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Preiļu nova da do me
Reģ.Nr. 90000065720
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr. - 65322766,
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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Preiļos
2018.gada 22.martā
Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Maruta PLIVDA
Sēdi protokolē - pašvaldības sekretāre Liene SKUTELE
Sēdē piedalās:
Juris ERTS
Nadežda HĻEBŅIKOVA
Ineta LIEPNIECE
Valentīna MADALĀNE
Māra PUDNIKA
Iveta STARE
Ēvalds VILCĀNS
Klavdija ZARĀNE
Juris ŽELVIS
Sēdē nepiedalās:
Māris LEIKUČS – nav ziņojis neierašanās iemeslu;
Juris VUCĀNS – aizņemts darbā;
Zigmārs ERTS – ārzemēs;
Ārijs VUCĀNS - nav ziņojis neierašanās iemeslu;
Aigars ZĪMELIS - nav ziņojis neierašanās iemeslu;
Piedalās uzaicinātie un interesenti:
Vladimirs Ivanovs – izpilddirektors;
Broņislava Savicka – finanšu analītiķe;
Jolanta Gžibovska – finanšu analītiķe;
Maija Paegle – sabiedrisko attiecību speciāliste;
Jolanta Upeniece – mājas lapas satura redaktore;
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Vita Biezaite – nekustamā īpašuma daļas vadītāja;
Inta Klindžāne – juriste;
Skaidra Mukāne – grāmatvedības daļas vadītāja;
Andrejs Jermolajevs – tehniskās daļas vecākais kontrolieris;
Andrejs Anins – būvvaldes vadītājs;
Elita Jermolajeva – attīstības daļas vadītāja;
Agnija Vaivode – arhitekte;
Gunta Uzuleviča – Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītāja;
Iveta Stašulāne – Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja;
Raimonds Rubins – Saunas pagasta pārvaldes vadītājs;
Vitālijs Plivda – Preiļu pagasta pārvaldes vadītājs;
Lauris Pastars – Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktors;
Jānis Mūrnieks – SIA “”Preiļu Saimnieks” valdes priekšsēdētājs;
Jevgeņijs Kuzņecovs - SIA “Preiļu Saimnieks” galvenais grāmatvedis;
Līga Stivreniece – Preiļu novada iedzīvotāja;
Maruta Plivda iepazīstina ar kārtējās domes sēdes darba kārtības jautājumiem.
Darba kārtība
Finanšu komitejas sēdes jautājumi
1. Par pirkumu līgumu noslēgšanu ar zemes īpašniekiem ERAF līdzfinansētā projekta
īstenošanai.
2. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.
3. Par zemes iznomāšanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr.2018/06 “Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru,
ielu nosaukumu un objektu virzienu norāžu izvietošanu Preiļu novadā” apstiprināšanu.
5. Par aizdevumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virzienā “Izglītība, prasmes un mūžizglītība”
SAM 8.1.2 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” iesniegtā projekta
“Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana”
būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanai.
6. Par 2017.gada inventarizācijas rezultātiem.
7. Par dzīvokļu īpašnieku biedrības “ES 1” rēķinu apmaksu.
8. Par aizdevumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” iesniegtā projekta “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras
uzlabošanas 2. kārta” būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanai.
9. Par SIA “Preiļu saimnieks” 2017.gada pārskatu.
10. Par finansējuma piešķiršanu tehniski ekonomiskā projekta izstrādei Preiļu pilsētā.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
Par finansējuma piešķiršanu Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem.
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
Par sociālās dzīvojamās platības maiņu.
Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.
Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
Par valsts budžeta mērķdotācijas mācību līdzekļu un mācību literatūras sadali starp
novada izglītības iestādēm.
17. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
18. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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19. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu.
20. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
21. Par lēmuma precizēšanu.
Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
22. Par izmaiņām pašvaldības autoceļu (ielu) fonda padomes sastāvā.
23. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai
Preiļu novadā.
24. Par iesniegumu izskatīšanu.
25. Par Preiļu novada domes nolikuma “Par mājražotāju, amatnieku, zemnieku un dārzkopju
gadatirgus rīkošanu” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
26. Par nekustamā īpašuma sadali.
27. Par adreses dzēšanu un adreses piešķiršanu.
28. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
Sēdes vadītāja Maruta Plivda ierosina papildināt darba kārtību ar šādiem papildus darba kārtības
jautājumiem:
1.
2.
3.
4.
5.

Par atvaļinājumu pašvaldības izpilddirektoram
Par adreses piešķiršanu
Par nekustamā īpašuma sadali
Par zemes vienību pievienošanu un nosaukuma mainīšanu
Par piedalīšanos SAM 9.2.2. Projektā “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” un SAM 9.3.1. projektā „Attīstīt
pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”

Sēdes vadītāja aicina deputātus balsot par domes sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt šādu 2018.gada 22.marta Preiļu novada domes sēdes darba kārtību.
Darba kārtība
Finanšu komitejas sēdes jautājumi
1. Par pirkumu līgumu noslēgšanu ar zemes īpašniekiem ERAF līdzfinansētā projekta
īstenošanai.
2. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.
3. Par zemes iznomāšanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr.2018/06 “Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru,
ielu nosaukumu un objektu virzienu norāžu izvietošanu Preiļu novadā” apstiprināšanu.
5. Par aizdevumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virzienā “Izglītība, prasmes un mūžizglītība”
SAM 8.1.2 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” iesniegtā projekta
“Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana”
būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanai.
6. Par 2017.gada inventarizācijas rezultātiem.
7. Par dzīvokļu īpašnieku biedrības “ES 1” rēķinu apmaksu.
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8. Par aizdevumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” iesniegtā projekta “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras
uzlabošanas 2. kārta” būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanai.
9. Par SIA “Preiļu saimnieks” 2017.gada pārskatu.
10. Par finansējuma piešķiršanu tehniski ekonomiskā projekta izstrādei Preiļu pilsētā.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Par finansējuma piešķiršanu Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem.
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
Par sociālās dzīvojamās platības maiņu.
Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.
Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
Par valsts budžeta mērķdotācijas mācību līdzekļu un mācību literatūras sadali starp
novada izglītības iestādēm.
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu.
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
Par lēmuma precizēšanu.

Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
22. Par izmaiņām pašvaldības autoceļu (ielu) fonda padomes sastāvā.
23. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai
Preiļu novadā.
24. Par iesniegumu izskatīšanu.
25. Par Preiļu novada domes nolikuma “Par mājražotāju, amatnieku, zemnieku un dārzkopju
gadatirgus rīkošanu” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
26. Par nekustamā īpašuma sadali.
27. Par adreses dzēšanu un adreses piešķiršanu.
28. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
Papildjautājumi
29. Par atvaļinājumu pašvaldības izpilddirektoram
30. Par adreses piešķiršanu
31. Par nekustamā īpašuma sadali
32. Par zemes vienību pievienošanu un nosaukuma mainīšanu
33. Par piedalīšanos SAM 9.2.2. Projektā “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” un SAM 9.3.1. projektā „Attīstīt
pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”
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FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI
1.§
Par pirkuma līgumu noslēgšanu ar zemes īpašniekiem ERAF līdzfinansētā projekta
īstenošanai
(M. Plivda)
Izskatot jautājumu par pirkuma līgumu noslēgšanu ar zemes īpašniekiem, sakarā ar Preiļu
novada domes īstenotā ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 5.6.2.0./16/I/013 “Preiļu novada
uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” realizāciju, konstatēts:
1) Lai realizētu ERAF līdzfinansēto projektu, pašvaldības īpašumā jāiegūst privātpersonām
piederoši īpašumi vai īpašumu daļa Preiļu pilsētā un Preiļu pagastā.
2) 2016.gada 24.novembrī pieņemts Preiļu novada domes lēmums Nr. 17, p.15. par
vienošanās noslēgšanu ar zemes īpašniekiem, sakarā ar Preiļu novada domes plānotā
ERAF līdzfinansētā projekta “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras
attīstība” realizāciju. 2016.gada novembrī noslēgtas vienošanās ar zemes īpašniekiem par
nodomu pārdot zemes īpašumus par novērtējumā noteikto cenu.
3) Ir veikta īpašumu sadalīšana, uzmērīšana un reģistrācija Nekustamā īpašuma valsts
kadastra reģistrācijas sistēmā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma”
3.panta pirmās daļas 3.punktu un 8.pantu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Sakarā ar Preiļu novada domes ERAF līdzfinansētā projekta “Preiļu novada
uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” realizāciju, slēgt pirkuma līgumus ar
zemes īpašniekiem par novērtējumā noteikto cenu un iegūt novada pašvaldības īpašumā
sekojošus nekustamos īpašumus:
 “Stadis”, platība 0,3692 ha, kadastra apzīmējums 7658 004 0091, par cenu EUR 8200,-.
 “Rožu ieleja”, platība – 0,2455 ha, kadastra apzīmējums 7658 004 0359, par cenu EUR
8 500,-.
 “Otrā Ciemupe”, Preiļu pagastā, ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0353, platība 1,7244
ha, kas atdalīts no nekustamā īpašuma “Ciemupe”, kadastra nr. 7658 003 0170, par cenu
EUR 2300,-.
 “Otrie Skaunaži”, kadastra apzīmējums 7658 004 0275, platība 0,4567 ha, kas atdalīts
no nekustamā īpašuma “Skaunaži”, kadastra Nr. 7658 004 0054, par cenu EUR 6300,-.
 “Rietumiņi”, kas sastāv no trim zemes vienībām: kadastra apzīmējums 7601 006 0010,
platība 0,047 ha; 7601 006 0013, platība 0,0205 ha; 7601 006 0009, platība 0,0043 ha,
kas atdalīts no nekustamā īpašuma, ar adresi: Andreja Upīša iela 30, Preiļi (Preiļu pilsētas
zemesgrāmatu nodalījums Nr. 4716), visas kopā par cenu EUR 1800,-.
 “Otrie Bariņi”, platība 0,6777 ha, kadastra apzīmējums 7658 003 0349, kas atdalīts no
nekustamā īpašuma “Bariņi”, kadastra Nr. 7658 003 0081, par cenu EUR 1 410,-.
2. Lēmuma izpildei izmantot Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu
Nr. 5.6.2.0/16/I/013 piešķirtos avansa līdzekļus par kopējo summu EUR 28 510,00.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I. Klindžāne
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2.§
Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
L. S. iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot L. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), 2018.gada
22.februāra iesniegumu (reģistrēts 22.02.2018., Nr. 13-1/118 G), par dzīvokļa Daugavpils ielā
72-41, Preiļi, Preiļu novads, pirkšanu par nosacīto cenu pēc remontā veikto ieguldījumu un
kredītmaksājumu par mājas renovāciju izskaitīšanas no pirkuma summas un lūgumu sadalīt
pirkuma maksu uz trim gadiem, konstatēts:
1) Preiļu novada domes 2017.gada 25.novembra sēdē pieņemts lēmums Nr. 17., 3.§, 3.5. Par
pašvaldības dzīvokļa Daugavpils ielā 72-41, Preiļos, Preiļu novadā, nodošanu
atsavināšanai.
2) 2018.gada 22. februārī izsūtīts paziņojums īrniecei L. S. par nekustamā īpašuma pirkuma
maksu.
3) L. S. pievienojusi iesniegumam maksājumu dokumentus par dzīvokļa remontā (grīdas
seguma nomaiņā) ieguldītajiem līdzekļiem, par kopējo summu EUR 199,58.
4) Saņemta biedrības “Preilēniešu nams” valdes priekšsēdētāja Ulda Maskovska izziņa
(22.02.2018.) par mājas renovācijai ņemtā kredīta daļu, kas attiecināms uz dzīvokli Nr.
41, un ko īrniece daļēji jau apmaksājusi un uzņēmusies maksāt turpmāk atlikušo daļu
labprātīgi.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 7.pantu 32.panta
trešo daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt pirkuma līgumu ar L. S. par dzīvokli Daugavpils ielā 72-41, Preiļos, Preiļu novadā,
kadastra Nr. 7601 900 1986, samazinot dzīvokļa nosacīto cenu (EUR 4300,-) par
dzīvokļa remontā ieguldīto summu EUR 199,58 un mājas renovācijas kredīta summu
EUR 2916,69.
2. Noteikt dzīvokļa pirkuma maksu EUR 1183,73 apmērā.
3. Noteikt sekojošu pirkuma summas samaksas kārtību: 10% no pirkuma summas (EUR
118,47), noslēdzot pirkuma līgumu. Atlikušo summu EUR 1065,26 sadalīt uz trim
gadiem pa EUR 30,44 mēnesī, plus 6% no atlikušās maksājumu summas gadā.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja I. Klindžāne
3.§
Par zemes iznomāšanu
A. Š. iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot A. Š., personas kods xxxxxx-xxxxx, adrese: (adrese), 2018.gada 31.janvāra iesniegumu
(reģistrēts 31.01.2018., Nr. 4-15/59 Š), par zemes vienību, ar kadastra apzīmējumiem 7656 002
0384 (0,2 ha) un 7656 002 0357 (0,7 ha), Pelēču pagastā- nomu lauksaimniecības vajadzībām,
konstatēts:
1) Zemes vienības, ar kadastra apzīmējumiem 7656 002 0384 (0,2 ha) un 7656 002 0357 (0,7
ha), ir pašvaldībai piekritīgā zeme, Zemes vienības nav apbūvētas.
2) Atbilstoši 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama
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zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”
13.punkta nosacījumiem, tiesības rīkoties ar zemi ir deleģētas pašvaldībām un Ministru
kabinetam.
3) Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā un otrajā daļā noteikts, ka vietējai pašvaldībai
ir tiesības iznomāt zemes gabalus, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas
zemes nomu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu, „Zemes pārvaldības
likuma” 17.panta pirmo un otro daļu, MK 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr. 996.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. Š. par zemes vienību, ar kadastra apzīmējumiem 7656
002 0384 (0,2 ha) un 7656 002 0357 (0,7 ha), Pelēču pagastā- nomu lauksaimniecības
vajadzībām uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, plus PVN.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja I. Klindžāne
4.§
Par saistošo noteikumu Nr.2018/06 “Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru,
ielu nosaukumu un objektu virzienu norāžu izvietošanu Preiļu novadā” apstiprināšanu
(M. Plivda, A. Aņins, A. Vaivode, V. Madalāne, V. Biezaite, J. Erts)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, kurš nosaka, ka
pašvaldības dome pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošie noteikumi) un 43.panta pirmās daļas
5.punktu, kurš paredz - Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo
atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos: par namu un to teritoriju un būvju
uzturēšanu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2018/06 „Par nekustamo
īpašumu nosaukumu, ēku numuru, ielu nosaukumu un objektu virzienu norāžu
izvietošanu Preiļu novadā”.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.2018/06 “Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru,
ielu nosaukumu un objektu virzienu norāžu izvietošanu Preiļu novadā”
Sagatavoja I. Klindžāne
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5.§
Par aizdevumu Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virzienā “Izglītība, prasmes un mūžizglītība”
SAM 8.1.2 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” iesniegtā projekta “Preiļu
novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana”
būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšana
(M. Plivda, J. Erts, V. Madalāne)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. un
22.(1) pantu un, saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2018. gadam” 14. panta 2.(a.) punktu un,
saskaņā ar pieņemto lēmumu par ERAF SAM 8.1.2 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu
mācību vidi“ ideju konceptu priekšatlases rezultātiem un CFLA iesniegto izvērtēšanā projekta
pieteikumu Nr.8.1.2.0/17/1/019 “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošana un modernizēšana” būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanai.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizdevumu Valsts kasē uz 30 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi ERAF
SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” aktivitātē iesniegtā
projekta Nr.8.1.2.0/17/1/019 “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošana un modernizēšana” Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas telpu pārbūves
būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, summā 708745,00 EUR.
2. Būvprojekta realizēšanai nepieciešamais priekšfinansējums ir 708745,00 EUR (ar PVN).
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu ieteikt veikt ar atlikto maksājumu, sākot ar
2019.gada septembra mēnesi.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja B. Savicka
6.§
Par 2017.gada inventarizācijas rezultātiem
(M. Plivda)
Pamatojoties uz Preiļu novada domes priekšsēdētājas 2017.gada 23.oktobra rīkojumu Nr.4-6/87
“Par gadskārtējo inventarizāciju, likuma “Par grāmatvedību” III nodaļu, MK noteikumu Nr. 585
“Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” IV nodaļu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2018.gada 7.marta centrālās inventarizācijas komisijas protokolu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Centrālās inventarizācijas komisijas protokols
Sagatavoja V. Ivanovs
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7.§
Par dzīvokļu īpašnieku biedrības „ES 1” rēķinu apmaksu
(M. Plivda, J. Želvis, I. Klindžāne)
Izskatot dzīvokļu īpašnieku biedrības „ES 1”, reģistrācijas Nr. 40008109085, juridiskā adrese:
Daugavpils iela 42-7, Preiļi, valdes priekšsēdētāja Aiņa Novika iesniegumu (reģistrēts
2018.gada 12.martā, Nr. 4-11/901), par īrnieku neapmaksātajiem rēķiniem pašvaldībai
piederošajos dzīvokļos Daugavpils ielā 42, Preiļos, pamatojoties uz Dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu (noslēgts 01.03.2008.), likumu „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 4.punktu, „Dzīvokļa īpašuma likumu”, likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
50.pantu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apmaksāt dzīvokļu īpašnieku biedrībai „ES 1” uzkrājušos parādu par Preiļu novada
domes izīrētajiem dzīvokļiem Daugavpils ielā 42, Preiļos, par dzīvokļu apsaimniekošanu
un apkuri, un elektrību kāpņu telpā, no budžeta sadaļas “komunālā saimniecība”, par
kopējo summu EUR 798.62, tai skaitā:
 dzīvoklis Nr. 9 (īrniece P. G.), par summu EUR 194,57 (laika periods 2017.g. novembris
– 2018.gada janvāris), tai skaitā:
par īri un apsaimniekošanu – EUR 43,14
par elektrību - EUR 2,64
par apkuri – EUR 148,79
 dzīvoklis Nr. 18 (īrniece T. G.), par summu EUR 196,90 (laika periods 2017.g.
novembris – 2018.gada janvāris), tai skaitā:
par īri un apsaimniekošanu – EUR 43,68
par elektrību - EUR 2,64
par apkuri – EUR 150,58
 dzīvoklis Nr. 11 (īrniece J. B.), par summu EUR 208,51 (laika periods 2017.g. novembris
– 2018.gada janvāris), tai skaitā:
par īri un apsaimniekošanu – EUR 46,29
par elektrību - EUR 2,64
par apkuri – EUR 159,58
 dzīvoklis Nr. 23 (īrniece M. F.), par summu EUR 198,64 (laika periods 2017.g.
novembris – 2018.gada janvāris), tai skaitā:
par īri un apsaimniekošanu – EUR 44,01
par elektrību - EUR 2,64
par apkuri – EUR 151,79
2. Apmaksāt pakalpojumu sniedzējam SIA “Preiļu Saimnieks” uzkrājušos parādu par Preiļu
novada domes izīrētajiem dzīvokļiem Daugavpils ielā 42, Preiļos, par ūdeni un
kanalizāciju, un par atkritumu izvešanu, no budžeta sadaļas “ komunālā saimniecība”, par
kopējo summu EUR 91.19, tai skaitā:
 dzīvoklis Nr. 9 (īrniece P. G.), par summu EUR 37,67 (laika periods 2017.g. novembris –
2018.gada janvāris), tai skaitā:
par atkritumu izvešanu EUR 17,91
par ūdeni un kanalizāciju EUR 19,76
 dzīvoklis Nr. 18 (īrniece T. G.), par summu EUR 19,35 (laika periods 2017.g. novembris
– 2018.gada janvāris), tai skaitā:
par atkritumu izvešanu EUR 11,94
par ūdeni un kanalizāciju EUR 7,41
 dzīvoklis Nr. 11 (īrniece J. B.), par summu EUR 13,38 (laika periods 2017.g. novembris
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– 2018.gada janvāris), tai skaitā:
par atkritumu izvešanu EUR 5,97
par ūdeni un kanalizāciju EUR 7,41
 dzīvoklis Nr. 23 (īrniece M. F.), par summu EUR 20,79 (laika periods 2017.g. novembris
– 2018.gada janvāris), tai skaitā:
par atkritumu izvešanu EUR 5,97
par ūdeni un kanalizāciju EUR 14,82
3. Novada domes Juridiskajai daļai veikt nepieciešamās darbības parādu piedziņai.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja I. Klindžāne
8.§
Par aizdevumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014-2020. Gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” iesniegtā projekta “Preiļu novada lauku ceļu
infrastruktūras uzlabošanas 2.kārta” būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības
realizēšanai
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. un
22.(1) pantu un, saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2018. gadam” 14. panta 1.punktu un
apstiprināto projektu “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 2. kārta” Nr. 17-03A00702-000069, kas tika iesniegts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam
7.pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, un veikto Preiļu novada
domes būvdarbu iepirkumu (id.nr. PND 2017/2AK, Pašvaldības autoceļa Rinči – Gorlišķi –
Raudovka, Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā, pārbūve un id.nr. PND 2018/5AK ELFLA,
Pašvaldības autoceļa Purmaļi – Lielie Anspoki, Saunas pagastā, Preiļu novadā, pārbūve (Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības
programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
ietvaros) realizācijai.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizdevumu Valsts kasē uz 30 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi
projekta “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 2. kārta” Nr. 17-03A00702-000069 realizācijai.
2. Projekta realizēšanai nepieciešamais priekšfinansējums sastāda 606 262.00 EUR (ar
PVN).
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu, sākot ar 2019.gada
septembra mēnesi.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja V. Ivanovs
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9.§
Par SIA “Preiļu saimnieks” 2017.gada pārskatu
(M. Plivda, J. Kuzņecovs, J. Erts, E. Vilcāns, S. Mukāne, J. Želvis, I. Stare, V. Ivanovs)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu “Par
pašvaldības budžetiem” un, izskatot SIA “Preiļu saimnieks” iesniegto 2017.gada finanšu
pārskatu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai SIA “Preiļu saimnieks” 2017.gada finanšu pārskatu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja A. Džeriņš
10.§
Par finansējuma piešķiršanu tehniski ekonomiskā projekta izstrādei Preiļu pilsētā
(M. Plivda, A. Jermolajevs)
Pamatojoties uz nepieciešamību turpināt darbu pie siltumapgādes sistēmas pilnveidošanas, lai
pieņemtu pamatotus lēmumus par turpmākajām investīcijām,
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu TEP Preiļu pilsētas siltumapgādes sistēmas uzlabošanas risinājumu
izstrādei EUR 2500( + PVN).
2. Līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
3. Uzdot Preiļu novada domes juridiskajai daļai organizēt tirgus izpēti, slēgt līgumu ar
zemākās cenas piedāvājuma pretendentu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja A. Jermolajevs
Sēdes vadītāja Maruta Plivda dod vārdu sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
priekšsēdētājai Inetai Liepniecei.
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SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES
LĒMUMPROJEKTI
11.§
Par finansējuma piešķiršanu Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem
(I. Liepniece)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, likumu „Par
pašvaldību budžetiem” un, izskatot Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas direktora
E. Vaivoda 2018.gada 7.marta iesniegumu un Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas
padomes 2018. gada 2.marta sēdes protokolu Nr. 2, par finansējuma piešķiršanu augsta līmeņa
sportistiem, saskaņā ar pašvaldības nolikumu “Sporta atbalsta programmas finansējuma
piešķiršana Preiļu novada iedzīvotājiem”:
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu sekojošiem Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem, saskaņā ar
Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas padomes 2018. gada 7. marta sēdes
protokolu Nr. 2:
Vārds, uzvārds

Iedalītā
summa EUR
2000,1000,500,1000,500,500,500,200,300,300,200,250,250,200,500,-

A. K.
D. R.
R. V.
R. V.
M. B.
D. A.
R. L.
O. P.
P. L. L.
M. B.
K. K.
R. T.
L. V.
M. N.
G. Š.

2. Papildus naudas līdzekļus EUR 200,00 apmērā iedalīt no budžeta sadaļas “Pieaugušo
sports”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja J. Gžibovska
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12.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
12.1.
I. S. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot I. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī (adrese),
2018. gada 3. marta iesniegumu ( reģ. 05.03.2018., Nr. 13-1/142S), par sociālā dzīvokļa īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt I. S. sociālā dzīvokļa- (adrese), īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja Z. Andrejeva
12.2.
J. Č. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot J. Č., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī- (adrese),
2018. gada 8. marta iesniegumu (reģ. 08.03.2018., Nr. 13-1/160Č), par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 5. panta 4. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar J. Č. noslēgto sociālā dzīvokļa- (adrese), īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja Z. Andrejeva
12.3.
A. C. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot A. C., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī- (adrese),
2018. gada 5. marta iesniegumu (reģ. 05.03.2018., Nr. 13-1/140C), par sociālās īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt A. C. sociālā dzīvokļa (adrese), īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja Z. Andrejeva
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12.4.
A. A. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot A. A., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī (adrese),
2018.gada 16. februāra iesniegumu (reģ. 02.03.2018., Nr.13-1/132A), par sociālā dzīvokļa īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar A. A. noslēgto sociālā dzīvokļa (adrese), īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja Z. Andrejeva
12.5.
J. B. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot J. B., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī- (adrese),
2018. gada 3. marta iesniegumu (reģ. 05.03.2018., Nr. 13-1/141B), par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar J. B. noslēgto sociālā dzīvokļa- (adrese), īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja Z. Andrejeva
12.6.
S. I. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot S. I., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018.gada 6.marta
iesniegumu (reģ. 06.03.2018., Nr.13-1/148I), par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu,
pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.
panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar S. I. noslēgto sociālā dzīvokļa (adrese), īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja Z. Andrejeva
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12.7.
V. G. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot V. G., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī- (adrese),
2018.gada 6.marta iesniegumu (reģ. 06.03.2018., Nr. 13-1/146G), par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V. G. noslēgto sociālā dzīvokļa (adrese), īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja Z. Andrejeva
12.8.
T. T.s iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot T. T., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī (adrese),
2018. gada 5. marta iesniegumu (reģ. 05.03.2018., Nr.13-1/143B), par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar T. T. noslēgto sociālā dzīvokļa (adrese), īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja Z. Andrejeva
12.9.
J. I. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot J. I., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī (adrese),
2018. gada 1.marta iesniegumu (reģ. 02.03.2018, Nr. 13-1/133 I), par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar J. I. noslēgto sociālā dzīvokļa (adrese), īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja Z. Andrejeva
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12.10.
E. T. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot E. T., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī (adrese),
2018. gada 7.marta iesniegumu (reģ. 07.03.2018., Nr.13-1/157T), par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar E. T. noslēgto sociālā dzīvokļa (adrese), īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja Z. Andrejeva
12.11.
V. J. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot V. J. personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī (adrese),
2018. gada 7.marta iesniegumu (reģ. 07.03.2018., Nr.13-1/156J), par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V. J. noslēgto sociālā dzīvokļa (adrese), īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja Z. Andrejeva
12.12.
O. K. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot O. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī- (adrese),
2018. gada 6.marta iesniegumu (reģ. 06.03.2018., Nr. 13-1\147K), par sociālā dzīvokļa īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar O. K. noslēgto sociālā dzīvokļa (adrese), īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja Z. Andrejeva
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12.13.
J. F. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot J. F., p.k. xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī (adrese) 2018. gada
12.marta iesniegumu (reģ., 12.03.2018., Nr. 13-1/171F) par sociālās īres līguma pagarināšanu
pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.
panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt J. F. (adrese), sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja Z. Andrejeva
13.§
Par sociālās dzīvojamās platības maiņu
L. C. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot L. C., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta- (adrese), 2018. gada 7.marta
iesniegumu (reģ. 07.03.2018., Nr.13-1/155C) par sociālas dzīvojamās platības- Liepu iela 8-19,
istaba Nr.1, Pelēču pagasts, Preiļu novads, maiņu uz sociālo dzīvojamo platību Liepu iela 8-19,
istaba Nr.3, Pelēču pagasts, Preiļu novads.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apmainīt L. C. sociālo dzīvojamo platību- Liepu iela 8-19, istaba Nr.1, Pelēču pagasts,
Preiļu novads, uz sociālo dzīvojamo platību Liepu iela 8-19, istaba Nr.3, Pelēču pagasts,
Preiļu novads.
2. Pelēču pārvaldei noslēgt ar L. C. īres līgumu uz 6 mēnešiem.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja Z. Andrejeva
14.§
Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
14.1.
A. Z. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot A. Z., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 7.marta
iesniegumu (reģ.08.03.2018., Nr. 13-1/161Z), par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa 1.Maija
ielā 5-18, Preiļos.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma”
12.panta pirmās daļas 2.punktu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
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1. Izbeigt pašvaldības dzīvojamās platības 1.Maija ielā 5-18, Preiļos, īres līgumu ar A. Z.,
personas kods xxxxxx-xxxxx.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja Z. Andrejeva
14.2.
V. D. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot V. D., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta (adrese) 2018. gada
19.februāra iesniegumu (reģ.20.02.2018., Nr. 13-1/115D ), par atteikšanos no pašvaldības
dzīvokļa Liepu ielā 8-10, Pelēču pag., Preiļu novads.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma”
12.panta pirmās daļas 2.punktu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt pašvaldības dzīvojamās platības Liepu ielā 8-10, Pelēču pag., Preiļu novads, īres
līgumu V. D., personas kods xxxxxx-xxxxx.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja Z. Andrejeva
14.3.
T. S. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot T. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 2.marta
iesniegumu (reģ.02.03.2018., Nr. 13-1/133S), par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa
Daugavpils ielā 18-2 , Preiļos.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma”
12.panta pirmās daļas 2.punktu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt pašvaldības dzīvojamās platības Daugavpils ielā 18-2, Preiļos, īres līgumu ar T.
S., p.k. xxxxxx-xxxxx.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja Z. Andrejeva
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15.§
Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
15.1.
V. F. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot V. F., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018.gada 19.
februāra iesniegumu (reģ.20.02.2018., Nr. 13-1/113F), par uzņemšanu rindā uz pašvaldības
dzīvojamo platību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta
1.daļu, Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/15 „Par pašvaldības palīdzības
dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību”.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt rindā V. F. uz pašvaldības dzīvojamo platību Reģistrs Nr. 1, 2.grupa.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja Z. Andrejeva
15.2.
I. V. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot I. V., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018.gada 5.marta
iesniegumu (reģ.05.03.2018., Nr. 13-1/138V), par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo
platību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, Preiļu
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/15 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa
jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību”.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt rindā I. V. uz pašvaldības dzīvojamo platību Reģistrs Nr. 1, 2.grupa.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja Z. Andrejeva
15.3.
I. I. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot I. I., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018.gada 13.marta
iesniegumu (reģ.13.03.2018., Nr. 13-1/176I), par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo
platību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, Preiļu
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/15 „ Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa
jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību”.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
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1. Uzņemt rindā I. I., p.k. xxxxxx-xxxxx, uz pašvaldības dzīvojamo platību Reģistrs Nr. 1,
2.grupa.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja Z. Andrejeva
16.§
Par Valsts budžeta mērķdotācijas mācību līdzekļu un mācību literatūras sadali starp
novada izglītības iestādēm
(I. Liepniece)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu „Par
pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2018.gada 7.marta rīkojumu
Nr. 4-7e/2018/872 ”Par finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei
2018.gadam”.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Valsts budžeta mērķdotāciju mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 2018.gadā
sadalīt proporcionāli izglītojamo skaitam uz 01.09.2017., paredzot vienam
izglītojamajam EUR 18.66.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādes valsts budžeta līdzekļu sadalījums
2018.gadam uz vienas lapas, Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojums
Sagatavoja J. Gžibovska
17.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
17.1.
Z. T. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot Z. T., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvesvieta – (adrese), 2018.gada 9.februāra (reģ.
domē 09.02.2018., nr.15-3/96T) iesniegumu, ar lūgumu anulēt ziņas par R. T., personas kods
xxxxxx-xxxxx un Z. T., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarēto dzīvesvietu (adrese), sakarā ar
to, ka viņi pēc dotās adreses nedzīvo un faktiskā dzīvesvieta nav zināma.
Pārbaudot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1) Nekustamais īpašums- dzīvoklis (adrese), ar kadastra nr. 76019002007, uz īpašuma
tiesību pamata pieder Z. T., Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1831 Ģ-1.
2) Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 2018.gada
9.februārī Preiļu novada dome nosūtīja vēstuli nr.15-3/163 R. T. un vēstuli nr.15-3/162 Z.
T., ar lūgumu sniegt viedokli, sakarā ar deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
3) Pēc pārbaudes, vai deklarētās personas dzīvo adresē, tika konstatēts: ka Z. T. un R. T.
dzīvo adresē, to apliecina šo personu paraksti uz domes vēstuļu nr.15-3/162 un nr.153/163 eksemplāriem. Z. T. apgalvojums iesniegumā, ka personas adresē nedzīvo un
faktiskā dzīvesvieta nav zināma ir maldinošs.
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4) Dzīvesvietas deklarēšanās likums nenosaka, ka ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu
būtu anulējamas tāpēc vien, ka persona nedzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā.
Dzīvesvietas deklarēšanās likums, 12.panta pirmās daļas otrais punkts prasa, lai būtu
zudis arī tiesiskais pamats dzīvot attiecīgajā nekustamajā īpašumā. Tiesiskais pamats
apmesties uz dzīvi noteiktajā nekustamajā īpašumā rodas līdz ar īpašuma lietošanas
tiesību iegūšanu.
Par R. T.:
 R. T. dzīvesvietā (adrese), ir deklarējies 22.09.2016., norādot deklarēšanās tiesisko
pamatu – radniecība Z. T.. Pārbaudot Iedzīvotāju reģistrā – R. T. ir Z. T. dēls.
 Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļā noteikto, 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 dzīvokļa
lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai
līgumiska pamata. Tā kā R. T.radniecība ar Z. T. pastāv, tad arī nekustamā īpašuma
lietošanas tiesības nav zudušas, R. T. ir tiesisks pamats dzīvot un būt deklarētam īpašumā
(adrese).
Par Z. T.:
 Z. T. dzīvesvietā (adrese), ir deklarējies 26.05.2016., norādot deklarēšanās tiesisko
pamatu – vienošanās ar īpašnieku Z. T. Pārbaudot Iedzīvotāju reģistrā – Z. T. ir Z. T.
dēls.
 Domē ir iesniegts 15.02.2018. Z. T. iesniegums, reģ. 15.02.2018., 15-3/106T, ar lūgumu
anulēt viņam ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē: (adrese).
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, Z. T. iesniegumu, reģ. domē
15.02.2018., 15-3/106T.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt anulēt ziņas par R. T. deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā (adrese), jo
tiesiskais pamats būt deklarētam īpašumā nav zudis.
2. Anulēt ziņas par Z. T. deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā (adrese), jo pati
persona rakstiski lūgusi anulēt viņam ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja A. Kairāne
17.2.
J. M. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot J. M., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018.gada 9.marta
(reģ. 09.03.2018., nr.15-3/166M) iesniegumu, ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu
personai A. L., personas kods: xxxxxx-xxxxx, pēc adreses (adrese), sakarā ar dzīvokļa īpašnieka
maiņu, īpašums iegūts izsolē, konstatēts:
1) Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta nosacījumiem, 2018.gada 12.martā
A. L. tika nosūtīts paziņojums (Nr.15-3/293, ierakstītā vēstulē) uz deklarēto dzīvesvietu
(adrese), ar lūgumu sniegt viedokli par iespējamo ziņu par deklarētās dzīvesvietas
anulēšanu.
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2) Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļā noteikto, 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 dzīvokļa
lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai līgumiska
pamata.
3) Ir iesniegts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Lēmuma
NORAKSTS Arhīva Nr.C-0096-18 no 08.02.2018.: “Nostiprināt A. L., personas kods
xxxxxx-xxxxx, piederošo nekustamo īpašumu (adrese), kadastra Nr. 7601 900 0660,
ierakstītu Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4357-5, kas pārdots izsolē uz
ieguvēja J. M., personas kods xxxxxx-xxxxx, vārda..”
4) Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto,
ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
5) Izvērtējot J. M. iesniegumā un iesniegtos dokumentos norādīto - dzīvoklis iegādāts izsolē,
mainās dzīvokļa īpašnieki, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro
daļu, 11.,12.panta pirmās daļas 2.punktu un MK 2003.gada 11.februāra noteikumus nr.72
„Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par A. L. deklarēto dzīvesvietu adresē: (adrese)novads, jo personai ir zudis
tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja A. Kairāne
17.3.
Pelēču pagasta pārvaldes vadītājas vēstules izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot Pelēču pagasta pārvaldes vadītājas Ivetas Stašulānes 05.03.2018. vēstuli Nr.18-2-4/9, ar
lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai A. N., personas kods xxxxxx-xxxxx,
pašvaldības sociālajā dzīvoklī, pēc adreses - (adrese), sakarā ar to, ka īres līgums ir beidzies
2018.gada 28.februārī, persona dzīvoklī nav dzīvojusi no izīrēšanas brīža.
Konstatēts:
1) Ar Domes Lēmumu, prot. Nr.11, no 24.08.2017., punkts 18.2., A. N. piešķirta sociālā
dzīvojamā platība Liepu ielā 8-19, istaba Nr.3, Pelēču pag., Preiļu novads.
2) Noslēgts sociālā dzīvokļa Īres līgums no 08.09.2017., līguma punktā 3.1. ir atrunāts “šis
līgums stājas spēkā 2017.gada 8.septembrī un tiek noslēgts uz laiku līdz 2018.gada
28.februārim” (kopija pielikumā).
3) A. N. adresē, pēc Iedzīvotāju reģistra datiem, deklarējies 2017.gada 8.septembrī, norādot
tiesisko pamatu: rakstveida īres līgums ar Preiļu novada domi.
4) Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļā noteikto, 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 dzīvokļa
lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai
līgumiska pamata.
5) Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot
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deklarētajā dzīvesvietā. Piemērojot Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 2.punktu, iestādei ir pienākums pārliecināties, kas veido personas tiesisko pamatu
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā un, vai personas tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā ir zudis.
6) A. N. tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā noteica dzīvojamās platības īres
līgums, tā kā Īres līguma termiņš ir izbeidzies un nav atjaunots, tad personas tiesiskais
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā arī ir zudis.
7) Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta
pirmās daļas 2.punktā noteikto, ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja
attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par A. N. deklarēto dzīvesvietu adresē: (adrese), jo personai ir zudis
tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja A. Kairāne
17.4.
M. G. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot M. G., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvesvieta (adrese), 2018.gada 6.marta (reģ.
06.03.2018., nr.15-3/152G) iesniegumu, ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu
personām I. P., personas kods xxxxx-xxxxx, I. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, adresē:
(adrese), sakarā ar īpašnieku maiņu, personām nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā.
Konstatēts:
1) Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 2018.gada 7.martā I.
P. un I. K. tika nosūtīts paziņojums (Nr.15-3/288, Nr. 15-3/289) ierakstītā vēstulē, uz
deklarēto dzīvesvietu (adrese), sakarā ar to, ka pēc M. G. iesnieguma tiek uzsākta
deklarēto ziņu pārbaude, ar lūgumu viņām ierasties domē sniegt viedokli, argumentus,
iesniegt dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt deklarētām īpašumā.
Personas Preiļu novada domē nav ieradušās.
2) Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem, I. P. un I. K. īpašumā deklarējušās 31.01.2005., uzrādot
deklarēšanās tiesisko pamatu – radniecība Z. M..
3) Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļā noteikto, 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 dzīvokļa
lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai līgumiska
pamata.
4) Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu-dzīvokli (adrese), ir nostiprinātas Zemesgrāmatā
uz M. G. vārda, pamatojoties uz 2018.gada 12.februāra mantojuma apliecību Nr.1227.
Zemesgrāmatu apliecība, nod. Nr.4271-3 Z. M. īpašuma tiesības uz īpašumu ir
izbeigusies līdz ar īpašuma tiesību reģistrāciju zemesgrāmatā uz jaunā īpašnieka M. G.
vārda.

23

5) Dzīvokļa īpašniece M. G. lūdz anulēt I. P. un I. K. ziņas par deklarēto dzīvesvietu, jo ir
notikusi īpašnieku maiņa, personām nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā,
ne rakstiskas, ne mutiskas vienošanās par dzīvošanu īpašumā ar personām nav slēgtas.
6) Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto,
ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
7) Ņemot vērā augstāk minēto, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 2.daļu, 12.panta
pirmās daļas 2.punktu un MK 2003.gada 11.februāra noteikumus nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par I. P. un I. K. deklarēto dzīvesvietu adresē: (adrese)
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja A. Kairāne
18.§
Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
I. V. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot I. V., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta (adrese)2018. gada 13. marta
iesniegumu (reģ.13.03.2018., Nr.13-1 /172V), par pašvaldības dzīvokļa (adrese)., īres tiesību
piešķiršanu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.un 3.pantu, Preiļu novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr. 2017/15, “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas
kārtību”.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt I. V. divistabu dzīvokļa īres tiesības (ar malkas apkuri) par pašvaldības dzīvokli
(adrese).
2. Pelēču pagasta pārvaldei noslēgt ar I. V. dzīvojamās telpas īres līgumu uz 10 gadiem.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja Z. Andrejeva
19.§
Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu
M.V. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot M. V., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada
14.marta iesniegumu (reģ.14.03.2018., Nr.13-1/180V), par pašvaldības dzīvokļa (adrese), īres
līguma pārrakstīšanu uz M. V. vārda, sakarā ar atbildīgās īrnieces mātes T. S., p.k. xxxxxxxxxxx, atteikumu no īres tiesībām uz pašvaldības dzīvokli (adrese), pamatojoties uz likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 14.panta 4. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
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M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus pašvaldības dzīvojamās platības (adrese), īres līgumā, kā galveno
īrnieku ierakstot dēlu M. V., p.k. xxxxxx-xxxxx.
2. SIA „Preiļu saimnieks” noslēgt ar Mx V. īres līgumu uz 10 gadiem.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja Z. Andrejeva
20.§
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
(I. Liepniece, I. Stare, J. Želvis, M. Plivda, L .Pastars, J. Erts)
Ņemot vērā to, ka Preiļu novada pašvaldības 2018.gada budžetā ir paredzēti līdzekļi, ārstniecības
pakalpojumu daļējai segšanai, konkrētām iedzīvotāju grupām ir nepieciešams papildināt Preiļu
novada domes saistošos noteikumus “Par materiālo palīdzību Preiļu novadā”. Preiļu novada
domes saistošie noteikumi Nr.2018/7 “Grozījumi Preiļu novada domes 2016.gada 30.jūnija”
saistošajos noteikumos Nr.2016/10 “Par materiālo palīdzību Preiļu novadā”” (turpmāk –
saistošie noteikumi) noteiks kārtību, kādā Preiļu novadā deklarētās sociāli mazaizsargātās
personas – pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti, var saņemt atbalstu ārstniecības
pakalpojumu saņemšanas izdevumu segšanai, kā arī noteiks veidu, kādā tiek nodrošināta atbalsta
apmaksa. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”, 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu un
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešā daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 9 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS – 1 (I. Stare),
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2018/7„ Grozījumi Preiļu
novada domes 2016.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 2016/10 „Par materiālo
palīdzību Preiļu novadā”.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: saistošie noteikumi Nr. 2018/7
Sagatavoja A. Džeriņš
21.§
Par lēmuma precizēšanu
(I. Liepniece)
Izskatot Preiļu novada domes Starpinstitucionālās sadarbības komisijas (Starpinstitucionālais
sadarbības modelis sociālajam riskam pakļauto bērnu/jauniešu atbalstam) vadītāja Andreja
Zagorska sagatavoto informāciju par komisijas sekretāra (es) nozīmēšanu ar pašvaldības
rīkojumu, pamatojoties uz 2017 .gada 12.septembra MK noteikumu Nr. 545 "'Noteikumi par
institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā " 16.punktu - Sadarbības grupas darbu
materiāltehniski nodrošina attiecīgās pašvaldības norīkota amatpersona – protokolē sanāksmes,
sagatavo izskatāmos materiālus, kā arī nodrošina informācijas apmaiņu starp sadarbības grupas
pārstāvjiem, ievērojot normatīvo aktu regulējumu fizisko personu datu aizsardzības jomā.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
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1. Izteikt Preiļu novada domes 2012.gada 20. decembra sēdes lēmuma protokols Nr.17.
p.2.9. 4.punktu sekojošā redakcijā:
“4. Sadarbības vienības ( komisijas) sekretāru, tās materiāltehniskā darba
nodrošināšanai, norīko pašvaldība”.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja A. Džeriņš
Sēdes vadītāja Maruta Plivda dod vārdu novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas
priekšsēdētājam Jurim Ertam.
NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES
LĒMUMPROJEKTI
22.§
Par izmaiņām pašvaldības autoceļu (ielu) fonda Padomes sastāvā
(J. Erts, M.Plivda)
Pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda nolikuma 5.1. punktu un, sakarā
ar veiktajām izmaiņām Preiļu novada domes darbinieku sarakstā.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Veikt izmaiņas Preiļu novada pašvaldības autoceļu (Ielu) fonda padomes sastāvā un
apstiprināt fonda padomi sekojošā sastāvā:
Preiļu novada domes deputāts Juris Želvis,
Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels,
Preiļu novada Preiļu pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Plivda
Preiļu novada Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Gunta Uzuleviča,
Preiļu novada Saunas pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins,
Preiļu novada Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne,
Preiļu novada domes Tehniskās daļas būvinženieris Aigars Vaivods.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja J. Skutels
23.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai
Preiļu novadā
(J. Erts)
Pamatojoties uz 2017.gada 7.jūlijā pieņemtajiem Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem
“Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju ( dzīvojamo ēku īpašnieku ) ierosinājuma un
-2018.gada 28.februāra dzīvojamās mājas (adrese), īpašnieka Z. P. iesniegumu,
-2018.gada 6.marta dzīvojamās mājas (adrese), īpašnieces O. Z. iesniegumu,
-2018.gada 12. marta dzīvojamās mājas (adrese), īpašnieka G. B. pilnvarotās personas I. B.
iesniegumu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
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M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas (adrese),
pieslēguma
kanalizācijai
ierīkošanai EUR 400,00 (27,5 metri kanalizācija).
2. Piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas (adrese)
pieslēguma
kanalizācijai
ierīkošanai EUR 400,00 (25 metri kanalizācija).
3. Piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas (adrese),
pieslēguma ūdensvadam un
kanalizācijai ierīkošanai EUR 400,00 (45 metri ūdensvads un 26 metri kanalizācija).
4. Uzdot Preiļu novada domes juridiskajai daļai slēgt vienošanos ar pretendentu un
būvniecības darbu organizētāju par darbu izpildes un līdzfinansējuma saņemšanas
kārtību.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja A. Jermolajevs
24.§
Par iesniegumu izskatīšanu
(J. Erts, M. Plivda, V. Madalāne)
Izskatot A. A., p.k. xxxxx-xxxxx, (adrese), D. M., p.k. xxxxxx-xxxxx, (adrese), J. Š., p.k.
xxxxxx-xxxxx, (adrese), J. Š., p.k. xxxxxx-xxxx, (adrese), iesniegumus par Limankas ezera
iegūšanu īpašumā, kopīpašumā, tika noskaidrots.
1) Nekustamais īpašums, ar kadastra Nr. 7644 005 0087, ir Preiļu novada pašvaldības
Limankas ezers, ar kopējo platību 12,5 ha.
2) Atsavināšanas ierosinātāji ir Limankas ezeram pieguļošo zemes gabalu īpašnieki.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
3.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu.
Sagatavotais un novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas uz sēdi virzītais
lēmumprojekts ir Neatsavināt Preiļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu, ar kadastra Nr.
7644 005 0087 (Limankas ezers).
Maruta Plivda ierosina izsludināt publisko apspriešanu, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par
Limankas ezera atsavināšanu un informēt par saņemto iesniegumu pieguļošā zemes gabala
īpašnieku VAS “Latvijas Valsts meži” un noskaidrot viņu viedokli.
Juris Erts ierosina balsot par pēdējo saņemto priekšlikumu no Marutas Plivdas
Atklāti balsojot: PAR- 9 balsis (M. Plivda, J. Želvis, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - 1 balss
(V. Madalāne), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izsludināt publisko apspriešanu, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par Limankas ezera
atsavināšanu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja A. Džeriņš
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25.§
Par Preiļu novada domes nolikuma „Par mājražotāju, amatnieku, zemnieku un dārzkopju
gadatirgus rīkošanu” apstiprināšanu jaunā redakcijā
(J. Erts, I. Liepniece, I. Stare)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības nolikumu „Par mājražotāju, amatnieku, zemnieku
un dārzkopju gadatirgus rīkošanu” jaunā redakcijā.
2. Apstiprināt, ka ar šī nolikuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Preiļu novada domes
2016.gada 22.septembra nolikums “Par mājražotāju, amatnieku, zemnieku un dārzkopju
gadatirgus rīkošanu”.
3. Noteikt, ka nolikums stājas spēkā ar 2018. gada 26.martu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: nolikums Par mājražotāju, amatnieku, zemnieku un dārzkopju gadatirgus rīkošanu,
pieteikuma anketa
Sagatavoja I. Elste
26. §
Par nekustamā īpašuma sadali
26.1.
J. G. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot J. G., personas p.k. xxxxxx-xxxxx, dzīvo (adrese) 2018. gada 15.marta iesniegumu (reģ.
15.03.2018., Nr.4-15/ 185 -G), par nekustamā īpašuma “Balvas”, ar kadastra Nr.7644 003 0183,
Preiļu novada Aizkalnes pagastā, sadali, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Balvas”, ar kadastra Nr. 7644 003 0183, Preiļu
novada Aizkalnes pagastā, zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu 7644 003 0183,
platībā 12,9 ha, neizstrādājot zemes ierīcības sadales projektu.
2. Atdalāmajai zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 7644 003 0183, piešķirt jaunu
nosaukumu “Baltiņi” un saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja V. Biezaite
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26.2.
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību sadali
(J. Erts, V. Biezaite, M. Plivda)
Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu, ar kadastra apzīmējumiem 7601 006
1608 un 7601 006 1607, Preiļu novada Preiļu pilsētā, sadali, pamatojoties uz likumu” Par
pašvaldībām” 21. pantu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, ar kadastra apzīmējumiem 7601 006 1608
un 7601 006 1607, Preiļu novada Preiļu pilsētā, atbilstoši grafiskajam pielikumam – no
divām zemes vienībām izveidojot trīs.
2. Noteikt, ka:
 Jaunizveidotajai zemes vienībai (grafiskajā pielikumā apzīmēta ar Nr. 1) platībā
apmēram 0,45 ha saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0501( Dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa);


Jaunizveidotajai zemes vienībai (grafiskajā pielikumā apzīmēta ar Nr. 2) platībā
apmēram 0,1 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1101 (Zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā);



Jaunizveidotajai zemes vienībai (grafiskajā pielikumā apzīmēta ar Nr. 3) platībā
apmēram 1,14 ha saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0907 (Kapsētu
teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve).
3. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, platības var tikt precizētas.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja V. Biezaite
27.§
Par adreses dzēšanu un adreses piešķiršanu
27.1.
LR Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra vēstules izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot LR Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra 2018.gada 31. janvāra vēstuli, par
adreses dzēšanu Preiļu novada Preiļu pagastā, konstatēts, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā 2018.gada 26.janvārī dzēsti ieraksti par būvi, ar kadastra apzīmējumu 7658
003 0170 001 (dzīvojamā māja), kurai bija reģistrēta adrese: "Ciemupe", Lielie Leiči, Preiļu
pag., Preiļu nov., un līdz ar to ir jāizvērtē nepieciešamība saglabāt minēto adresi zemes vienībai,
ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0170.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu un MK 2015. gada 8.decembra noteikumu
Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 30. punktu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
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1. Zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0170, kura nav adresācijas objekts,
dzēst VARIS reģistrēto adresi: "Ciemupe", Lielie Leiči, Preiļu pag., Preiļu nov.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja V. Biezaite
27.2.
A. K. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot A. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, 2018.gada 16.marta iesniegumu (reģ.
Nr.16.03.2018., Nr.4-15/ 187-K), par adreses piešķiršanu apvienotajām telpu grupām Preiļu
novada Preiļu pilsētā, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu, MK 2015. gada
8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 25.1. punktu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apvienotajām telpu grupām, ar kadastra apzīmējumiem 7601 006 0117 001 002, Brīvības
iela 31-2, Preiļi un 7601 006 0117 001 003, Brīvības iela 31-3, Preiļi, atstāt telpu grupas
adresi: Brīvības iela 31-3, Preiļi.
2. Lūgt LR Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistru dzēst VARIS reģistrēto telpu
grupas adresi: Brīvības iela 31-2, Preiļi.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja V. Biezaite
28.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
28.1.
Par zemes ierīcības projekta “Vīksnas” – “Santa” apstiprināšanu
(J. Erts)
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas M. S., p.k. xxxxxx-xxxxx, 2018.gada 6.marta iesniegumu
(reģ.06.03.2018., Nr.4-11/ 830), par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem
īpašumiem „Vīksnas” – “Santa”, Preiļu novada Saunas pagastā, zemes vienību kadastra
apzīmējumi 7674 004 0037 un 7674 004 0379, konstatēts, ka zemes ierīcības projektu
nekustamajiem īpašumiem „Vīksnas” – “Santa”, Preiļu novada Saunas pagastā, ir izstrādājusi
zemes ierīkotāja M. S. (sertifikāta Nr.BA-528).
Pamatojoties uz likumu „Zemes ierīcības likums” un MK noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 11.6 punktu un 26. punktu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu savstarpējo robežu pārkārtošanai nekustamajiem
īpašumiem „Vīksnas” – “Santa” Preiļu novada Saunas pagastā, zemes vienību kadastra
apzīmējumi 7674 004 0037 un 7674 004 0379.
2. Plānotajai zemes vienībai Nr. 1(plānotais kadastra apzīmējums 7674 004 0379) noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
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ir lauksaimniecība), plānotajai zemes vienībai Nr. 2 (plānotais kadastra apzīmējums 7674
004 0037) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja V. Biezaite
28.2.
Par zemes ierīcības projekta “Alan” apstiprināšanu
(J. Erts)
Izskatot SIA “Preime”, reģ. Nr.41503026248, 2018.gada 14.marta iesniegumu (reģ.14.03.2018.,
Nr.4-11/948), par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Alan”,
Preiļu novada Preiļu pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7658 003 0203, konstatēts, ka
zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam īpašumam „Alan” , Preiļu novada Preiļu pagastā,
zemes vienības kadastra apzīmējums 7658 003 0203, ir izstrādājusi zemes ierīkotāja Anita
Šķēpa (sertifikāta Nr.BA-86).
Pamatojoties uz likumu „Zemes ierīcības likums” un MK noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 11.6. punktu un 26. punktu.
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam īpašumam „Alan”, Preiļu novada
Preiļu pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7658 003 0203.
2. Plānotajai zemes vienībai Nr. 1 (plānotais kadastra apzīmējums 7658 003 0361) saglabāt
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība), esošo nosaukumu “Alan” un VARIS reģistrēto adresi: “Alans”,
Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301.
3. Plānotajai zemes vienībai Nr. 2 (plānotais kadastra apzīmējums 7658 003 0360) saglabāt
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība), ieteikt piešķirt jaunu nosaukumu “Salja” un noteikt adresi:
“Salja”, Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja V. Biezaite
28.3.
Par zemes ierīcības projekta „Brīvības iela 75, Rīgas iela 4D” apstiprināšanu
(J. Erts)
Izskatot SIA “Preime”, reģ. Nr.41503026248, 2018.gada 19.marta iesniegumu (reģ.19.03.2018.,
Nr.4-11/1019), par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Brīvības
iela 75, Rīgas iela 4D”, Preiļu novada Preiļu pilsētā, zemes vienību kadastra apzīmējumi 7601
001 0301 un 7601 001 0305, konstatēts, ka zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem
„Brīvības iela 75, Rīgas iela 4D” Preiļu novada Preiļu pilsētā, zemes vienību kadastra
apzīmējumi 7601 001 0301 un 7601 001 0305, ir izstrādājusi zemes ierīkotāja Anita Šķēpa
(sertifikāta Nr.BA-86).
Pamatojoties uz likumu „Zemes ierīcības likums” un MK noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 11.6. punktu un 26. punktu.
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Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu savstarpējās robežas pārkārtošanai nekustamajiem
īpašumiem „Brīvības iela 75, Rīgas iela 4D”, Preiļu novada Preiļu pilsētā, zemes
vienību kadastra apzīmējumi 7601 001 0301 un 7601 001 0305.
2. Plānotajai apvienotajai zemes vienībai Nr. 1 (plānotais kadastra apzīmējums 7601 001
0305) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0801 (komercdarbības objektu
apbūve) un saglabāt esošo VARIS reģistrēto adresi: Rīgas iela 4D, Preiļi, Preiļu novads.
3. Plānotajai zemes vienībai Nr. 2 (plānotais kadastra apzīmējums 7601 001 0301) saglabāt
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1001(rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve) un esošo VARIS reģistrēto adresi Brīvības iela 75, Preiļi, Preiļu novads.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja V. Biezaite
29.§
Par atvaļinājumu pašvaldības izpilddirektoram
(M. Plivda)
Izskatot pašvaldības izpilddirektora iesniegumu, reģ. 20.03.2018., Reģ. nr. 5-17/188I, par
ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu, saskaņā ar Darba likuma 149.panta pirmo, otro daļu,
pamatojoties uz pašvaldības saistošiem noteikumiem “Preiļu novada pašvaldības nolikums”
20.1. punktu:
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. PIEŠĶIRT pašvaldības izpilddirektoram Vladimiram IVANOVAM atvaļinājumu no
2018. gada 20. aprīļa līdz 2018. gada 11. maijam:
1.1. neizmantotā atvaļinājuma 2 kalendārās nedēļas par periodu no 24.09.201723.03.2018;
1.2. papildatvaļinājuma 5 darba dienas par periodu no 24.03.2017-23.03.2018.
2. Uz pašvaldības izpilddirektora Vladimira Ivanova atvaļinājuma laiku izpilddirektora
pienākumus pildīt domes tehniskās daļas vecākajam kontrolierim A. Jermolajevam.
A. Kairāne
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30.§
Par adreses piešķiršanu
P. Č. iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda, V. Biezaite)
Izskatot P. Č. , personas kods xxxxxx-xxxxx, 2018.gada 21.marta iesniegumu (reģ.
Nr.21.03.2018., Nr.4-15/192-Č) par adreses piešķiršanu īpašuma (adrese), sastāvā ietilpstošajai
zemes vienībai Preiļu novada Preiļu pilsētā, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21 pantu,
MK 2015. gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9. un 11. punktu
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Īpašumā ar kadastra numuru 7601 004 0913 Aglonas iela 28, Preiļi, ietilpstošajai apbūvei
paredzētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0012 piešķirt adresi
Sporta iela 3B, Preiļi.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
V. Biezaite
31.§
Par nekustamā īpašuma sadali
SIA “Myrtillus” iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot SIA “Myrtillus”, reģ. Nr.41203020212 2018.gada 20.marta iesniegumu (reģ. Nr.
20.03.2018., Nr.4-11/1040) par nekustamā īpašuma “Vijolītes” Preiļu novada Pelēču pagastā
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 005 0248 sadali, pamatojoties uz likumu “Par
pašvaldībām” 21. pantu un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5 un 8 pantu, MK
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma “Vijolītes”, ar kadastra Nr. 7656 005 0248, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 7656 005 0248 Preiļu novada Pelēču pagastā, sadalot
atbilstoši grafiskajam pielikumam – atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7656 005 0248 apmēram 13,9 ha.
2. Noteikt, ka zemes gabala platība var tikt precizēta, veicot uzmērīšanu dabā.
3. Atdalāmajai zemes vienībai apmēram 13,9 ha platībā saglabāt esošo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
4. Paliekošajai zemes vienībai apmēram 15,5 ha platībā mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība) uz 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
5. Izstrādājot zemes ierīcības sadales projektu paredzēt piekļuvi visām projektētajām zemes
vienībām.
6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna M
1: 10 000 pamatnes.
7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu
veicējam.
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8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai domē,
jāiesniedz saskaņošanai Preiļu novada būvvaldē.
9. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Preiļu
novada domē.
10. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
V. Biezaite
32.§
Par zemes vienību pievienošanu un nosaukuma mainīšanu
AS “Latvijas valsts meži” iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda, V. Biezaite)
Izskatot AS “Latvijas valsts meži”, reģ. Nr.40003466281 2018.gada 19.marta iesniegumu (reģ.
Nr. 19.03.2018., Nr.4-11/1005) par zemes vienību pievienošanu un nosaukuma mainīšanu
nekustamajam īpašumam Preiļu novada Saunas pagastā , pamatojoties uz likumu “Par
pašvaldībām” 21. pantu
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pievienot nekustamam īpašumam “Līvānu mežniecība” Preiļu novada Saunas pagastā,
īpašuma kadastra numurs 7674 006 0175, sastāvošam no trijām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 7674 006 0175 (platība 820.55 ha), 7674 006 0176 (platība 161.31 ha), 7674
006 0177 (platība 251.12 ha), divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7674 001
0111 (platība 136.68 ha), 7674 001 0126 (platība 30.57 ha), ar esošajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem 0201 (Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība);
2. Nekustamam īpašumam “Līvānu mežniecība” Preiļu novada Saunas pagastā ar īpašuma
kadastra numuru 7674 006 0175, mainīt nosaukumu no “Līvānu mežniecība” uz „Valsts
mežs”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
V. Biezaite
33.§
Par piedalīšanos
SAM 9.2.2. Projektā “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību
personām ar invaliditāti un bērniem” un
SAM 9.3.1. Projektā „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē
un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”
(M. Plivda,E. Jermolajeva, L. Pastars, J. Erts )
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās
daļas 7.punktu un Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr. 313 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu
institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma
“Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 36.1 punktu,
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Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece, J. Erts,
M. Pudnika, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020.g. (izstrādāts
Latgales plānošanas reģiona projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales
reģionā” Vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005 ietvaros) iekļauto Preiļu novada pašvaldības
infrastruktūras attīstības risinājumu, finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un
sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības.
2. Piedalīties plāna īstenošanā saskaņā ar pieejamo finansējumu darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākumā „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”, izveidojot:
1) Grupu dzīvokļus – 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem (A. Paulāna ielā 1a,
Preiļi);
2) Dienas aprūpes centra pakalpojumu – 8 personām ar garīga rakstura traucējumiem
(Aglonas ielā 1a, Preiļi);
3) Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu – 8 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
(Jaunatnes ielā 1, Līči, Preiļu pagasts).
3. Plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 321 116 EUR (85%), nacionālais
finansējums 56 668 EUR (15%), kopējais projekta finansējums 377 784 EUR (ar PVN).
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Preiļu novada domes Labklājības pārvaldes direktoram
Laurim Pastaram.
L. Pastars
Sēdi slēdz: plkst. 16.28
Novada domes priekšsēdētāja

M. Plivda

Protokolēja

L. Skutele

Protokols parakstīts 2018.gada 23.martā
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