tiesīga īrēt sociālo dzīvokli. Īrnieces 

parāds SIA “Viļānu namsaimniekam” ir 14,17 EUR, par apkuri- 84,78 EUR.  

Ņemot vērā konstatēto, pamatojoties uz Viļānu novada domes 2009.gada 5.augusta 

apstiprināto „Sociālo dzīvokļu nolikuma ” 13., 16.4, 17. punktu un ņemot vērā 

sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 

11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga 

Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs Ornicāns, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija 

Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, atturas- nav,deputāte Jevdokija Šlivka balsošanā 

nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 Pagarināt A. Š. īres līgumu par sociālo dzīvojamo telpu sociālajā dzīvoklī Celtnieku 

ielā uz 3 mēnešiem  ar noteikumu, ka tiek maksāti parādi par sociālo dzīvijamo telpu 

saskaņā ar vienošanos ar SIA “Viļānu siltums”, nomaksāts parāds SIA “Viļānu 

namsaimniekam” un tiek ievēroti sociālā dzīvokļa lietošanas iekšējās kārtības 

noteikumi. 

 Mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju vienošanos ar A. Š., 

SIA “Viļānu namsaimnieks”un Viļānu novada pašvaldības Sociālo dienestu par īres 

līguma pagarināšanu. 

 

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

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas. 
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3. Sociālajā dienestā  ir saņemts P.V.dekl. Viļānos, Viļānu novadā, iesniegums 

30.01.2018.  ar lūgumu pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvokli Celtnieku ielā 

Viļānos.  

Izskatot lietas materiālus, uzklausot SAC “Cerība”vadītājas paskaidrojumus un 

viedokli, konstatēts: P.V.ir invalīds, bez apgādniekiem, pārvietojas ar kruķu palīdzību. 

Viņam ir piešķirts TPS. Persona pēc sava statusa nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo 

dzīvokli.  

P.V.īres līgums par sociālo dzīvojamo telpu beidzas 03.02.2018. Īres līgums 

bija noslēgts uz 6 mēnešiem. Īrniekam ir dzīvokļa parādi:  parāds SIA “Viļānu 

namsaimniekam” ir 12,53 EUR, parāds SIA “Viļānu siltums” 34,68 EUR. 

  Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz 12.06.1997. likuma “Par sociālajiem 

dzīvokļiem un sociālām dzīvojamām mājām”5.panta ceturto daļu, saskaņā ar 

pašvaldības „Sociālo dzīvokļu nolikuma ” 10.1  un 13.punktu,  un ņemot vērā 

sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 

11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga 

Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs Ornicāns, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija 

Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, atturas- nav,deputāte Jevdokija Šlivka balsošanā 

nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 Pagarināt P. V. īres līgumu par sociālo dzīvokli Celtnieku ielā , Viļānos ;  

 Mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju vienošanos ar P.V., 

SIA “Viļānu namsaimnieks” un Viļānu novada pašvaldības Sociālo dienestu par  īres 

līguma pagarināšanu uz 3 mēnešiem .  

 

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

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas. 

23§ 

 

Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu._________________________________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

Sociālajā dienestā  ir saņemts Z.S.dekl. Sokolku pagastā, iesniegums ar lūgumu 

piešķirt sociālo dzīvojamo platību, jo nespēj dzīvot lauku viensētā sava veselības 

stāvokļa dēļ.  

Izskatot lietas materiālus, uzklausot sociālās darbinieces paskaidrojumus, 

konstatēts: Z.S. ir trūcīgs, ir 2.gr.invalīds. Nevar dzīvot viens laukos, pašreiz uzturas 

pie māsas ģimenes Viļānos. Viņam apgādnieku nav. 

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”, kā arī pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.95 “Sociālo dzīvokļu 

izīrēšanas kārtība Viļānu novadā” 7.2.1. punktu, pēc statusa Z.S.  ir tiesīgs pretendēt 

uz sociālo dzīvojamo platību. 
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Sociālā dienesta vadītāja informē, ka šobrīd ir brīva istaba sociālajā dzīvoklī 

Celtnieku ielā. Līdz ar to personai var pretendēt uz sociālo dzīvokli . 

    Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz 12.06.1997. likuma “Par 

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta otro daļu,10.panta 

trešo daļu,  saistošo noteikumu Nr.95 “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu 

novadā” 7.2.1. punktu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras komitejas 

ieteikumu deputāti atklāti balso par - 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna 

Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs Ornicāns, Lūcija 

Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, atturas- 

nav,deputāte Jevdokija Šlivka balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 Atzīt Z. S.dekl. Sokolku pagastā, par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli un piešķirt 

viņam istabu sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā uz pārbaudes laiku 6 mēneši. 

 

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

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

 

24§ 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.___________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

1.Izskatot A.B. deklarētā dzīvesvieta Varakļāni, Varakļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, aizbilstamajam A. G. Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

A.B. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu, aizbilstamajam A. G. 

A. B. savā iesniegumā norāda, ka ar 2007.gada 22. februāra Rēzeknes rajona Viļānu 

pagasta bāriņtiesas lēmumu Nr. 1-6/2 viņa tika iecelta par aizbildni A. G. 2018.gada 

19.maijā A. G. sasniegs pilngadību. 

Saskaņā ar 2018.gada 25.janvāra Viļānu novada pašvaldības bāriņtiesas sniegto 

informāciju  (reģ.Nr.1-14/17),  2007.gada 22. februāra ar Rēzeknes rajona Viļānu 

pagasta bāriņtiesas lēmumu Nr.1-6/2 bez vecāku gādības palikušam bērnam A. G. 

nodobināta aizbildnība un A. B. iecelta par aizbildni A. G. 2018.gada 19. maijā A. G. 

kļūs pilngadīgs un viņam beigsies ārpusģimenes aprūpe pie aizbildnes. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 

1.punktu un 14.panta pirmās daļas 3.punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā, var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas. Pirmām kārtām ar 

dzīvojamo telpu nodrošināmas bez  vecāku gādības palikuši bērni - pēc tam, kad bērns 

sasniedzis pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe. 

Augstāk minētā likuma 14. panta otrā daļa noteic, ka par to, ka bez vecāku gādības 

palikušam bērnam, pēc pilngadības sasniegšanas būs nepieciešama palīdzība dzīvokļa 

jautājumu risināšanā, attiecīgā bērnu aprūpes iestāde, bāriņtiesa, ja bērns atrodas 
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audžuģimenē, vai aizbildnis paziņo pašvaldības sociālajam dienestam. Šis paziņojums 

nosūtāms ne vēlāk ka sešus mēnešus pirms tam, kad beidzas bērna ārpusģimenes 

aprūpe. 

Saskaņā ar minēto likuma 14.panta ceturto daļu tiesības uz nodrošinājumu ar 

pašvaldības dzīvojamo telpu bez vecāku gādības palicis bērns iegūst, sasniedzot 

pilngadību, un saglabā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Bez vecāku gādības 

palikušu bērnu ar dzīvojamo telpu pašvaldība nodrošina, pamatojoties uz bērna 

iesniegumu.  

Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, Viļānu novada 

pašvaldība  secina, ka  A.B. lūgums par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma 

risināšanā - īrēt pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo telpu, aizbilstamajam A. G.ir 

atbalstāms, jo viņš  atbilst likuma „Par  palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

14.panta pirmās daļas 3.punkta un 14.panta ceturtās daļas noteiktajai personu 

kategorijai, kurai palīdzība sniedzama pirmām kārtām.                                             

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, 14.panta pirmās daļas 

3.punktu, 14.panta otro un ceturto daļu, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 

6.panta pirmo daļu un otro daļu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras 

komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs 

Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs 

Ornicāns, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, 

atturas- nav,deputāte Jevdokija Šlivka balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Atzīt A. G. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā un reģistrēt viņu Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības 

saņemšanai pirmām kārtām ar pilngadības sasniegšanu (19.05.2018.). 

 

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

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

dienas 

 

 

2. Izskatot K. R., dzīvojoša Nīkrāces pag., Skrundas nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

Saskaņā ar 2018.gada 25.janvāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.1, 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. panta 

1.punktu un 14.panta pirmās daļas 5.punktu, K. R. tika atzīts par tiesīgu saņemt 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēts palīdzības reģistrā dzīvojamās 

platības saņemšanai pirmām kārtām. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18. panta pirmo 

daļu, 2018.gada 29. janvārī K.R.piedāvāts īrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu    
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Rīgas ielā, Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 31,64 m
2
, istabu 

skaits – 1, otrais stāvs, labiekārtojuma līmenis – krāsns apkure, bez ērtībām 

(2018.gada 29.janvāra Viļānu novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas 

paziņojums Nr.1.3.8/140).  

2018.gada 29.janvārī tika saņemta K.R. 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, 14.panta pirmās daļas 5. 

punktu, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.pantu un ņemot vērā sociālās, izglītības un 

kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 11(Jekaterina Ivanova, 

Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, 

Artūrs Ornicāns, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), 

pret- nav, atturas- nav,deputāte Jevdokija Šlivka balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Sniegt K. R. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu Rīgas ielā, Viļānos, Viļānu nov.  

2. SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” noslēgt īres līgumu uz noteiktu laiku – trīs 

mēnešiem. 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”. 

5.Uzlikt par pienākumu K.R. sakarā ar dzīvesvietas maiņu, deklarēt savu dzīvesvietu 

pēc adreses - Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu nov., viena mēneša laikā no īres līguma 

noslēgšanas. 

 

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

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

dienas.                         

 

3. Izskatot M. Č. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

Saskaņā ar 2018.gada 25.janvāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.1, 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. panta 

1.punktu, M. Č. tika atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

un reģistrēts palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saņemšanai vispārējā kārtībā. 
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Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18. panta pirmo 

daļu, 2018.gada 29. janvārī M.Č.piedāvāts īrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu    

Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 26,8 m
2
, istabu 

skaits – 1, otrais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālā apkure, ūdensvads, 

kanalizācija gāzes vads. (2018.gada 5.februāra Viļānu novada pašvaldības Dzīvokļu 

jautājumu komisijas paziņojums Nr.1.3.8/205).  

2018.gada 7.februārī tika saņemta M. 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 un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu 

deputāti atklāti balso par - 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   

Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs Ornicāns, Lūcija Veselova, 

Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, atturas- nav,deputāte 

Jevdokija Šlivka balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Sniegt M. 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 – trim 

mēnešiem.  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”.  

5. Uzlikt par pienākumu M. Č. sakarā ar dzīvesvietas maiņu, deklarēt savu dzīvesvietu 

pēc adreses - Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., viena mēneša laikā no īres līguma 

noslēgšanas. 

 

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

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

dienas.             

 

4. Izskatot S. H. dzīv.-Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības sniegšanu 

dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, 

Viļānu novada pašvaldības dome 

 

konstatē: 
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S. H. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu, jo ar savu ģimeni vēlas dzīvot atsevišķi.     

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmās daļas noteikumiem, S. 

H.tika uzaicināts uz 2018.gada 7. februāra Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi 

papildus viedokļa izteikšanai. S.H. uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu un 

paskaidroja, ka pēc savas deklarētās dzīvesvietas - Nākotnes ielā, Viļānos, pie patēva 

I. K. nedzīvo. Pašreiz, pēc mutiskas vienošanās, ar savu ģimeni (sievu) īre dzīvokli 

Viļānu pilsētā, taču izīrētājs pieprasa atbrīvot to. Sievai ir invaliditāte – 3.grupa, viņa 

ir bērna gaidībās. S. H. strādā, viņa ģimenei nav piešķirts trūcīgās/ maznodrošinātas 

ģimenes statuss. 

Izskatot S. H.iesniegumu, tika konstatēts, ka dzīvojamās telpas –Nākotnes, Viļāni, 

Viļānu nov., īres līgumā Nr.1476 ir ierakstīti: īrnieks I.K., sieva I.K., sievas 

pilngadīgie bērni: A. H., M. H., S. H. 

Dzīvoklī trīs istabas, kopēja platība - 62,7 m
2
, dzīvojamā platība - 37,7 m

2
, pirmais 

stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze. 

S. H. uz šo brīdi nav izslēgts no dzīvojamās telpas īres līguma Nr.1476. Līdz ar to ir 

pamats uzskatīt, ka S. H. lietošanā ir dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa. 

Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga administratīva akta pieņemšanai. 

Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus, S.H. lūgums par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā ir noraidāms, jo pamatojoties uz likuma „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ”13 panta. un 14.panta un Viļānu novada 

pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. punkta un 

5.punkta nosacījumiem, viņš  neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir 

tiesīgas saņemt iepriekš minēto palīdzības veidu.  

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta trešo 

daļu,  13.pantu, 14.pantu,  Administratīvā procesa likuma  62. panta pirmo daļu,  65. 

pantu, 66.pantu un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 

„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.  punktu, 5.  punktu un ņemot vērā sociālās, 

izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 11(Jekaterina 

Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga 

Zunda, Artūrs Ornicāns, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka), pret- nav, atturas- nav,deputāte Jevdokija Šlivka balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Atteikt atzīt S. H. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās 

telpas izīrēšanā.  

  

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

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas. 

 

5. Izskatot P.B. deklarētā dzīvesvieta Dekšāres pag. Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā 

pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 
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P. B. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – apmainīt īrēto pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu – dzīvokli Madžuļos, Dekšāres pag., pret citu īrējamu 

pašvaldībai piederošo neizīrētu dzīvojamo telpu Viļānu pilsētā, vēlam ar malkas 

apkuri. 

Pamatojoties uz 2015.gada 14.maija noslēgto ar SIA „VIļĀNU NAMSAIMNIEKS” 

dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.4300 P.B. lietošanā nodots dzīvokis -Madžuļos, 

Dekšāres pag., Viļānu nov.  

Īres līgumā ir ierakstīts īrnieks P.B.   

Dzīvoklī divas istabas, kopējā platība – 46,80 m
2
, pirmais stāvs, labiekārtojuma 

līmenis – malkas apkure, bez ērtībām. 

Pēc saņemtas informācijas no SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” parāds par īres 

maksu, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem par dzīvokli Madžuļi, 

Dekšāres pag., Viļānu nov.  - 270,29 EUR.  No 2015.gada 14.maija, P.B. nav veicis 

nevienu maksājumu par dzīvokli. Īres maksa tika segta tikai no P. B. pienākošajiem 

sociālajiem pabalstiem. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem P. B. 

tika uzaicināts uz 2018.gada 24.janvāra Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi papildus 

viedokļa sniegšanai saskaņā ar iespējami nelabvēlīga administratīvā akta pieņemšanu. 

P. B. uz Komisijas sēdi neieradās.  

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

daļas 4. punktu pašvaldība sniedz palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu 

īrējamu dzīvojamo telpu.  

Ņemot vērā parādu esamību un to, ka P. B. uz Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi 

nebija ieradies, viņa lūgums sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – apmainīt 

īrēto pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu – dzīvokli Madžuļos, Dekšāres pag., pret 

citu īrējamu pašvaldībai piederošo neizīrētu dzīvojamo telpu Viļānu pilsētā, ir 

noraidāms. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2. pantu, 6. 

panta 3. daļu,  Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. pantu,12. pantu, 13. pantu, 

62. pantu, 65, pantu, 66. pantu 67. pantu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras 

komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs 

Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs 

Ornicāns, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, 

atturas- nav,deputāte Jevdokija Šlivka balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Atteikt atzīt P. B. par tiesīgu saņemt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas - Madžuļi, 

Dekšāres pag. Viļānu nov., apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.  

 

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

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

dienas.                      
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6. Izskatot O. Š.deklarētā dzīvesvieta  Viļānu nov., iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

 

konstatē: 

Saskaņā ar 2016.gada 16.novembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.13, 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. panta 

1.punktu un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 5.1. punkta nosacījumiem, O. Š. 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, 2018.gada 7.februārī O. Š.piedāvāts īrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu    

Raiņa ielā -Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 53,5 m
2
, istabu 

skaits – 3, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālā apkure, ūdensvads, 

kanalizācija gāzes vads. (2018.gada 9.februāra Viļānu novada pašvaldības Dzīvokļu 

jautājumu komisijas paziņojums Nr.1.3.8/214).  

2018.gada 12.februārī tika saņemta O. Š. 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, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 5.1. punktu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras 

komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs 

Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs 

Ornicāns, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, 

atturas- nav,deputāte Jevdokija Šlivka balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Sniegt O. Š.palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu Raiņa ielā, Viļānos, Viļānu nov.  

2.  SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” noslēgt īres līgumu uz noteiktu laiku – sešiem 

mēnešiem, iekļaujot īres līgumā, kā ģimenes locekļus, meitu A.Š., dēlu R. Š., dēlu V. 

Š..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”. 
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5.Uzlikt par pienākumu O. Š., sakarā ar dzīvesvietas maiņu, deklarēt savu un bērnu 

dzīvesvietu pēc adreses - Raiņa ielā, Viļāni, Viļānu nov., viena mēneša laikā no īres 

līguma noslēgšanas. 

 

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

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

dienas.  

25§ 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.___________________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

1.Izskatot R. S. deklarētā dzīvesvieta - Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

R. S. lūdz pagarināt ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 2017.gada 6.februāra 

noslēgto dzīvojamās telpas - Ziedu ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu, sakarā ar 

īres līguma termiņa izbeigšanos. 

 

Saskaņā ar 2017.gada 19.janvāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.1 18§, 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. panta 

1.punktu un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 4.4. punktu, R. S. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu 

risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2017.gada 6. februārī starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un R.S. tika noslēgts 

dzīvojamās telpas, kas atrodas Ziedu ielā , Viļānos, Viļānu nov., īres līgums Nr.1369 

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 Ziedu 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 pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, „Par 

dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu un ņemot vērā 

sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 

11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga 

Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs Ornicāns, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija 

Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, atturas- nav,deputāte Jevdokija Šlivka balsošanā 

nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Atļaut R. S. pagarināt 2017.gada 6. februārī ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

noslēgto dzīvojamās telpas – Ziedu ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu Nr.1369 uz 

nenoteiktu laiku.   

2. Līguma grozījumu veikšanai noteikt termiņu - viens mēnesis no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīža. 
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3.Lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”. 

 

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

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

dienas. 

 

2. Izskatot A. C. deklarētā dzīvesvieta Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu novads, 

iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu, Viļānu novada 

pašvaldības dome 

konstatē: 

A.C. lūdz pagarināt 2011.gada 22. martā ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

noslēgto dzīvojamās telpas, kas atrodas Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres 

līgumu, sakarā ar īres līguma termiņa izbeigšanos. 

 

Saskaņā ar 2011.gada 17.marta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.5 29§, 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. panta 

1.punktu un Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu” 5.5. punktu A. C. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu 

risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2011.gada 22. martā starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un A.C. tika noslēgts 

īres līgums Nr.642/209 par īres tiesībām uz dzīvokli Celtnieku ielā , Viļānos, Viļānu 

nov. uz noteiktu laiku - vienu gadu, ietverot īres līgumā nosacījumu, kas paredz 

īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu. 

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības lēmumiem dzīvojamās telpas īres līgums 

Nr.642/209 tika pagarināts: 

- 2013.gada 17. janvāra lēmums Nr.1 -   uz noteiktu laiku - līdz 2013.gada 

30.septembrim; 

- 2015.gada 22.oktobra lēmums  Nr.13- uz noteiktu laiku - sešiem mēnešiem; 

- 2016.gada 19.maija  lēmums Nr.6      - uz noteiktu laiku – vienu gadu; 

- 2017.gada 10.augusta lēmums Nr.5   -  uz noteiktu laiku - sešiem mēnešiem. 

Pamatojoties uz 2018.gada 31.janvāra SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” izziņu 

Nr.30 uz 31.12.2017., parāds par apsaimniekošanu, īri un komunālajiem 

pakalpojumiem par dzīvokli Celtnieku ielā, Viļāni, ir 228,67 EUR, ar īrnieci A.C. 

noslēgts vienošanās līgums par parāda nomaksu pa daļām.  

Pamatojoties uz 2018.gada 31.janvāra SIA „VIĻĀNU SILTUMS” izziņu uz 

31.01.2018., parāds par siltumenerģijas piegādi dzīvoklī Celtnieku ielā, Viļānos, 

Viļānu nov. sastāda 128,08 EUR, ar īrnieci A.C.noslēgta vienošanās par parāda 

nomaksu pa daļām.  

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu īrniekam ir tiesības 

prasīt dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.  

Ņemot vērā to, ka A.C. ir izveidojušies parādi par apsaimniekošanu, īres maksu, 

pamatpakalpojumiem un siltumenerģijas piegādes pakalpojumiem par dzīvokli 

Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 23.punktu, likuma, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 
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6.panta pirmo daļu un otro daļu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras 

komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs 

Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs 

Ornicāns, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, 

atturas- nav,deputāte Jevdokija Šlivka balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Atļaut A. C. pagarināt 2011.gada 22. martā ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

noslēgto dzīvojamās telpas – Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu 

Nr.642/209 uz noteiktu laiku – sešiem mēnešiem.  

2. Īres līguma Nr.642/209 grozījumu veikšanai noteikt termiņu- viens mēnesis no šī 

lēmuma spēkā stāšanās brīža. 

3. Lēmuma 2.punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”. 

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

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

dienas. 

 

 3. Izskatot O. L. deklarētā dzīvesvieta -Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā,  Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

O. L. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu.                                                                 

O. L. savā iesniegumā norāda, ka pašlaik ar savu meitu (2,4 gadi) dzīvo kopā ar 

vecākiem un brāli Brīvības ielā, Viļānos, divistabu dzīvoklī ( 28 m
2
), istabas ir 

caurstaigājamās, krāsns apkure. Tēvs ir pirmās grupas invalīds, ratiņkrēslā, māte – 

otrās grupas invalīde. Vecāki dzīvo vienā istabā, viņa ar brāli un meitu –otrajā. O. L. 

ir otrā bērna gaidībās. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, Viļānu novada 

pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas Nolikuma 3.1.3. punkta noteikumiem, O. 

L. tika uzaicināta uz 2018.gada 15.janvāra Sociālās un dzīvokļu komisijas sēdi 

papildus viedokļa sniegšanai un uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus 

paskaidroja, ka ar savu meitu dzīvo kopā ar vecāku ģimeni ( 3 cilvēki), gaida otro 

bērnu. Viņa vēlas ar bērniem dzīvot atsevišķi. Dzīvojamā platība ir maza, abām 

ģimenēm sadzīvot ir grūti. Dzīvokļa īpašnieki ir māte –S.L. un  tēvs – J. L.  

Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus, O.L. lūgums par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā ir noraidāms, jo  pamatojoties uz likuma „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ”13 panta. un 14.panta un Viļānu novada 

pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. punkta un 

5.punkta nosacījumiem, viņa  neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir 

tiesīgas saņemt iepriekš minēto palīdzības veidu. Līdz ar to ir pamats nelabvēlīga 

administratīva akta pieņemšanai. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  6. panta trešo 

daļu,  13.pantu, 14.pantu,  Administratīvā procesa likuma  62. panta pirmo daļu,  65. 
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pantu, 66.pantu un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 

„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.  punktu, 5.punktu un 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, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret-1(Artūrs 

Ornicāns), atturas- nav,deputāte Jevdokija Šlivka balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atteikt atzīt O. L.par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās 

telpas izīrēšanā.   

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams 

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

dienas.  

26§ 

 Par izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā.__________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

1.Izskatot I.M. deklarētā dzīvesvieta - Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par izslēgšanu 

no Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā, 

Viļānu novada pašvaldības dome                                                                                           

konstatē :                                                                  

I. M. lūdz izslēgt viņu no Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu 

jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo 

telpu, jo atsakās no minētās palīdzības. 

Saskaņā ar 2017.gada 6.jūlija Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.3, pamatojoties 

uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. panta 4.punktu I. M. tika 

atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta 

palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā 

pret citu īrējamu dzīvojamo telpu. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta 

pirmās daļas 4.punktu persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja atsakās no 

palīdzības, iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu. 

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās 

daļas 4. punktu, otro un trešo daļu, I. M. ir paziņots, ka viņa tiks izslēgta no Viļānu 

novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.pantu 

pirmās daļas 4.punktu, otro un trešo daļu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras 

komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs 

Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs 

Ornicāns, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, 

atturas- nav,deputāte Jevdokija Šlivka balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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Izslēgt I.M.no Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu 

risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams 

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

dienas. 

 

2. Izskatot Viļānu novada pašvaldības Sociālās un dzīvokļu komisijas lēmumu par V. 

A. izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā, Viļānu novada 

pašvaldības dome                                                                                           

konstatē                                                                   

ar 2015.gada 18.februāra Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.3, 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. panta 

1.punktu,  ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, V. A. tika atzīta 

par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības 

reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā.   

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 17. panta pirmo daļu 

un 18.panta pirmo daļu, ņemot vērā reģistrācijas secību, V.A. tika sniegta palīdzība 

dzīvojamās telpas izīrēšanā - piedāvāts īrēt pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo 

telpu:   

- 2017.gada 24. augustā – Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas 

kopējā platība – 40,57 m
2
, istabu skaits – 2, trešais stāvs, labiekārtojuma līmenis – 

centrālā apkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze. 

- 2017.gada 18. oktobrī – Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas 

kopējā platība – 25,68 m
2
, istabu skaits – 1, otrais stāvs, labiekārtojuma līmenis – 

centrālā apkure, ūdensvads, kanalizācija, gāzes vads; 

- 2017.gada 6. decembrī – Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas 

kopējā platība – 47,2 m
2
, istabu skaits – 2, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – 

krāsns apkure, ūdensvads, kanalizācija.  

V. A. uz šiem dzīvojamas telpas īres piedāvājumiem nav sniegusi rakstisku 

atbildi. 

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. panta pirmās daļas 3. 

punkts noteic, ka persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja tā nepamatoti atsakās 

no vismaz trim dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem vai nav 

sniegusi atbildi par tiem. 

Minētā likuma trešā daļa noteic, ka ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas 

izslēgšanas no palīdzības reģistra šai personai uz tās norādīto adresi nosūtāms 

rakstveida paziņojums. 

Pamatojoties uz augstāk minētā likuma 10. panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, 

2018.gada 4. janvārī V. A. tika paziņots, ka uz 2018.gada februārī paredzēto Viļānu 

novada pašvaldības domes sēdi tiks virzīts lēmumprojekts par viņas izslēgšanu no 

palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanā (2018.gada 4.janvāra  paziņojums reģ. Nr.1.3.8/27). 
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Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.pantu 

pirmās daļas 3.punktu, otro un trešo daļu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras 

komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs 

Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs 

Ornicāns, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, 

atturas- nav,deputāte Jevdokija Šlivka balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Izslēgt V. A. no Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu 

risināšanā dzīvojamo telpu izīrēšana vispārējā kārtībā. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams 

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

dienas. 

27§ 

 

Par dzīvojamās telpas īres grozīšanu.____________________________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

1. Izskatot V.Ž. deklarētā dzīvesvieta - Viļāni, Viļānu nov.,  iesniegumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē : 

V. Ž. lūdz noslēgt ar viņu pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas - Mehanizatoru 

ielā , Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu, sakarā ar īrnieka – vectēva M. Ž. nāvi. 

2005.gada 17.janvarī starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un īrnieku M. Ž., bija 

noslēgts dzīvojamās telpas – Mehanizatoru ielā, Viļānos, īres līgums Nr.1110. 

M. Ž. miris 2017.gada 12. decembrī. 

V. Ž. ir deklarēts šajā dzīvoklī kopš 2009.gada 4. septembra un ierakstīts dzīvojamās 

telpas īres līgumā Nr.1110. Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu nav. 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem, 

V. Ž. tika uzaicināts uz 2018.gada 29.janvāra Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi 

papildus viedokļa sniegšanai saskaņā ar iespējami nelabvēlīga administratīvā akta 

pieņemšanu.  

V. Ž. komisijā uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidrojumus un 

pierādījumus nav iesniedzis. 

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturtās daļas noteikumi pieļauj īrnieka 

nāves gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie 

ģimenes locekļi, tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu, 

nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.   

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2001.gada 5.jūlija grozījumi paredz būtisku īrnieka 

ģimenes locekļu loka (jēdziena) sašaurināšanu, jo tagad par īrnieka ģimenes locekļiem 

var atzīt tikai likuma 9.panta pirmajā un otrajā daļā minētās personas, t.i., īrnieka 

laulāto, vecākus,(adoptētājus), 
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darbnespējīgos brāļus un māsas, pilngadīgos bērnus, kuriem nav savas ģimenes 

(9.panta pirmā daļa), kā arī nepilngadīgos un adoptētos (9.panta otrā daļa). Citas 

personas (citus radiniekus) nevar atzīt par ģimenes locekļiem, ja vien viņi par tādiem 

jau nav kļuvuši laikā, kad līdz 2001.gada 31.decembrim bija spēkā likuma 9.pants 

vecajā redakcijā.  

V.Ž. ir mirušā īrnieka M. Ž. mazdēls. Līdz ar to Viļānu pilsētas domes lēmuma 

pieņemšanas brīdi 2009.gadā nevarēja būt iemitināts dzīvojamā telpā – dzīvoklī 

Mehanizatoru ielā , Viļānos un ierakstīts dzīvojamās telpas īres līguma Nr.1110, kā 

ģimenes loceklis, bet gan kā cita persona.  

Izvērtējot un pārbaudot lietas faktiskos apstākļos, tika konstatēts, ka V. Ž.lūgums 

pārreģistrēt dzīvojamās telpas, kas atrodas Mehanizatoru ielā, Viļānos, Viļānu nov. 

īres līgumu, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, uz viņa vārda, sakarā ar 

iepriekšēja īrnieka – vectēva M. Ž. nāvi (miris12.12.2017.), ir noraidāms.  

Pamatojoties uz „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta pirmo daļu un otro daļu, 14. panta 

ceturto daļu,  Administratīvā procesa likuma 4. pantu, 5. pantu,12. pantu, 13. pantu, 

62. pantu, 65, pantu, 66. pantu 67. pantu un 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,  Lūcija 

Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, atturas-1 (Artūrs 

Ornicāns),deputāte Jevdokija Šlivka balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                                                                                                              

Atteikt V. Ž. pārreģistrēt dzīvojamās telpas- Mehanizatoru ielā, Viļānos, Viļānu nov. 

īres līgumu Nr.1110, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, uz viņa vārda, 

sakarā ar iepriekšēja īrnieka – vectēva M. Ž. nāvi.  

 

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

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

dienas.  

 

2. Izskatot B. B., deklarētā dzīvesvieta - Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē : 

B. B.lūdz noslēgt ar viņu īres līgumu attiecībā uz dzīvoklī Raiņa ielā, Viļānos, Viļānu 

nov., nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, sakarā ar iepriekšējā īrnieka- 

mātes M.B. nāvi. 

2009.gada 22.janvarī starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un īrnieci M. B. bija 

noslēgts dzīvojamās telpas – Raiņa ielā, Viļānos, īres līgums Nr.393. 

M. B. mirusi 2018.gada 9. janvārī. 

Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.393 ir ierakstīti: mirušās īrnieces pilngadīgie dēli – 

B. B. un V. B.( ģimenes locekļi), kuri ir deklarēti šajā dzīvoklī. Citu iekļauto īres 

līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu nav. 
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V. B. piekrīt tam, ka dzīvojamās telpas īres līgums Nr.393 tiks noslēgts ar brāli B. B. ( 

2018.gada 5. februāra V. B. iesniegums, pašvaldības ieejošais Nr.1.3-25/39 no 

07.02.2018.).  

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturtās daļas noteikumi pieļauj īrnieka 

nāves gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie 

ģimenes locekļi, ir tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu, 

nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.   

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 23.punktu, „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturto daļu un ņemot 

vērā sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par - 

11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga 

Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs Ornicāns, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija 

Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, atturas- nav,deputāte Jevdokija Šlivka balsošanā 

nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Grozīt 2009.gada 22.janvāra dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.393, nemainot 

iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut B.B. noslēgt dzīvojamās telpas īres 

līgumu ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” par īres tiesībām uz dzīvokli Raiņa 

ielā, Viļāni, Viļānu nov., sakarā ar iepriekšējā īrnieka – mātes M.B. nāvi.  

2. Līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīža. 

3. Lēmuma 2. punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”. 

 

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

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

dienas.  

28§ 

Par ziņu anulēšanu.____________________________________________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

Izskatot G.K. deklarētā dzīvesvieta - Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar lūgumu 

anulēt ziņas par V. R. deklarēto dzīvesvietas adresi – Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu 

nov. un   

konstatē:                                                          

G. K. lūdz anulēt ziņas par bijušā vīra V. R. deklarēto dzīvesvietu Celtnieku  ielā , 

Viļāni, Viļānu nov., kā arī izrakstīt viņu no  dzīvojamās telpas īres līguma Nr.1256.  

G. K. savā iesniegumā norāda, ka viņa ir dzīvokļa - Celtnieku ielā, Viļānos, īrniece. 

Dzīvoklis nodots viņai lietošanā pirms laulības ar V. R. Laulība tika noslēgta 

2004.gada 19.jūnijā. V. R.deklarējis dzīvesvietu - Celtnieku ielā , Viļānos, pēc 

laulības noslēgšanas - 2005.gada 18.februārī.  Laulība starp viņu un V.R. šķirta 

2017.gada 29.martā, un jau kopš 2017.gada aprīļa V. R.vairs dzīvoklī nedzīvo.   

Komunālos maksājumus par dzīvokli maksā viņa pati, bet vēlas samazināt to apmēru, 

jo pašlaik nākas maksāt par atkritumiem arī par bijušo vīru, kurš šajā dzīvoklī vairs 

nedzīvo. 
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Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu pašvaldībai ir 

tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt 

deklarēto ziņu patiesumu, tai skaita atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā 

arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses. 

Pārbaudes laikā tika noskaidrots, ka pamatojoties uz 2003.gada 9.oktobra noslēgto ar 

SIA „VIļĀNU NAMSAIMNIEKS” dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1256/160 G. K. 

lietošanā nodots dzīvoklis Celtnieku ielā , Viļānos, Viļānu nov.  

Īres līgumā ir ierakstīti: īrniece G. K., bijušais vīrs V. R. nepilngadīgie bērni-  D. R.un 

M. R.  

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem V. R. deklarētā dzīvesvieta ir 

Celtnieku iela, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvesvietas deklarēšanas datums 2005.gads 18. 

februāris. 

V. R. deklarējot savu dzīvesvietu minētajā adresē, noradīja dzīvesvietas deklarēšanas 

lietošanas tiesības, kuru iegūšanas pamats ir laulība ar G. R. 

2017.gada 29.martā šķirta G.R. un V. R.2004.gada 19. jūnijā reģistrēta laulība 

(2004.gada 29.martā  Zvērinātas notāres L.Pavlovskas laulības šķiršanas apliecība, 

lietas Nr.31650). 

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu” 3.punkta nosacījumiem V.R.līdz 2018.gada 19.janvārim tika 

lūgts iesniegt dokumentus, kas apliecina citu tiesisko pamatu 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 (vēstule – 

pašvaldības izejošais Nr.1.3.8/24 no 04.01. 2018.). 

2018.gada 15. janvārī tika saņemts V. R. iesniegums, kurā norādīts, ka viņš iebilst  

deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai pēc adreses – Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu 

nov., vairāku iemeslu dēļ:  

jau vairāk kā desmit gadu viņš ar ģimeni ir deklarēts augstāk minētajā adresē; 

- no viņa algas tika veikti komunālie maksājumi, kā arī tika segti bērnu  

 bērnudārza un 

skolas finansiālie izdevumi; 

- uzturēja ģimeni 4 cilvēku sastāvā;  

- maksāja bankā ņemtos kredītus. 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem G. K. 

tika uzaicināta uz 2018.gada 24.janvāra Sociālo un dzīvokļu komisijas sēdi papildus 

viedokļa sniegšanai saskaņā ar iespējami nelabvēlīga administratīvā akta pieņemšanu.  

G.K. uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidrojot, ka V.R. faktiski 

dzīvoklī nedzīvo, bet ir deklarēts, tāpēc viņai jāveic attiecīgie komunālie maksājumi 

arī par viņu.  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. pants pirmā daļa noteic, ka dzīvesvieta ir jebkura 

personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona 

labprātīgi apmetusies ar tieši, vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai 

ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās 

attiecībās ar valsti un pašvaldību. 
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Augstāk minēta likuma 3. pants otrā daļa noteic, ka personai ir tiesisks pamats 

apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, 

attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā 

ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu ziņas par personas 

deklarēto dzīvesvietu anulē, ja tā sniegusi nepatiesas ziņas dzīvesvietas deklarēšanas 

iestādei (1.punkts)  vai tai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā 

(2.punkts). 

Viļānu novada pašvaldība secina, ka G.K. savā iesniegumā lūdz anulēt ziņas par  

bijušā vīra V. R. deklarēto dzīvesvietu Celtnieku  ielā, Viļāni, Viļānu nov., jo uzskata, 

ka viņam nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīves vietā, sakarā ar to, ka laulība 

ar viņu ir šķirta, dzīvoklis nodots G. K. lietošanā pirms laulības ar V. R. Kopš 

2017.gada aprīļa  V. R.dzīvoklī nedzīvo.   

Pārbaudot V.R. tiesisko pamatu būt deklarētām dzīvoklī Celtnieku ielā, Viļānos, 

Viļānu nov., pašvaldība konstatē, ka viņš minētajā adresē savu dzīves vietu deklarējis 

2005.gada 18.februārī pēc laulības noslēgšanas ( 2004.gada 19.jūnijā) ar G. K.un uz 

laulības pamata ieguva lietošanas tiesības apmesties uz dzīvi minētajā īpašumā.  

Izvērtējot un pārbaudot lietas faktiskos apstākļos, ievērojot samērīguma principu, 

lietderības apsvērumus un Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1.pantu, kurš paredz, ka 

dzīvesvietas deklarēšanas mērķis ir panākt, lai ikviena persona būtu sasniedzama 

tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību, tiek secināts, ka minētajā situācijā nav 

pamata V.R.anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.  

Laulības šķiršana pati par sevi neizbeidz dzīvokļa lietošanas tiesības, kuras pastāvēja 

līdz tam, vispirms īrniekam ir  jāvēršas tiesā un jāprasa lietošanas tiesību izbeigšana 

un izlikšana, jo faktiski vīrs dzīvoklī nedzīvo, un tikai tad var anulēt ziņas par 

deklarēto dzīves vietu (Senāta 2011.gada 15.decembra rīcības sēdes lēmums lietā 

Nr.SKA-1015/2011). 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu 2018. gada 

1.jānvāra Sociālā un dzīvokļu komisija (prot. Nr.1) pēc iepazīšanās ar G.K. 2017.gada 

20.decembra iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par V. R. deklarēto dzīvesvietas 

adresi – Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., objektīvu iemeslu dēļ pagarināja lietas 

izskatīšanas termiņu līdz 2018. gada 20.aprīlim. Iegūstot papildus informāciju un 

faktus, kas ir svarīgi lietas izskatīšanā, G. K. iesniegums tika izskatīts 2018.gada 

24.janvārī Sociālās un dzīvokļu komisijas sēdē.  

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1.pantu, 3.panta pirmo daļu un otro 

daļu, 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, Administratīvā 

procesa likuma 4. pantu, 5. pantu, 13. pantu,  62. panta pirmo daļu, 64.panta otro daļu, 

65. pantu, 66. pantu 67. pantu un 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, Lūcija Veselova, Guna 

Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret- nav, atturas- 1(Artūrs Ornicāns), 

deputāte Jevdokija Šlivka balsošanā nepiedalās, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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Atteikt G. K. anulēt ziņas  par  V.R.deklarēto dzīvesvietas adresi -  Celtnieku ielā  , 

Viļāni, Viļānu nov.                                                                                 

 

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

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas. 

29§ 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.76 

„Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” 

D.Ceipiniece J.Šlivka J.Ivanova 

Viļānu novada pašvaldības Sociālais dienests ir izstrādājis grozījumus saistošajos 

noteikumos. Grozījumu nepieciešamības pamatojums ir norādīts saistošo noteikumu 

paskaidrojuma rakstā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 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, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla 

Stiuka), pret-1(Artūrs Ornicāns), atturas- 1( Jevdokija Šlivka), 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Izdot saistošos noteikumus Nr.104 „Grozījumi 2015.gada 24.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.76 „Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu 

novadā””. 

2. Apstiprināt saistošo noteikumu paskaidrojumu rakstu. 

3. Nosūtīt saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai. 

 

Pielikumā: 

-  Saistošie noteikumi uz vienas lapas; 

- Paskaidrojuma raksts uz vienas lapas. 

30§ 

Par Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas atvaļinājumu.______ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

Sakarā ar Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas iesniegumu deputāti 

atklāti balso par - 10(Vasīlijs Arbidāns,  Inna Ruba,   Indra Šarkovska, Daiga 

Ceipiniece, Inga Zunda, Artūrs Ornicāns, Lūcija Veselova, Guna Popova, Felicija 

Leščinska, Alla Stiuka), pret-1(Jevdokija Šlivka), atturas-1(Jekaterina Ivanova- sakarā 

ar interešu konfliktu valsts amatpersona darbībā)  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Piešķirt Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Jekaterinai Ivanovai kārtējā 

atvaļinājuma daļu  no 2018.gada 01.marta līdz  06.martam ieskaitot. 

31§ 

 

Informācija.__________________________________________________________ 

http://vilani.lv/uploads/files/saist.not.nr.76-19.11.2015._laboti_(1).pdf
http://vilani.lv/uploads/files/saist.not.nr.76-19.11.2015._laboti_(1).pdf
http://vilani.lv/uploads/files/saist.not.nr.76-19.11.2015._laboti_(1).pdf
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Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2018. gada  29.martā plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2018.gada 22.martā   plkst .15.00. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks  2018.gada  22.martā  

plkst.14.00. 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

Sēdi slēdza plkst.17.00 

Parakstīja 2018.gada  28.februārī. 

 

 


