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VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.13                          2019.gada  17.oktobrī 

 

Darba kārtībā: 

1. Par nomas attiecību izbeigšanu. 

2. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

3. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim. 

4. Par nomas attiecību pagarināšanu. 

5. Par zemes iznomāšanu. 

6. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

7. Par nomas līguma grozīšanu. 

8. Par zemes vienību nomas tiesību izsolēm. 

9. Par zemes gabala piekritību pašvaldībai. 

10. Par inventarizācijas rezultātiem Viļānu pilsētas bibliotēkā. 

11. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu. 

12. Par telpu nomas parāda dzēšanu. 

13. Par transporta piešķiršanu pieredzes apmaiņas braucienam. 

14. Par parāda dzēšanu. 

15. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā. 

16. Par skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2019./2020 mācību 

gadam. 

17. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu. 

18. Par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību. 

19. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

20. Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu. 

21. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

22. Par dzīvesvietas deklarēšanu. 

23. Par jauna Viļānu vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. 

24. Par jauna Dekšāru pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. 

Papildus darba kārtībā. 

25. Par iesnieguma izskatīšanu. 

26. Par izvēles ēdienkartes ieviešanu Viļānu vidusskolā. 

27. Informācija. 

Sēde sākas plkst.15.00. 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja  Jekaterina Ivanova. 
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Ieradušies deputāti : Jekaterina Ivanova, Artūrs Ornicāns, Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Felicija  Leščinska,Inga 

Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Indra Šarkovska, Inta Brence, Rūdolfs 

Beitāns.  

Pašvaldības administrācijas darbinieki : juriste Marija Šļomina ,finanšu analītiķe 

Guna Visocka,  Sokolku  un Dekšāres pagastu pārvaldes vadītāja Zoja Žugunova, 

galvenā grāmatvede Irēna  Stafecka, izpilddirektors Andris Stafeckis, finanšu 

analītiķe Guna Visocka, nekustamo īpašumu speciāliste Lidija Kuzņecova un 

grāmatvede Gunta Pecka. 

Deputāts Māris Klaučs sēdē nepiedalās nezināmu iemeslu dēļ. 

Deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  

Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija 

Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Apstiprināt  darba  kārtību  . 

 

Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja J.Ivanova informē deputātus par papildus 

novada domes sēdes darba kārtībā iesniegtajiem  jautājumiem. 

Par papildus jautājuma iekļaušanu darba kārtībā tiek balsots. 

Deputāti  atklāti balso par papildus darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem par- 14 

(Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, 

Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  

Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka ), pret – nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Iekļaut  darba  kārtībā papildus iesniegtos jautājumus.  

Protokolē: 

kancelejas pārzine  Anna Strode. 

 

1§ 

Par nomas attiecību izbeigšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

Izskatot V. R. dzīv.: Viļāni, iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78170040155 - 316 m
2
 platībā,  Viļānos, izmantošanas un pamatojoties 

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

komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, 

Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, 

Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, 

Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Izbeigt nomas attiecības ar V. R. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78170040155 - 316 m
2
 platībā, Viļānos; 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt V. R. 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§ 

 

Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

Izskatot E. K. dzīv. Viļāni, iesniegumu ar dzīvokļa Mehanizatoru ielā, Viļānos, 

atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

E.K. 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. 

E. K. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojis klāt visus iesnieguma izskatīšanai 

nepieciešamus dokumentus (03.07.2006. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.1100/309, 

SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 18.09.2019. izziņa Nr.197 par parādu neesamību, 

SIA „VIĻĀNU SILTUMS” 18.09.2019. izziņa par parādu neesamību). 

Dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā, Viļānos, platība ir 38,70 m
2
 un tas ir 

3870/204980 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040447001 

(dzīvojamā māja).  

Dzīvokļa īpašums Mehanizatoru 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, likuma „Par 

pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina 

Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, 

Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, 

Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Reģistrēt dzīvokļa īpašumu Mehanizatoru ielā, Viļānos, 38,70 m
2
 platībā, tas ir 

3870/204980 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040447001 

(dzīvojamā māja), zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda; 

2.Nodot dzīvokļa īpašumu Mehanizatoru ielā, Viļānos, 38,70 m
2
 platībā, tas ir 

3870/204980 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040447001 

(dzīvojamā māja), atsavināšanai, pārdodot to par nosacīto cenu; 

3.Lēmuma norakstu nosūtīt E.K. -Viļāni. 

 

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

persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses, 
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juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

2. Izskatot F. L. dzīv. Mehanizatoru ielā, Viļāni, iesniegumu ar dzīvokļa 

Mehanizatoru ielā, Viļānos atsavināšanas ierosinājumu 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja: 

F.L. 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. L. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojis klāt visus iesnieguma izskatīšanai 

nepieciešamus dokumentus (20.04.2000. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.712, SIA 

„VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 11.09.2019. izziņa Nr.192 par parādu neesamību, SIA 

„VIĻĀNU SILTUMS” 11.09.2019. izziņa par parādu neesamību). 

Dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā, Viļānos, platība ir 50,40 m
2
 un tas ir 

4811/207123 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040321001 

(dzīvojamā māja) un 4811/207123 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 78170040321.  

Viļānu novada pašvaldības īpašuma tiesības uz Dzīvokļa īpašumu 

Mehanizatoru ielā, Viļāni, ir nostiprinātas ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

tiesneša G.Siliņa 19.09.2019. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums 

Nr.169 18). 

Dzīvokļa īpašums Mehanizatoru 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, likuma „Par 

pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina 

Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, 

Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, 

Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Nodot dzīvokļa īpašumu Mehanizatoru ielā, Viļānos, 50,40 m
2
 un tas ir 

4811/207123 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040321001 

(dzīvojamā māja) un 4811/207123 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7817004032, atsavināšanai, pārdodot to par nosacīto cenu; 

2.Lēmuma norakstu nosūtīt F. L.- 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 dzīvoklim. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1.Pamatojoties uz 2019.gada 25.jūlija Viļānu novada pašvaldības domes sēdes Nr.10 

dienas kārtības 2.jautājuma 2.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu 
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zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā, 

Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 78179001024 nosacītas cenas noteikšanu un 

pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju. 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā, Viļānu nov., platība ir 46,00 m
2
 un tas ir 

4600/150441 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040317001 

(dzīvojamā māja) un 4600/150441 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78170040317.  

Nekustamais īpašums ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

tiesneses V.Pužules 04.09.2019. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums 

Nr.153 13). 

Saskaņā ar SIA „CSB Group” nekustamā īpašuma vērtētāja 2019.gada 23.septembra 

slēdzienu par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu novads - 

tirgus vērtība ir EUR 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi), pamatojoties 

uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti 

atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna 

Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija 

Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78179001024, kura platība ir 46,00 m
2
 un tas ir 4600/150441 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170040317001 (dzīvojamā māja) un 4600/150441 

domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040317, nosacīto 

cenu – EUR 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi); 

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

paredzot iespēju norēķināties par nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu; 

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 
3.1.dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā dzīvokli, tas ir 4600/150441 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170040317001 (dzīvojamā māja), sākotnējā vērtība 

EUR 441.03, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai; 

3.2.dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā dzīvokli, tas ir 4600/150441 domājamās daļas no 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040317, sākotnējā vērtība EUR 83.38, 

pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt I. O.- Viļāni, Viļānu nov. 

 

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

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

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

dienas. 

 

2.Pamatojoties uz 2019.gada 29.augusta Viļānu novada pašvaldības domes sēdes 

Nr.11 dienas kārtības 2.jautājuma 4.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu 



6 
 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā, 

Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000976 nosacītas cenas noteikšanu un 

pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju. 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā, Viļānu nov., platība ir 85,80 m
2
 un tas ir 

8580/275940 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040405001 

(dzīvojamā māja).  

Nekustamais īpašums ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

tiesneša G.Siliņa 03.05.2019. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums 

Nr.100000191976- 19). 

Saskaņā ar SIA „CSB Group” nekustamā īpašuma vērtētāja 2019.gada 23.septembra 

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

tirgus vērtība ir EUR 4000,00 (četri tūkstoši eiro un 00 centi), pamatojoties uz 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti 

atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna 

Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija 

Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78179000976, kura platība ir 85,80 m
2
 un tas ir 8580/275940 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170040405001 (dzīvojamā māja), nosacīto cenu – 

EUR 4000,00 (četri tūkstoši eiro un 00 centi); 

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

paredzot iespēju norēķināties par nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu; 

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

3.1.dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā dzīvokli, tas ir 8580/275940 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170040405001 (dzīvojamā māja), sākotnējā vērtība 

EUR 391.35, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai; 

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

 

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

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

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

dienas. 

 

3.Pamatojoties uz 2019.gada 29.augusta Viļānu novada pašvaldības domes sēdes 

Nr.11 dienas kārtības 2.jautājuma 1.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā, 

Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000886 nosacītas cenas noteikšanu un 

pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju. 

Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 
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Dzīvokļa īpašuma, Nākotnes ielā, Viļānu nov., platība ir 55,20 m
2
 un tas ir 521/11661 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040529001 (dzīvojamā 

māja) un 521/11661 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170040529.  

Nekustamais īpašums ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

tiesneša G.Siliņa 12.12.2017. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums 

Nr.191 - 22). 

Saskaņā ar SIA „CSB Group” nekustamā īpašuma vērtētāja 2019.gada 23.septembra 

slēdzienu par nekustamā īpašuma – dzīvokļa, Nākotnes ielā, Viļānos, Viļānu novads - 

tirgus vērtība ir EUR 3600,00 (trīs tūkstoši seši simti eiro un 00 centi), pamatojoties 

uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti 

atklāti balsojot par- 13 (Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga 

Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra 

Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret 

– nav, atturas-nav, deputāte Jekaterina Ivanova balsošanā nepiedalās ,sakarā ar 

interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78179000886, kura platība ir 55,20 m
2
 un tas ir 521/11661 domājamās daļas no būves 

ar kadastra apzīmējumu 78170040529001 (dzīvojamā māja) un 521/11661 

domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040529, nosacīto 
cenu – EUR 3600,00 (trīs tūkstoši seši simti eiro un 00 centi); 

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

paredzot iespēju norēķināties par nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu; 

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

3.1.dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā -dzīvokli , tas ir 521/11661 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170040529001 (dzīvojamā māja), sākotnējā vērtība 

EUR 248.26, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai; 

3.2.dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā dzīvokli , tas ir 521/11661 domājamās daļas no 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040529, sākotnējā vērtība EUR 138.89, 

pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt N. I.- Viļāni, Viļānu nov. 

 

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

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

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

dienas. 
 

4.Pamatojoties uz 2019.gada 29.augusta Viļānu novada pašvaldības domes sēdes 

Nr.11 dienas kārtības 2.jautājuma 3.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā, 

Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000903 nosacītas cenas noteikšanu un 

pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju. 
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Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Dzīvokļa īpašuma, Nākotnes ielā, Viļānu nov., platība ir 75,10 m
2
 un tas ir 

7201/155553 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040323001 

(dzīvojamā māja) un 7201/155553 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78170040323.  

Nekustamais īpašums ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

tiesneses V.Pužules 27.03.2019. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums 

Nr.211 - 11). 

Saskaņā ar SIA „CSB Group” nekustamā īpašuma vērtētāja 2019.gada 23.septembra 

slēdzienu par nekustamā īpašuma – dzīvokļa, Nākotnes ielā, Viļānos, Viļānu novads - 

tirgus vērtība ir EUR 4200,00 (četri tūkstoši divi simti eiro un 00 centi), pamatojoties 

uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti 

atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna 

Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija 

Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78179000903, kura platība ir 75,10 m
2
 un tas ir 7201/155553 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170040323001 (dzīvojamā māja) un 7201/155553 

domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040323, nosacīto 
cenu – EUR 4200,00 (četri tūkstoši divi simti eiro un 00 centi); 

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

paredzot iespēju norēķināties par nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu; 

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

3.1.dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā dzīvokli , tas ir 7201/155553 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170040323001 (dzīvojamā māja), sākotnējā vērtība 

EUR 1263.15, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi 

atsavināšanai; 

3.2.dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā dzīvokli, tas ir 7201/155553 domājamās daļas no 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040323, sākotnējā vērtība EUR 228.17, 

pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt S.I. S.-  Viļāni, Viļānu nov. 

 

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

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

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

dienas. 

 

5.Pamatojoties uz 2019.gada 29.augusta Viļānu novada pašvaldības domes sēdes 

Nr.11 dienas kārtības 2.jautājuma 2.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru 

ielā, Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000788 nosacītas cenas noteikšanu 

un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju. 
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Viļānu novada pašvaldības dome konstatē: 

Dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā, Viļānu nov., platība ir 38,10 m
2
 un tas ir 

3810/204980 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040447001 

(dzīvojamā māja).  

Nekustamais īpašums ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

tiesneša G.Siliņa 04.09.2019. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums 

Nr.100000422764 8). 

Saskaņā ar SIA „CSB Group” nekustamā īpašuma vērtētāja 2019.gada 23.septembra 

slēdzienu par nekustamā īpašuma – dzīvokļa, Mehanizatoru ielā, Viļānos, Viļānu 

novads - tirgus vērtība ir EUR 2100,00 (divi tūkstoši viens simts eiro un 00 centi), 

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs 

Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds 

Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

78179000788, kura platība ir 38,10 m
2
 un tas ir 3810/204980 domājamās daļas no 

būves ar kadastra apzīmējumu 78170040447001 (dzīvojamā māja), nosacīto cenu – 

EUR 2100,00 (divi tūkstoši viens simts eiro un 00 centi); 

2. Piedāvāt J. C. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu, 

paredzot iespēju norēķināties par nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu; 

3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva: 

3.1.dzīvokļa īpašuma Mehanizatoru ielā dzīvokli Nr.8, tas ir 3810/204980 domājamās 

daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040447001 (dzīvojamā māja), sākotnējā 

vērtība EUR 112.56 pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi 

atsavināšanai; 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt J. C.- Viļāni, Viļānu nov. 

 

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

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

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

dienas. 

 

4§ 

 

Par nomas attiecību pagarināšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1.Izskatot a/s „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacijas”, Reģ.Nr.40003017051, 

jurid. adrese: Viļānu pag., Viļānu novads, valdes priekšsēdētāja J. T. 2019.gada 

27.septembra iesniegumu par nomas līgumu pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības 

dome konstatē: 

 2014.gada 29.septembrī Viļānu novada pašvaldība un a/s „Viļānu selekcijas 

un izmēģinājumu stacijas” noslēdza lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.88 par 
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zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78980030238 – 0,58 ha platībā un 

78980030244 – 0,60 ha platībā. Nomas līguma darbības laiks noteikts līdz 2019.gada 

29.septembrim. Zemes vienības ir Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes vienība 

(Viļānu novada pašvaldības domes 2010.gada 27.maija un 2011.gada 24.februāra 

lēmums). Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980030238 ar kopējo platību 

0,58 ha platībā - kadastrālā vērtība uz 2019.gada 1.janvāri ir 441 EUR. Zemes 

vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības atrodas lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980030244 ar kopējo platību 0,60 

ha platībā - kadastrālā vērtība uz 2019.gada 1.janvāri ir 456 EUR. Zemes vienības 

lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Uz iznomātās zemes vienības atrodas lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 

 2019.gada 27.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts a/s „Viļānu 

selekcijas un izmēģinājumu stacijas” valdes priekšsēdētāja J.T. iesniegums ar lūgumu 

pagarināt nomas attiecības par zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 

78980030238 un 78980030244. Pamatojoties uz 29.09.2014. lauku apvidus zemes 

nomas līguma NR.88 2.2 punktu līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja un 

nomnieka vienošanās pamata. 

 Izvērtējot a/s „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacijas” iesniegumu un 

ņemot vērā, ka nomnieks ir labticīgi pildījis savus pienākumus iepriekšējā līguma 

laikā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, 

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 balsojot par- 13 

(Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, 

Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  

Leščinska, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-1 (Inga Zunda 

,sakarā ar interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā),  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt jaunu lauku apvidus zemes nomas līgumu ar AS „Viļānu selekcijas un 

izmēģinājumu stacija” par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78980030238 – 

0,58 ha platībā un 78980030244 – 0,60 ha platībā (zemes vienību platības līgumā var 

tikt precizēta, ja tiek veikta zemes vienības instrumentālā uzmērīšanas vai tiek 

pieņemts lēmums par platības precizēšanu)  uz pieciem gadiem, lauksaimniecības 

vajadzībām;  

2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 

par EUR 28,00 gadā par katru zemes vienību, kā arī paredzot pašvaldības tiesības 

vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas 

maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt a/s „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacijas”, Viļānu 

pag., Viļānu novads. 

 

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

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

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

dienas.  
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5§ 

Par zemes iznomāšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1.Izskatot I. G. dzīv. Galēnu pag., Riebiņu novads, 2019.gada 18.septembra 

iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 
 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980040214, Jaunviļāni, ir Viļānu 

novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada pašvaldības domes 2014.gada 

13.marta lēmums par zemes piekritību pašvaldībai).  

2019.gada 18.septembrī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts I. G. 

iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980040214  

- 0,30 ha platībā, uz zemes vienības esošās dzīvojamās mājas uzturēšanai. Zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 78980040214 kadastrālā vērtība uz 2019.gada 

1.janvāri ir 346 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz iznomājamās zemes vienības atrodas I. 

G. īpašumā esošā dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 78980040214001 un divas 

palīgēkas (Viļānu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000591791). 

Atbilstoši Ministru kabineta Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” 7.punktu zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas 

zemesgabalu var slēgt ar uz zemesgabala esošo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko 

valdītāju vai lietotāju.  

Izvērtējot I.G. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi”, 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 balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna 

Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija 

Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar I. G. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78980040214  - 0,30 ha platībā (zemes vienības platība līgumā var tikt precizēta, ja 

tiek veikta zemes vienības instrumentālo uzmērīšanas vai tiek pieņemts lēmums par 

platības precizēšanu), uz pieciem gadiem ēku uzturēšanai. 

2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes daļas kadastrālās vērtības, bet ne 

mazāk par EUR 28,00 gadā, kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt 

nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas 

noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt I. G.- Galēnu pag., Riebiņu novads. 

 

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

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

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

dienas. 
6§ 
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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 balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, 

Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, 

Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, 

Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

esošo dzīvokli Brīvības iela 29A-9, Viļāni, 46,90 m
2 

platībā, kas sastāv no 

4800/150441 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040317001 

(dzīvojamā māja) un 4800/150441 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78170040317; 

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

esošo dzīvokli Brīvības iela 29A-11, Viļāni, 26,00 m
2 

platībā, kas sastāv no 

2600/150441 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040317001 

(dzīvojamā māja) un 2600/150441 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78170040317; 

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

esošo dzīvokli Brīvības iela 29A-17, Viļāni, 34,90 m
2 

platībā, kas sastāv no 

3400/150441 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040317001 

(dzīvojamā māja) un 3400/150441 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78170040317; 

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

esošo dzīvokli Brīvības iela 29A-26, Viļāni, 33,20 m
2 

platībā, kas sastāv no 

3297/150441 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040317001 

(dzīvojamā māja) un 3297/150441 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78170040317; 

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

esošo dzīvokli Brīvības iela 29A-33, Viļāni, 43,90 m
2 

platībā, kas sastāv no 

4300/150441 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040317001 

(dzīvojamā māja) un 4300/150441 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78170040317; 

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

esošo dzīvokli Brīvības iela 29A-36, Viļāni, 43,90 m
2 

platībā, kas sastāv no 

4300/150441 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040317001 

(dzīvojamā māja) un 4300/150441 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 78170040317; 

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

esošo dzīvokli Celtnieku iela 1-9, Viļāni, 76,10 m
2 

platībā, kas sastāv no 864/19790 

domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040320001 (dzīvojamā 

māja) un 864/19790 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78170040320; 

7§ 

Par nomas līguma grozīšanu. 

L.Kuzņecova J.Ivanova  
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1.Ņemot vērā, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 78480060398 ir veikta 

kadastrālā uzmērīšana un mainīta zemes vienības platība, Viļānu novada dome 

konstatē: 
 2019.gada 3.janvārī Viļānu novada pašvaldība un V. K. noslēdza lauku 

apvidus zemes nomas līgumu Nr.DP-2019/1 par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 78480060398 – 0,34 ha platībā. Nomas līguma darbības laiks noteikts 

līdz 2024.gada 3.janvārim. 

Saskaņā ar 2019.gada veikto zemes vienības instrumentālo uzmērīšanu un 

reģistrēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480060398 zemes robežu plānu, 

zeme vienības platība ir noteikta 0,2232 ha apmērā. Zemes vienības lietošanas mērķis 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz zemes vienības 

atrodas lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 

 Izvērtējot iepriekš minēto informāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 

2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, 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 balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, 

Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, 

Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, 

Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt vienošanos ar V. K. par 2019.gada 3.janvāra lauku apvidus zemes nomas 

līguma Nr.DP-2019/1 grozīšanu, nosakot, ka zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78480060398 iznomājamā platība ir 0,2232 ha;
 
 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt V. K.- 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.Ņemot vērā, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 78480060350 ir veikta 

kadastrālā uzmērīšana un mainīta zemes vienības platība, Viļānu novada dome 

konstatē: 
 2018.gada 23.augustā Viļānu novada pašvaldība un SIA „Austrumu būvnieks” 

noslēdza lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.DP-2018/9 par zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 78480060350 – 1,03 ha platībā. Nomas līguma darbības laiks 

noteikts līdz 2028.gada 23.augustam. 

Saskaņā ar 2019.gada veikto zemes vienības instrumentālo uzmērīšanu un 

reģistrēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480060350 zemes robežu plānu, 

zeme vienības platība ir noteikta 0,9102 ha apmērā. Zemes vienības lietošanas mērķis 

– rūpnieciskas ražošanas uzņēmumu apbūve. Uz zemes vienības atrodas 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme un zeme zem apbūves. 
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 Izvērtējot iepriekš minēto informāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 

2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, 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 balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, 

Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, 

Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, 

Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noslēgt vienošanos ar SIA „Austrumu būvnieks”, Reģ.Nr.45403029282, par 

2018.gada 23.augusta lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.DP-2018/9 grozīšanu, 

nosakot, ka zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78480060350 iznomājamā platība 

ir 0,9102 ha;
 
 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt SIA „Austrumu būvnieks”, - Varakļāni, Varakļānu novads. 

 

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

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

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

dienas. 
 

3.Ņemot vērā, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 78980020161 ir veikta 

kadastrālā uzmērīšana un mainīta zemes vienības platība, Viļānu novada dome 

konstatē: 
 2013.gada 25.februārī Viļānu novada pašvaldība un P.G. noslēdza lauku 

apvidus zemes nomas līgumu Nr.8 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

78980020161 – 2,00 ha platībā. Nomas līguma darbības laiks noteikts līdz 2023.gada 

25.februārim. 

Saskaņā ar 2019.gada veikto zemes vienības instrumentālo uzmērīšanu un 

reģistrēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980020161 zemes robežu plānu, 

zeme vienības platība ir noteikta 1,84 ha apmērā. Zemes vienības lietošanas mērķis – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz zemes vienības 

atrodas lauksaimniecībā izmantojamā zeme un zemes zem apbūves. 

 Izvērtējot iepriekš minēto informāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 

2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, 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 balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, 

Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, 

Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, 

Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Noslēgt vienošanos ar P. G. par 2013.gada 25.februāra lauku apvidus zemes nomas 

līguma Nr.8 grozīšanu, nosakot, ka zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

78980020161 iznomājamā platība ir 1,84 ha;
 
 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt P.G.- 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. 

8§ 

Par zemes vienību nomas tiesību izsolēm. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 

1.Ņemot vērā, ka Viļānu novada pašvaldības tiesiskā valdījumā ir neapbūvēta zemes 

vienība, kas nav nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai un par kuru nav 

noslēgts zemes nomas līgums, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldības 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 1.pantu, 3.panta 2.punktu, 

likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 

2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumus Nr.350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, 

deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  

Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija 

Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot nomā, sarakstā minēto, neapbūvētu pašvaldībai piekritīgu zemes vienības daļu, 

rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. 

N.P.K. 

Zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Zemes 

vienības 

daļas platība 

(ha) 

Zemes vienības 

atrašanās vieta 

Izsolē noteiktā 

sākuma nomas 

maksa gadā 

1. 78480070079 0,95 Dekšāres pagasts 4,5% 

 

2. Noteikt objekta izsoles sākuma nomas maksu gadā, saskaņā ar sarakstā minēto. 

3. Apstiprināt, sarakstā minēto, neapbūvēto pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, nomas 

tiesību izsoles noteikumus 

 

9§ 

Par zemes gabala piekritību pašvaldībai. 

L.Kuzņecova J.Ivanova 
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1.Ņemot vērā, ka uz zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 78980040214 ir apbūvēta 

lauku apvidus zeme, uz kuras atrodas citai personai piederoša ēka, par kuru ir 

noslēdzams zemes nomas līgums, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 

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

vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina 

Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, 

Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, 

Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Noteikt, ka sekojošas zemes vienības piekrīt Viļānu novada pašvaldībai saskaņā ar LR 

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

zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 1.punktu. 
N.p.k. Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 

Zemes vienības 

platība 

Zemes vienības adrese 

1. 78980040214 0,30 Līvānu iela 10, Jaunviļāni, Viļānu 

pag., Viļānu novads 

2. 78980020161 1,84 “Gundegas”, Broki, Viļānu pag., 

Viļānu novads 

3. 78900040088 5,04 “Akmeņi”, Ustroņi, Sokolku pag., 

Viļānu novads 

 

2.Ņemot vērā, ka zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 78480040014, pamatojoties 

uz LR „Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 1.panta 11.punktu, atbilsts 

starpgabala statusam, tā kā konfigurācijas dēļ to nav iespējams izmantot apbūvei un  

pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 2.punktu un likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas 

ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs 

Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds 

Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78480040014 – 0,73 ha platībā,  

piekrīt Viļānu novada pašvaldībai saskaņā ar LR likuma „Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 

4.punktu. 

 

10§ 

 

Par inventarizācijas rezultātiem Viļānu pilsētas bibliotēkā.___________________ 

G.Pecka J.Ivanova 

Saskaņā ar rīkojumu Nr.1.3.4/541 „Par inventarizācijas veikšanu Viļānu pilsētas 

bibliotēkā”, kas tika izdots pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.317 “Nacionālo 
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bibliotēkas krājumu noteikumi” 30.1.apakšpunktu, kas paredz veikt bibliotēkas 

krājumu inventarizāciju atkarībā no krājumu vienību skaita – ar krājumu skaitu līdz 

50 000 vienību skaitu ne retāk kā reizi astoņos gados. Viļānu pilsētas bibliotēkas 

uzskaitē ir 27309 krājumu vienības. Pēdējā inventarizācija veikta 2011. gadā.  

Nosaukums 

Faktiski, EUR 

Pēc 

grāmatvedības 

datiem, EUR 

Rezultāts 

Iztrūkums, 

EUR 

Pārpalikums, 

EUR 
Daudz., 

gab. 

Summa, 

EUR 

Daudz., 

gab. 

Summa, 

EUR 

Daudz., 

gab. 

Summa, 

EUR 

Daudz., 

gab. 

Summa, 

EUR 

Bibliotēkas 

fonds 
27239 89693.08 27309 89912.24 70 219.16 - - 

Inventarizācijas komisijas priekšlikums:  

1.iztrūkumu par EUR 219.16 (divi simti deviņpadsmit eiro 16 centi) norakstīt, jo 

iztrūkums veido 0.255% no kopējā bibliotēkas fonda, kas radies brīvpieejas apstākļos.  

 

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.317 “Nacionālo bibliotēkas krājumu noteikumi” 

33.6. un 34.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti 

balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  

Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra 

Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret 

– nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Norakstīt iztrūkumu par EUR 219.16 (divi simti deviņpadsmit eiro 16 centi).  

 

11§ 

Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.________________________________________ 

G.Pecka  J.Ivanova 

Izskatot pamatlīdzekļu norakstīšanas komisijas iesniegumu un norakstīšanas aktus un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina 

Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, 

Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, 

Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Norakstīt sekojošus Viļānu novada pašvaldības pamatlīdzekļus - metālu nodot 

metāllūžņos un elektriskās preces nodot savākšanas punktā: 

Nr

. 

p.k. 

Nosaukums Inv.Nr. Sākotnēj

ā 

vērtība 

Atliku

sī 

vērtīb

a 

Noli

et. 

% 

Norakstīšanas 

iemesls 

1. Sistēmas „Ozols” 

licence – iegādes 

gads 2013, Viļānu 

112278

27 

206.60 0.00 100 Licences programmas 

netiek vairs 

izmantotas darbā. 
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pirmskolas izglītības 

iestāde 

2. Veļas mašīna BEKO 

– iegādes gads 2007, 

Viļānu pirmskolas 

izglītības iestāde 

123927

0 

462.43 0.00 100 Ievērojama 

nolietojuma dēļ 

remonts nav rentabls 

3. Austiņas – iegādes 

gads 2014, Viļānu 

bibliotēka 

(Projekts „Forget a 

Hurry” nr.ELRII-

359) 

123826

8219 

5.00 0.12 97.60 Sabojājušās, austiņās 

nav skaņas. 

4. Dators CPU Intel 

DUAL Core S1 155 

– iegādes gads 2011, 

Viļānu vidusskola 

123871

91 

285.29 0.00 100 Pārdegusi galvenā 

pamatplate. Remonts 

nav lietderīgs. 

5. Datorprogramma – 

iegādes gads 2005, 

Viļānu vidusskola 

123900

4 

167.19 0.00 100 Norakstīta kopā ar 

salūzušu datoru ar 

inv.nr.12387191 

6. Kodoskops VEGA  

FOCUS 250GLS – 

iegādes gads 2015, 

Viļānu vidusskola 

123898

31 

207.74 0.00 100 Pārdegusi lampa, 

problēmas ar 

barošanas 

pieslēgumvietu. 

Remonts nav 

lietderīgs. 

7. Daudzfunkcionālā 

drukas iekārta 

Canon Fax – iegādes 

gads 2006, Viļānu 

vidusskola 

123805

1 

132.47 0.00 100 Konstatēti korpusa 

bojājumi, nav 

iespējams veikts 

drukāšanu. Remonts 

nav lietderīgs. 

8. Sistēmas „Ozols” 

licence – iegādes 

gads 2013, Viļānu 

vidusskola 

112278

25 

206.60 0.00 100 Licences programmas 

netiek vairs 

izmantotas darbā. 

9. Mūzikas centrs – 

iegādes gads 2003, 

Sociālā atbalsta 

centrs „Cerība” 

123902

2 

169.32 0.00 100 Neatskaņo diskus un 

remonts nav 

iespējams, jo 

nepieciešamās 

rezerves daļas nav 

atrodamas pārdošanā 

10.  Austiņas – iegādes 

gads 2014, Sociālā 

atbalsta centrs 

„Cerība” 

123831

8247 

5.00 0.12 97.60 PL esot bērnu rokās, 

tam laika gaitā tika 

sarauti vadi un tās 

nav drošas lietošanai 

11. Austiņas – iegādes 

gads 2014, Sociālā 

atbalsta centrs 

123831

8248 

5.00 0.12 97.60 PL esot bērnu rokās, 

tam laika gaitā tika 

sarauti vadi un tās 



19 
 

„Cerība” nav drošas lietošanai 

12. Daudzfunkciju ierīce 

HP officejet 

6700Premium 

(printeris) – iegādes 

gads 2014, Sociālā 

atbalsta centrs 

„Cerība” 

123831

8249 

163.35 0.00 100 Tika mēģināts printeri 

vairākkārt remontēt, 

bet remontu laikā 

netika atrastas 

atbilstošas detaļas, 

tāpēc remonts nav 

iespējams, jo rezerves 

daļas nav atrodamas 

pārdošanā. 

*10.-12. numurā aprakstītie PL tika iegādāti projekta nr. 14-01-LL413101-000005 „Sociālo 

pakalpojumu pieejamības nodrošināšana bērniem no sociālā riska ģimenēm Viļānu novadā” 

ietvaros. 

13. Dators – iegādes 

gads 2006, Mūzikas 

un mākslas skola 

123804

2 

683.38 0.00 100 Remonts nav 

iespējams, jo 

nepieciešamās 

rezerves daļas nav 

atrodamas pārdošanā 

14. Dators AMD –

iegādes gads 2007, 

Viļānu novada 

pašvaldība (domes 

ēka) 

123805

7 

910.64 0.00 100 Remonts nav 

iespējams, jo 

nepieciešamās 

rezerves daļas nav 

atrodamas pārdošanā 

15. Raideris Husqvarna 

16C AWD – iegādes 

gads 2011, Viļānu 

novada Pašvaldības 

teritoriju 

apsaimniekošanai 

123271

76 

4591.85 742.86 83.82 Tehniskais stāvoklis 

ir neapmierinošs, 

remonts var pārsniegt  

iespējamo tirgus 

vērtību. Remonts nav 

ekonomiski pamatots. 

12§ 

Par telpu nomas parāda 

dzēšanu._________________________________________  

M. Šļomina J.Ivanova 

Starp Dekšāres pagasta padomi un SIA “ARVIS K” 2008.gada 29.februārī tika 

noslēgts līgums par telpu nomu, kas atradās Rēzeknes rajona Dekšāres pagastā, Aļņi-

9. Telpas tika iznomātas SIA “ARVIS K” veikala vajadzībām ar kopējo platību 34,37 

m
2
. Līguma darbības laiks tika noteikts līdz 2010.gada 31.decembrim. Nomas maksa 

tika noteikta 15 Ls (21,34 euro) un papildus samaksa par izlietoto elektroenerģiju pēc 

faktiskā izlietojuma. Norādīto līgumu un ar to uzņemtās tiesības un saistības, 

pašvaldība pārņēma no Dekšāru pagasta padomes, teritoriālās reformas rezultāta. 

 Par norādīto telpu nomu, ēkas īpašums ar kadastra Nr. 7848 003 0552, kas 

atrodas Aļņi 9, Dekšāres pagastā, Viļānu novadā, ka arī patērēto elektroenerģiju, SIA 

“ARVIS K” nemaksāja līgumā noteiktajā kārtībā, kā rezultātā izveidojās parāds 

1356,44 EUR apmērā.  

Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 „ Grāmatvedības 

uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punkts nosaka, ka prasības, kuru piedziņa 

saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir 
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iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, 

izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus. 

Viļānu novada pašvaldība, pārbaudot telpu nomas nomaksu, konstatē, ka 

laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicētas ziņas par šādu juridisko personu izslēgšanu 

no Uzņēmumu reģistra: 2017.gada 10.jūlijā publicēta ziņa (publikācijas Nr. 

KMR00106613431315) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ARVIS K” 

(reģistrācijas Nr. 42402005881) izslēgšanu no komercreģistra. 2017.gada 10.jūlijā 

LURSOFT datu bāzē norādīta atzīme par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ARVIS 

K” likvidāciju. Likvidācijas process tika uzsākts 03.02.2015. un turpinājās līdz 

10.07.2017, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 

07.11.2014. lēmumu Nr.8.72.2/L-32181. Latvijas Vēstnesī  2015.gada 06.februārī tika 

ievietots oficiāls paziņojums ar kuri tika uzaicinātas sabiedrības likvidācijā 

ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt 

komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu. Pašvaldība šādu 

pieteikumu nebija iesniegusi, sakarā ar to, ka ņemot vērā Komerclikuma noteikumus, 

likvidācijas izmaksas sedz sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra 

noteikumu Nr.87 „ Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu un 

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

Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece,  Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis), pret – 

1(Inta Brence), atturas- 3( Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns, Rūdolfs Beitāns),  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Dzēst likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ARVIS K” (reģistrācijas Nr. 

42402005881) nomas maksas un elektroenerģijas parādu par nomāto ēkas īpašumu ar 

kadastra Nr. 7848 003 0552, kas atrodas Aļņi 9, Dekšāres pagastā, Viļānu novadā, 

1356,44 EUR apmērā (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit seši euro četrdesmit četri 

centi).  

2.Lēmuma izpildi nodot Grāmatvedības un ekonomikas nodaļai. 

 

 

13§ 

Par transporta piešķiršanu pieredzes apmaiņas braucienam._________________ 

A. Stafeckis J.Ivanova 

1.Izskatot Viļānu vidusskolas direktora iesniegumu ar lūgumu piešķirt autobusu 

skolas pieredzes apmaiņas braucienam (36 cilvēki) uz Baltkrieviju  no 18.10.2019. 

līdz 20.10.2019., un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, 

Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, 

Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, 

Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka ), pret – nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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Piešķirt autobusu Viļānu vidusskolas pieredzes apmaiņas braucienam uz Baltkrieviju   

no 18.10.2019. līdz 20.10.2019. 

 

2.Izskatot Dekšāru pamatskolas direktores iesniegumu ar lūgumu piešķirt autobusu 

skolas pieredzes apmaiņas braucienam uz Dagdu 2019.gada 25.oktobrī un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina 

Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, 

Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, 

Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt autobusu Dekšāru pamatskolas pieredzes apmaiņas braucienam  uz Dagdu 

2019.gada 25.oktobrī. 

 

3.Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores iesniegumu ar lūgumu 

piešķirt autobusu pedagogu braucienam (13 cilvēki) uz Rīgu 30.10.2019., un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina 

Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, 

Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, 

Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt autobusu Viļānu Mūzikas un mākslas skolai 13 pedagogiem braucienam uz 

Rīgu, 2019.gada 30.oktobrī. 

14§ 

Par parāda dzēšanu.__________________________________________________ 

M.Šļomina J.Ivanova 

Ar 2017.gada 06.jūlija Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.3 28§ „Par 

samaksas pieprasīšanu par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu”, kurš tika pieņemts 

pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumiem Nr.142 

„Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru”, 

tika nolemts no I. M. pieprasīt samaksu par viņas bērniem (Mārtiņš un Dzintars 

Plešners) sniegto audžuģimenes pakalpojumu.  

Ņemot vērā to, ka I.M. nepildīja 2017.gada 06.jūlija Viļānu novada pašvaldības 

domes lēmumu Nr.3 28§ „Par samaksas pieprasīšanu par ārpusģimenes aprūpes 

pakalpojumu” un neveica Viļānu novada pašvaldībai pieprasīto samaksu, kā rezultātā 

sāka uzkrāties parāds, Viļānu novada pašvaldības dome 2019.gada 28.februārī 

(protokola Nr.2 16§) izdeva izpildrīkojumu “Par administratīvo aktu piespiedu izpildi 

un parāda piedziņu”.  

Viļānu novada pašvaldības domes 2019.gada 28.februāra lēmums “Par administratīvo 

aktu piespiedu izpildi un parāda piedziņu” (protokola Nr.2 16§) tika nodots 
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zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei – parāda piedziņai. Latgales 

apgabaltiesas iecirkņa Nr.29 Zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova ieviesa izpildu 

lietu Nr.00531/029/2019.  

Pašvaldība konstatē kā parādnieks – I. M. ir mirusi 2019.gada 27.jūnijā. I. M. kopējais 

parāds par viņas bērniem sniegto audžuģimenes pakalpojumu sastāda 6000,38 (seši 

tūkstoši eiro un trīsdesmit astoņi centi). Piedziņas lietas ietvaros no I. M. nekas netika 

piedzīts. No Zvērinātas tiesu izpildītājas  2019.gada 20.septembrī saņemta vēstule 

(Nr.13261/029/2019-NOS) par izpildu lietas Nr.00531/029/2019 apturēšanu, sakarā ar 

parādnieka – I. M. nāvi.  

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

ārpusģimenes aprūpes samaksas kārtību” 13.punkts, paredz, ka ar bērna vecāka nāvi 

pakalpojuma samaksas parāda piedziņu pret attiecīgo bērna vecāku izbeidz un 

pakalpojuma samaksas parāda summu dzēš. 

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 18.marta 

noteikumu Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes samaksas kārtību” 

13.punktu un Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 

„Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu un ņemot vērā finanšu 

komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, 

Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, 

Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, 

Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izbeigt parāda piedziņu no I.M. un pārtraukt Viļānu novada pašvaldības domes 

2017.gada 06.jūlija lēmuma Nr.3 28§ „Par samaksas pieprasīšanu par ārpusģimenes 

aprūpes pakalpojumu” un 2019.gada 28.februāra (protokola Nr.2 16§) lēmuma “Par 

administratīvo aktu piespiedu izpildi un parāda piedziņu” izpildi. 

2. Dzēst I.M. parādu par viņas bērniem sniegto audžuģimenes pakalpojumu - 6000,38 

EUR  (seši tūkstoši eiro un trīsdesmit astoņi centi) apmērā. 

15§ 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā.________ 

G.Visocka J.Šlivka A.Ornicāns J.Ivanova 

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

„Par pašvaldību budžetiem”, Likuma par budžetu un finanšu vadību 7.pantu un ņemot 

vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 13 (Jekaterina 

Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, 

Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, 

Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret –1 (Artūrs Ornicāns), atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Veikt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā. 

 

Pielikumā: pamatbudžeta grozījumi uz  4  lapām. 

 

16§ 
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Par skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2019./2020 mācību gadam._ 

A.Stafeckis A.Pudulis J.Šlivka I.Brence J.Ivanova  

Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti 

balsojot par- 11 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  

Daiga Ceipiniece, Rūdolfs Beitāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, 

Inga Zunda, Jevdokija Šlivka  ), pret – 1(Arnolds Pudulis– tiek pārkāpti noteikumi 

25.07.2019. Nr. 11 (3.1.p. un 7.p.) sakarā ar skolēnu pārvadāšanu no sekojošām 

pieturām ,jo tiek nepamatoti izšķērdēti pašvaldības līdzekļi:1.Pustinka Rēzeknes 

novads, Maltas Trūpi Riebiņu novads 7 skolēni  Viļānu vidusskola.2.Uļjanova 

Rēzeknes novads 6 skolēni Viļānu vidusskola.3.Nagļi, Pilskalns Rēzeknes novads  7 

skolēni Viļānu vidusskola. 4.Nagļi  Rēzeknes novads 7 skolēni Viļānu 

vidusskola.5.Viļānu pilsēta 8 skolēni Dekšāres pamatskola, viens skolas darbinieks) , 

atturas - 2 (Inta Brence, Artūrs Ornicāns) ,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt lēmumam pielikumā pievienoto skolēnu pārvadājumu maršrutu 

2019./2020. mācību gadam. 

 

Pielikumā maršrutu saraksts uz divām lapām. 

 

17§ 

Par sociālās dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.____________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

1.Ir saņemts iesniegums no V. B. deklarētā dzīvesvieta Dekšāres pagasts, ar lūgumu 

pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvokli.  

 Izskatot lietas materiālus, konstatēts: V. B. ir maznodrošināta persona. Pēc 

sava statusa ir tiesīga īrēt sociālo dzīvokli. V.B. īres līgums par sociālo dzīvojamo 

telpu ir beidzies. Par dzīvokli parādu nav. 

Ņemot vērā konstatēto, uzklausot Sociālā dienesta vadītājas ziņojumu un pamatojoties 

uz Viļānu novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augustā apstiprinātajiem 

saistošajiem noteikumiem Nr.95 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu novadā ” 

5., 7., 13.5 punktu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

ieteikumu deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs 

Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds 

Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Pagarināt V.B. īres līgumu par sociālo dzīvokli Dekšāres pagasts, uz 6 mēnešiem; 

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

īres līguma pagarināšanu ar V.B. SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un Viļānu 

novada pašvaldības Sociālo dienestu. 
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams, 

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

dienas. 

 

   2.Sociālajā dienestā  tika saņemts T.S. deklarētā dzīvesvieta Viļānos, Viļānu novadā, 

iesniegums 01.10.2019.  ar lūgumu pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvokli. 

Izskatot lietas materiālus, uzklausot sociālās darbinieces paskaidrojumus un viedokli, 

konstatēts: T.S. ir persona ar invaliditāti, ir dēls, kurš apmeklē Viļānu pilsētas 

pirmskolas izglītības iestādi.  Personai īres līgums beidzies. Ģimene ir trūcīga. T.S. ir 

tiesības turpināt īrēt sociālo dzīvojamo platību. Parādu par dzīvokli - īri, 

komunālajiem maksājumiem, apkuri, elektrību nav. 

Ņemot vērā konstatēto, uzklausot Sociālā dienesta vadītājas ziņojumu un pamatojoties 

uz  likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.pantu, 

Viļānu novada  domes 2017.gada 10.augustā apstiprināto saistošo noteikumu Nr.95 

„Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu novadā ” 13. punktu un ņemot vērā 

sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu , deputāti atklāti 

balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  

Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra 

Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret 

– nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Pagarināt īres līgumu ar T.S. par sociālo dzīvokli Viļānos, uz 6 mēnešiem; 

2.Viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju vienošanos 

pie īres līguma ar T.S. SIA “Viļānu namsaimnieks” un Viļānu novada pašvaldības 

Sociālo dienestu. 

 

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.Sociālajā dienestā 08.10.2019. ir saņemts iesniegums no V.Š. dzīvo sociālajā 

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

 Izskatot lietas materiālus, konstatēts: V.Š .beidzas īres līgums par sociālo 

dzīvokli Pavasara ielā . V.Š. ir bezdarbniece, no pašvaldības saņem GMI pabalstu, ir 

trūcīga.  Pēc sava statusa personai ir tiesības īrēt sociālo dzīvokli. Īrniecei ir dzīvokļa 

parāds - 14,34 EUR 
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Ņemot vērā konstatēto, uzklausot Sociālā dienesta vadītājas ziņojumu un pamatojoties 

uz Viļānu novada domes 2017.gada 10. augusta pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr.95 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu novadā ” 7., 10.,13.4. 

punktu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu,  

deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  

Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija 

Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Pagarināt V. Š. dzīvo sociālajā dzīvoklī Pavasara ielā , Viļānos,  īres līgumu uz 3 

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

dienas. 

 

18§ 

Par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību.___ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

Izskatot I.K. deklarētā dzīves vieta Viļānu pagasts,  2019.gada 1.oktobra iesniegumu 

ar lūgumu ievietot viņu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 

un konkrēti Vārkavas sociālās palīdzības centrā,  sociālais dienests veica I.K. personas 

vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem izvērtējumu. 

 Izvērtējot visus apstākļus konstatēts: iesniegtie dokumenti atbilst Ministru 

kabineta 2019. gada 2.aprīļa noteikumiem Nr.138 “Noteikumi par sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”. Sociālais dienests, veicot personas 

I.K. vajadzību izvērtējumu, noteica 4. aprūpes līmeni; tika aizpildīta novērtēšanas 

karte (protokols). Pēc izvērtēšanas tika secināts, ka I.K. nepieciešamo un atbilstošo 

pakalpojumu Viļānu novada pašvaldība uz vietas nespēj nodrošināt.  

  I.K. meita, kuras ģimene dzīvo Rīgā,  apņemas ik mēnesi veikt 

līdzmaksājumu 70,00 EUR apmērā. 
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Izvērtējot Sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju par klientu, ar lietu saistītos 

apstākļus un Sociālā dienesta ierosinājumu, un pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības likuma 3. panta pirmo daļu, 4. panta otro daļu, 28. panta pirmās 

daļas 2. punktu, Ministru kabineta 2019. gada 2.aprīļa noteikumiem Nr.138 

“Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” 8.punktu, 

14.punktu, 32.2.punktu, Sociālā dienesta nolikuma 17.4.punktu, kurā noteiktas sociālā 

dienesta tiesības lemt par personas vajadzībām atbilstoša aprūpes pakalpojuma 

nepieciešamību, ņemot vērā personas lūgumu ievietot viņu Vārkavas sociālās 

palīdzības centrā, un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

ieteikumu , deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs 

Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds 

Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Piešķirt I. K. deklarētā dzīves vieta Viļānu pagasts, Viļānu novads, sociālās aprūpes 

pakalpojumu ilgstošā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; 

2.Ievietot I.K. deklarētā dzīves vieta Viļānu pagasts, Vārkavas sociālās palīdzības 

centrā; 

3.Samaksu par personai sniegto pakalpojumu veikt saskaņā ar noslēgto līgumu ar 

pakalpojuma sniedzēju, paredzot  personas maksājumu ( 90% no pensijas) un meitas 

S. J. ikmēneša līdzmaksājumu 70,00 EUR apmērā. 

 

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

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

dienas. 

 

19§ 

Par dzīvojamās telpas īres līguma 

pagarināšanu.____________________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

Izskatot M.Č.deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu novads, iesniegumu par dzīvojamās 

telpas īres līguma termiņa pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

M.Č. lūdz pagarināt ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 2018.gada 27.februāra 

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

īres līguma termiņa izbeigšanos. 

Saskaņā ar 2018.gada 22.februāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.3, 24§, 

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

1.punktu, M.Č. tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā. 

2018.gada 27. februārī starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un M. Č. tika 

noslēgts dzīvojamās telpas, kas atrodas Brīvības ielā , Viļānos, Viļānu nov., īres 
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līgums Nr.1479 uz noteiktu laiku – trīs mēnešiem, ietverot īres līgumā nosacījumu, 

kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu.  

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības lēmumiem dzīvojamās telpas īres līgums 

Nr.1479 tika pagarināts: 

- 2018.gada 24. maija lēmums Nr.7 -    uz noteiktu laiku – sešiem mēnešiem; 

- 2018.gada 29. novembra lēmums  Nr.14 -  uz noteiktu laiku – vienu gadu; 

 

Parādu par īres maksu, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem par 

dzīvokli Brīvības ielā 17-14, 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 jautājumu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot 

par- 14 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga 

Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra 

Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret 

– nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut M.Č. pagarināt 2018.gada 27. februārī ar SIA „VIĻĀNU 

NAMSAIMNIEKS” noslēgto dzīvojamās telpas – Brīvības ielā , Viļāni, Viļānu nov., 

īres līgumu Nr.1479 uz noteiktu laiku – vienu gadu;   

2. līguma 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. 

                

20§ 

 

Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu._______________________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

Izskatot V. S. deklarētā dzīvesvieta  Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu novads, 

iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības 

dome 

konstatē: 
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V. S. lūdz noslēgt ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” pašvaldībai piederošās 

dzīvojamās telpas – Nākotnes ielā, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov., īres līgumu, 

sakarā ar īrnieka, vīra A. S. nāvi. 

2009.gada 1.oktobrī  starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un īrnieku A. S. bija 

noslēgts dzīvojamās telpas – Nākotnes ielā , Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov., 

īres līgums Nr.4073. 

A. S. miris 2019.gada 10. augustā. 

Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr. 4073  ir ierakstīti: mirušā īrnieka sieva V. S. 

pilngadīgie bērni - dēls J. S. un meita S. S. kā arī nepilngadīgā mazmeita K. S. 

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.   

J. S. un S. S. piekrīt tam, ka dzīvojamās telpas īres līgums Nr.4073 tiks noslēgts ar 

māti V. S.  

Pamatojoties uz SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 2019.gada 19.septembra izziņu 

Nr.199   parāds par apsaimniekošanu, īri un komunālajiem pakalpojumiem par 

dzīvokli  Nākotnes ielā, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov., ir 200,00 EUR. Ar 

V.S. tika noslēgta vienošanās par parāda nomaksu līdz 2019.gada 31.oktobrim, 

maksājumu grafiks tiek pildīts.  

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 jautājumu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti 

balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  

Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra 

Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret 

– nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Grozīt 2009.gada 1.oktobra dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.4073, nemainot 

iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut V. S. noslēgt dzīvojamās telpas īres 

līgumu ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” par īres tiesībām uz dzīvokli Nākotnes 

ielā , Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov., sakarā ar iepriekšējā īrnieka, vīra A. S. 

nāvi;   

2. līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 

stāšanās brīža;  

3. lēmuma 3. 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.  

 

21§ 

 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.____________________ 
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D.Ceipiniece J.Ivanova 

1.Izskatot Dzīvokļu jautājumu komisijas informāciju par M.S. izslēgšanu, deklarētā 

dzīvesvieta Jūrmala, no Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu 

jautājumu risināšanā, Viļānu novada pašvaldības dome                                                                                           

 

konstatē :                                                                  

Saskaņā ar 2019.gada 30.maija Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr.7, 

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

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

telpas izīrēšanu” 5.4. punktu, ievērojot personas  konkrētos dzīvokļa apstākļus, M. S. 

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” 10.panta pirmo daļu 

2. punktu persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par 

pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai. 

2019.gada 8. augustā ar M. S.beidzās darba tiesiskās attiecības ar Viļānu novada 

pašvaldību. Līdz ar to, pamatojoties uz iepriekš minēto likumu, M. S. tiek izslēgta no 

palīdzības reģistra dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā. 

Saskaņā ar  likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās 

daļas 2. punktu, otro un trešo daļu, M. S. 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 2.punktu, otro un trešo daļu, kā arī ņemot vērā sociālās, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina 

Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, 

Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, 

Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Izslēgt M.S. 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. 

 

2. Izskatot A. Ž. deklarētā dzīvesvieta  Viļānu pag., Viļānu nov. iesniegumu par 

palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā 

pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

Saskaņā ar 2019.gada 26. septembra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.12, 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 24. pantu, 

Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.116 „Par Viļānu novada 
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pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 18.2. punktu, kā arī ņemot vērā 

Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, A. Ž. tika atzīta par 

tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrētās pašvaldībai piederošās 

dzīvojamās telpas –Viļānu pag., Viļānu nov., apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai 

piederošo neizīrētu dzīvojamo telpu. 

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

daļu, 2019.gada 30.septembrī,  A. Ž. tika piedāvāts apmainīt īrēto dzīvojamo telpu 

mājā Viļānu pag., Viļānu nov., pret citu īrējamu dzīvojamo telpu – Ziedu ielā, 

Viļānos, Viļānu nov. (dzīvojamās telpas kopējā platība - 23,76 m
2
,
 
istabu skaits – 1, 

pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālā apkure, ūdensvads, kanalizācija, 

gāzes vads). 

2019. gada 3.oktobrī tika saņemta A.Ž. rakstiska atbilde - piekrišana apmainīt īrēto  

dzīvokli mājā  Ornicānos, Viļānu pag., Viļānu nov. pret citu īrējamu dzīvokli – Ziedu 

ielā , Viļānos, Viļānu nov. 

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.116 „Par Viļānu 

novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.2. punktu pašvaldība 

sniedz palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu 

personām, kuras īrē pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu un vēlas to apmainīt pret 

citu īrējamu dzīvojamo telpu sakarā ar dzīves apstākļu uzlabošanos un vēlas maiņu uz 

dzīvokli ar lielāku platību vai arī maiņu no nelabiekārtota uz labiekārtotu dzīvokli un 

kuras vismaz vienu gadu katru mēnesi ir maksājušas pilnā apmērā īres un komunālo 

pakalpojumu maksājumus. 

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” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, likuma, 

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

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.pantu, Viļānu novada pašvaldības saistošo 

noteikumu  Nr.116  „Par Viļānu novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 18.2. punktu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, 

Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, 

Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, 

Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Sniegt A. Ž. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrētās pašvaldībai 

piederošās dzīvojamās telpas Ornicānos, Viļānu pag., Viļānu nov., apmaiņā pret citu 

īrējamu pašvaldībai piederošo neizīrētu dzīvojamo telpu – Ziedu ielā , Viļānos, Viļānu 

nov.;  

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

mēnešiem. Ietvert īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres 

līguma termiņa pagarināšanu;  
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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 A. Ž. sakarā ar dzīvesvietas maiņu, deklarēt dzīvesvietu 

Ziedu ielā ,Viļānos, 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 J. H. deklarētā dzīvesvieta Nākotnes ielā, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu 

par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

Saskaņā ar 2019.gada 28.februāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.2,  27§, 

pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.70 „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4.3. punktu, J.H.tika atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvojamās platības 

saņemšanai pirmām kārtām. 

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

daļu, 2019.gada 13. septembrī  J.H. piedāvāts īrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu    Celtnieku ielā , Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 31,4 

m
2
, istabu skaits – 1, trešais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālā apkure, 

ūdensvads, kanalizācija gāzes vads (2019.gada 17. septembra Viļānu novada 

pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas paziņojums Nr.1.3.8/1630).  

2019.gada 26.septembrī tika saņemta J. H. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo 

dzīvojamo telpu. 

Atbilstoši 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 

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.116 

„Par Viļānu novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.2. punktu, 

kā arī ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, 

deputāti atklāti balsojot par- 12 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  

Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns,  Alla Stiuka, Indra 

Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis), pret – 2 (Jevdokija 

Šlivka, Artūrs Ornicāns), atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Sniegt J. H. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo 

brīvo dzīvojamo telpu Celtnieku ielā , Viļānos, Viļānu nov.;  
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2. SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” noslēgt īres līgumu uz noteiktu laiku – sešiem 

mēnešiem, iekļaujot īres līgumā, kā ģimenes locekļus, vīru S. H., un meitu M. H. 

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 J. H. sakarā ar dzīvesvietas maiņu, deklarēt savu, vīra un 

meitas dzīvesvietu Celtnieku 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 M. Z. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov. iesniegumu par palīdzības 

sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu 

īrējamu dzīvojamo telpu, Viļānu novada pašvaldības dome 

konstatē: 

M.Z. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – apmainīt īrēto pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu – divistabu dzīvokli  Celtnieku ielā , Viļānos, Viļānu nov., 

5.stāvā ar labierīcībām pret citu īrējamu pašvaldībai piederošo neizīrētu dzīvojamo 

telpu –  ar labierīcībām,  1.vai 2. stāvā Viļānu pilsētā.  

M. Z. savā iesniegumā norāda, ka viņa ir persona ar invaliditāti (2.grupa), dzīvo 

viena. Veselības stāvokļa dēļ viņai grūti nokļūt līdz dzīvoklim 5. stāvā. 

Pamatojoties  2010.gada 1.oktobra noslēgto ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 

dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1254/160 M. Z. lietošanā nodots dzīvoklis Celtnieku 

ielā , Viļānos, Viļānu nov. 

Īres līgumā ir ierakstīta īrniece  M. Z. 

Dzīvoklī divas istabas, kopējā platība - 43,73 m
2
, piektais stāvs, labiekārtojuma 

līmenis – centrālā apkure, ūdensvads, kanalizācija, gāzes vads. 

Parādu par īres maksu, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem par 

dzīvokli Celtnieku ielā , Viļānos, kā arī par siltumenerģijas piegādi, nav. 

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.116 „Par Viļānu 

novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.1. punktu pašvaldība 

sniedz palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu 

personām, kuras īrē pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu un vēlas to apmainīt pret 

citu īrējamu dzīvojamo telpu sakarā ar ģimenes locekļu skaita samazināšanos, nespēju 

norēķināties par īri, komunālo pakalpojumu maksu vai īrnieka, viņa ģimenes locekļu 

veselības problēmu dēļ mainīt  uz zemāku stāvu.   
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Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  24. pantu, 

Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.116 „Par Viļānu novada 

pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.1. punktu un ņemot vērā 

sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot 

par- 14 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga 

Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra 

Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret 

– nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atzīt M. Z. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrētās 

pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas -  Celtnieku ielā, Viļānos ,Viļānu nov., 

apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošo neizīrētu dzīvojamo telpu un reģistrēt  

M. Z. Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās platības 

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. 

 

22§ 

Par dzīvesvietas deklarēšanu.____________________________________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

Izskatot B. E.deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar lūgumu atļaut 

D. S. deklarēt dzīvesvietu Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov.,Viļānu novada 

pašvaldības dome 

konstatē: 

B. E. lūdz atļaut D. S. deklarēt dzīvesvietu viņas īrētajā dzīvojamajā telpā Celtnieku 

ielā , Viļānos, Viļānu nov.   

Pamatojoties uz 1995.gada 22. augusta noslēgto dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 

1397/41 ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”  B. E. lietošanā nodots dzīvoklis  

Celtnieku ielā , Viļānos, Viļānu nov. 

Īres līgumā ierakstīta īrniece B. E. Citu, dzīvoklī deklarēto, ne arī iekļauto īres līgumā,  

pilngadīgo ģimenes locekļu nav. 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem D. S. deklarētā dzīvesvieta ir 

Durbes nov. Dzīvesvietas deklarēšanas datums 08.01.2013. 

Pamatojoties Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta otro daļu 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, svainības vai cita likumiska vai līgumiska 

pamata.                        

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

tika uzaicināta uz 04.10.2019. Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi papildus viedokļa 
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sniegšanai, bet uz sēdi viņa neieradās, kā arī nav sniegusi papildus informāciju, kas 

būtu svarīga lietas izskatīšanai.   

Izvērtējot un pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, tiek secināts, ka  D. S. 

nav tiesiskā pamata deklarēt dzīvesvietu Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., līdz ar 

to  B. E. lūgums par D.S. dzīvesvietas deklarēšanu ir noraidāms.   

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz  Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. 

panta otro 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 

jautājumu komitejas ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 14 (Jekaterina Ivanova, 

Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs 

Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga 

Zunda, Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka  ), pret – nav, atturas-nav,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

                                                                                                                                                                 

Atteikt B. E. deklarēt dzīvesvietu Celtnieku ielā , Viļāni, Viļānu novads D.S.                                                                              

 

 

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 jauna Viļānu vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.____________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 

Viļānu novada pašvaldībā saņemts Viļānu vidusskolas direktora iesniegums ar 

lūgumu apstiprināt jaunu skolas nolikumu. Uzklausot Viļānu vidusskolas skolas 

direktora teikto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

8. un 27.punktu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 12 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Jevdokija Šlivka  ), pret – 

nav, atturas- 2 (Artūrs Ornicāns ,Arnolds Pudulis),  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt lēmuma pielikumā pievienoto Viļānu vidusskolas nolikumu. 

2.Atzīt par spēku zaudējušu Viļānu vidusskolas nolikumu, kas apstiprināts ar  

   2018.gada 20.septembra sēdes lēmumu (protokola Nr.11 25§). 

 

Pielikumā: Nolikums uz 17 (septiņpadsmit) lapām. 

24§ 

 

Par jauna Dekšāru pamatskolas nolikuma apstiprināšanu___________________ 

D.Ceipiniece J.Ivanova 
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Viļānu novada pašvaldībā saņemts Dekšāru pamatskolas direktores iesniegums ar 

lūgumu apstiprināt jaunu skolas nolikumu. Uzklausot Dekšāru pamatskolas direktores 

teikto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 

27.punktu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

ieteikumu, deputāti atklāti balsojot par- 11 (Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs 

Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Inta Brence, Rūdolfs Beitāns, Alla 

Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga Zunda) , pret –2 (Arnolds Pudulis, 

Jevdokija Šlivka), atturas- 1 (Artūrs Ornicāns),  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt lēmuma pielikumā pievienoto Dekšāru pamatskolas nolikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Dekšāru pamatskolas nolikumu, kas apstiprināts ar 

2009.gada 16.septembra sēdes lēmumu (protokola Nr10§13). 

 

Pielikumā: Nolikums uz 17.lapām. 

 

25§ 

Par iesnieguma izskatīšanu._____________________________________________ 

A.Stafeckis J.Ivanova 

2019.gada 7.oktobrī Viļānu novada pašvaldībā saņemts SIA “LAUMIŅA 1”, reģ.Nr. 

42403004690, iesniegums ar lūgumu iznomāt telpas, kas atrodas Kalna ielā , 

Jaunviļānos, Viļānu pag., Viļānu nov., (kad. Nr. 7898040146001) veikala aprīkojuma 

(iekārtu) uzglabāšanai uz neilgu laika posmu.  

Izskatot iesniegumu, pašvaldība konstatē, ka nekustamajā īpašumā Kalna ielā , 

Jaunviļānos, Viļānu pag., Viļānu nov., (ēka ar kad. Nr. 7898040146001) ir 49,6 m
2 

liela, brīva, telpa, kuru ir iespējams iznomāt.  

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

pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu izcenojuma metodika un izcenojumu 

apstiprināšana” 1.pielikumu,  telpas nomas maksa vienam mēnesim sastāda EUR 

25,94 apmērā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas 

mantas iznomāšanas noteikumi” 6.3.punktu, Viļānu novada pašvaldības noteikumiem 

Nr.1/2016 „Viļānu novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu izcenojuma 

metodika un izcenojumu apstiprināšana” 1.pielikumu, deputāti atklāti balsojot par- 12 

(Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, 

Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Indra Šarkovska, Felicija  Leščinska, Inga 

Zunda, Arnolds Pudulis ), pret –1 (Jevdokija Šlivka), atturas- 1 (Rūdolfs Beitāns- 

pārāk maza telpu noma) ,  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ar SIA “LAUMIŅA 1” slēgt nomas līgumu par telpas ar platību 49,6 m
2
, kas 

atrodas Kalna ielā , Jaunviļānos, Viļānu pag., Viļānu nov., (ēka ar kad. Nr. 
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7898040146001) nomu, ar nomas maksu EUR 25,94 (divdesmit pieci euro un 

deviņdesmit četri centi) mēnesī.  

2. Nomas līgumu slēgt uz 1 (vienu) gadu, norādot pušu pienākumus un tiesības, 

ka arī ietverot tajā nosacījumu, ka pašvaldība jebkurā laikā ir tiesīga 

vienpusēji lauzt līgumu, ja norādītā ēka ir nepieciešama pašvaldības 

vajadzībām. 

26§ 

 

Par izvēles ēdienkartes ieviešanu Viļānu vidusskolā.________________________ 

A.Stafeckis I.Brence J.Šlivka G.Visocka J.Ivanova  

Pirmais variants. 

Izskatot Viļānu vidusskolas sagatavotos aprēķinus par izvēles ēdienkartes porciju 

izmaksām ,kā arī izvērtējot izmaiņas ēdināšanas kārtībā(pieteikšanās izvēles ēdienam 

nedēļu iepriekš), kā arī ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.172  “Noteikumi 

par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, Ministru 

kabineta noteikumus Nr.1206 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts 

budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu 

ēdināšanai” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, nolemj: 

Līdzās kompleksajām pusdienām no 01.11.2019.ieviest izvēles ēdienkarti Viļānu 

vidusskolas 9.-12.klašu skolēniem, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem. 
 

Deputāti atklāti balsojot par- 2 (Inta Brence ,Arnolds Pudulis) ,pret-11 (Jekaterina 

Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, Rūdolfs 

Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, Jevdokija 

Šlivka) , atturas-1 (Indra Šarkovska),  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Lēmums netiek pieņemts. 

 

Otrais variants. 

Viļānu novada pašvaldībā 2019.gada 18.septembrī saņemts Viļānu vidusskolas 

pedagogu un tehnisko darbinieku iesniegums ar lūgumu skolas ēdnīcā paredzēt 

iespēju izmantot izvēles ēdienkarti.  

Izskatot iesniegumu, pašvaldība konstatē, kā Viļānu vidusskolā skolēnu ēdināšana 

tiek nodrošināta ar kompleksajām pusdienām, ievērojot Ministru kabineta noteikumu 

Nr.172  “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu 

pacientiem”, Ministru kabineta noteikumu Nr.1206 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir 

un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes 

skolēnu ēdināšanai” un citu normatīvo aktu prasības. Papildus pašvaldība nodrošina 

arī skolas darbinieku ēdināšanu ar kompleksajām pusdienām.  
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 Izvērtējot ēdināšanas izmaiņas Viļānu vidusskolā un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, deputāti atklāti balsojot par- 11 

(Jekaterina Ivanova, Inna Ruba, Vasīlijs Arbidāns,  Guna Popova,  Daiga Ceipiniece, 

Rūdolfs Beitāns, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Felicija  Leščinska, Inga Zunda, 

Jevdokija Šlivka), pret – 2( Inta Brence, Arnolds Pudulis) , atturas- 1 (Indra 

Šarkovska),  

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Līdzās kompleksajām pusdienām no 01.01.2020. Viļānu vidusskolā ieviest 

izvēlēs ēdienkarti 9.-12.klašu skolēniem, pedagogiem un tehniskajiem 

darbiniekiem. 

2. Noteikt, ka pieteikšanās izvēles ēdieniem notiek vienu nedēļu iepriekš un 

veicot priekšapmaksu. 

3. Uz nākamo domes sēdi Finanšu analītiķei sagatavot aprēķinu, lai varētu 

apstiprināt porciju cenas izvēles ēdienkartei.  

27§ 

Informācija.__________________________________________________________ 

Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2019. gada 21.novembrī  

plkst.15.00. 

Finanšu komitejas sēde notiks 2019.gada 14.novembrī  plkst .15.00. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks  2019.gada  

14.novembrī  plkst.14.00. 

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

Sēdi slēdza plkst.17.00 

Parakstīja  2019.gada  24.oktobrī. 

 


