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0DOMES SĒDES PROTOKOLS
Preiļos
2018.gada 24.aprīlī
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
Juris VUCĀNS
Zigmārs ERTS
Ārijs VUCĀNS
Aigars ZĪMELIS
Sēdē nepiedalās:
Māris LEIKUČS – nav ziņojis neierašanās iemeslu;
Piedalās uzaicinātie un interesenti:
Jolanta Gžibovska – finanšu analītiķe;
Maija Paegle – sabiedrisko attiecību speciāliste;
Jolanta Upeniece – mājas lapas satura redaktore;
Vita Biezaite – nekustamā īpašuma daļas vadītāja;
Skaidra Mukāne – grāmatvedības daļas vadītāja;
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Zenta Andrejeva – speciāliste mājokļu jautājumos;
Andrejs Jermolajevs – tehniskās daļas vecākais kontrolieris;
Elita Jermolajeva – attīstības daļas vadītāja;
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;
Nora Šņepste – Preiļu 1.pamatskolas direktore;
Sintija Trubiņa - praktikante
Maruta Plivda iepazīstina ar kārtējās domes sēdes darba kārtības jautājumiem.
Darba kārtība
Finanšu komitejas sēdes jautājumi
Par SIA “Preiļu slimnīca” 2017.gada pārskatu
Par Preiļu novada pašvaldības 2017. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
Par Preiļu novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta izpildes apstiprināšanu
Par Preiļu novada pašvaldības 2017.gada speciālā budžeta izpildes apstiprināšanu
Par līdzekļu piešķiršanu Izglītības iniciatīvu centram
Par papildus finansējuma piešķiršanu Preiļu novada vēstures un lietišķās mākslas
muzejam lielformāta spēlei
7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Preiļu novada vēstures un lietišķās mākslas muzejam
Valsts KKF projektam
8. Par atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu
9. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
10. Par Preiļu pilsētas autoostas ēkas iegādi pašvaldības īpašumā
11. Par Preiļu novada 2017. gada 27. aprīļa lēmuma (protokola Nr., 5 26 §) grozīšanu sakarā
ar izmaiņām projektā “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 2. kārta”
12. Par mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu
līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu
13. Par līdzekļu piešķiršanu
14. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā
15. Par pirkuma līguma noslēgšanu
16. Par zemes iznomāšanu
17. Par pirkuma līguma noslēgšanu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
18. Par grozījumiem Preiļu novada Labklājības pārvaldes nolikumā
19. Par saistošo noteikumu Nr. 2018/7 “Grozījumi Preiļu novada domes 2016.gada 30.jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 2016/10 “Par materiālo palīdzību Preiļu novadā”” precizēšanu
20. Par Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja nolikuma apstiprināšanu
21. Par grozījumiem Preiļu Mūzikas un mākslas skolas nolikumā
22. Par Preiļu novada domes apbalvojumu piešķiršanu
23. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
24. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
25. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu
26. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
27. Par atteikšanos no sociālā dzīvokļa
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28. Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu rindas
29. Par pašvaldības dzīvokļu reģistra nr. 1, grupa nr.1 rindas apstiprināšanu
30. Par pašvaldības dzīvokļu reģistra nr.1, grupa nr.2 rindas apstiprināšanu
31. Par sociālo dzīvokļu reģistra nr. 2.rindas apstiprināšanu
32. Par pašvaldības dzīvokļu reģistra nr.3 rindas apstiprināšanu
33. Par pašvaldības dzīvokļu reģistra nr. 4 rindas apstiprināšanu
Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
34. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai
Preiļu novadā
35. Par Preiļu novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu
36. Par Preiļu novada Tūrisma konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu
37. Par adrešu dzēšanu un piešķiršanu
38. Par nekustamā īpašuma sadali
39. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
40. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Sēdes vadītāja Maruta Plivda ierosina papildināt darba kārtību ar šādiem papildus darba kārtības
jautājumiem:
1.
2.
3.
4.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā
Par Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas nolikuma apstiprināšanu
Par dzīvojamās platības piešķiršanu
Par iesnieguma izskatīšanu

Sēdes vadītāja aicina deputātus balsot par domes sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne, I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt šādu 2018.gada 24.aprīļa Preiļu novada domes sēdes darba kārtību.
Darba kārtība
Finanšu komitejas sēdes jautājumi
Par SIA “Preiļu slimnīca” 2017.gada pārskatu
Par Preiļu novada pašvaldības 2017. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
Par Preiļu novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta izpildes apstiprināšanu
Par Preiļu novada pašvaldības 2017.gada speciālā budžeta izpildes apstiprināšanu
Par līdzekļu piešķiršanu Izglītības iniciatīvu centram
Par papildus finansējuma piešķiršanu Preiļu novada vēstures un lietišķās mākslas
muzejam lielformāta spēlei
7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Preiļu novada vēstures un lietišķās mākslas muzejam
Valsts KKF projektam
8. Par atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu
9. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
10. Par Preiļu pilsētas autoostas ēkas iegādi pašvaldības īpašumā
11. Par Preiļu novada 2017. gada 27. aprīļa lēmuma (protokola Nr., 5 26 §) grozīšanu sakarā
ar izmaiņām projektā “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 2. kārta”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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12. Par mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu
līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu
13. Par līdzekļu piešķiršanu
14. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā
15. Par pirkuma līguma noslēgšanu
16. Par zemes iznomāšanu
17. Par pirkuma līguma noslēgšanu
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
18. Par grozījumiem Preiļu novada Labklājības pārvaldes nolikumā
19. Par saistošo noteikumu Nr. 2018/7 “Grozījumi Preiļu novada domes 2016.gada 30.jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 2016/10 “Par materiālo palīdzību Preiļu novadā”” precizēšanu
20. Par Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja nolikuma apstiprināšanu
21. Par grozījumiem Preiļu Mūzikas un mākslas skolas nolikumā
22. Par Preiļu novada domes apbalvojumu piešķiršanu
23. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
24. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
25. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu
26. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
27. Par atteikšanos no sociālā dzīvokļa
28. Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu rindas
29. Par pašvaldības dzīvokļu reģistra nr. 1, grupa nr.1 rindas apstiprināšanu
30. Par pašvaldības dzīvokļu reģistra nr.1, grupa nr.2 rindas apstiprināšanu
31. Par sociālo dzīvokļu reģistra nr. 2.rindas apstiprināšanu
32. Par pašvaldības dzīvokļu reģistra nr.3 rindas apstiprināšanu
33. Par pašvaldības dzīvokļu reģistra nr. 4 rindas apstiprināšanu
Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
34. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai
Preiļu novadā
35. Par Preiļu novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu
36. Par Preiļu novada Tūrisma konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu
37. Par adrešu dzēšanu un piešķiršanu
38. Par nekustamā īpašuma sadali
39. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
40. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Papildjautājumi
41. Par pašvaldības nekustamo īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā
42. Par Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas nolikuma apstiprināšanu
43. Par dzīvojamās platības piešķiršanu
44. Par iesnieguma izskatīšanu
Turpmākā domes sēdē piedalās deputāts Aigars Zīmelis plkst. 15.06
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FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI
1.§
Par SIA “Preiļu slimnīca” 2017.gada pārskatu
(M. Plivda, I. Stare, J. Želvis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu un likumu “Par
pašvaldības budžetiem” un izskatot SIA “Preiļu slimnīca” iesniegto 2017.gada finanšu pārskatu
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne, I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne)(I. Stare
nepiedalās balsošanā), PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai SIA ”Preiļu slimnīca” 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.
I. Klindžāne
Nosūtīt: SIA “Preiļu slimnīca”

2.§
Par Preiļu novada pašvaldības 2017. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un izskatot Preiļu
novada pašvaldības 2017.gada finanšu pārskatu
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne, I.Liepniece,
M. Pudnika, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, , K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS – 2 balsis (Ā. Vucāns, A. Zīmelis) Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības 2017. gada finanšu pārskatu ar bilances vērtību EUR
28 929 582,00.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
B. Savicka
Nosūtīt: galvenajam grāmatvedim, finanšu analītiķiem

3.§
Par Preiļu novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta izpildes apstiprināšanu
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu „Par
pašvaldības budžetiem”,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne, I.Liepniece,
M. Pudnika, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, , K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS – 2 balsis (Ā. Vucāns, A. Zīmelis) Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta izpildi:
1.1. ieņēmumos EUR 10332868.00 , tai skaitā :
 nodokļu ieņēmumi EUR 5312497.00 , jeb 51.42 % no kopējiem ieņēmumiem;
 nenodokļu ieņēmumi EUR 50820.00 , jeb 0.49 % no kopējiem ieņēmumiem;
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transfertu ieņēmumi (mērķdotācijas) EUR 4550094.00, jeb 44.04 % no kopējiem
ieņēmumiem;
 maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi EUR 419457.00, jeb 4.05 % no kopējiem
ieņēmumiem.
1.2. izdevumos EUR 11271796.00, tai skaitā :
 izglītības iestāžu un pasākumu finansēšanai EUR 5027930.00, jeb 44.63 % no
kopējiem budžeta izdevumiem;
 pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai EUR 2493923.00 EUR no
pamatbudžeta izdevumiem jeb 22.12 %;
 vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai EUR 1118207.00 , jeb 9.92
% no kopējiem izdevumiem;
 sociālajai nodrošināšanai EUR 944736.00 , jeb 8.38 % no kopējiem izdevumiem;
 brīvajam laikam, kultūrai, sportam EUR 756450.00 jeb 6.71 % no kopējiem
budžeta izdevumiem;
 ekonomiskajai darbībai EUR 183745.00 apjomā, jeb 1.63 % no kopējiem
izdevumiem;
 sabiedriskajai kārtībai EUR 122543.00 , jeb 1,08 % no kopējiem izdevumiem;
 veselības aprūpei EUR 109413.00 jeb 0.97 % no kopējiem izdevumiem;
 aizdevumu atmaksai EUR 514849.00 jeb 4.56% no kopējiem izdevumiem.
1.3. saņemtos aizņēmumus summā EUR 1341664.00 , tai skaitā :
 lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas būvdarbu veikšanai summā EUR
698268.00;
 stāvlaukuma pārbūvei Preiļos, Tirgus laukumā -11 summā EUR 162000.;
 Pelēču vasaras estrādes izbūvei summā EUR 30451.00 ;
 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas telpu pārbūves projekta izstrādei summā
EUR 30383.00;
 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas telpu pārbūves projekta ekspertīzei summā
EUR 10588.00;
 būvprojekta izstrādei Preiļu bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūvei
summā EUR 29645.00;
 Preiļu pilsētas Celtnieku ielas daudzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu,
piebraucamo ceļu un inženierkomunikāciju atjaunošana 2. kārta ” realizācijai
summā EUR 168528.00;
 ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve Preiļu novada Pelēču pagasta Ārdavas
ciemā summā EUR 16287.00.
 Preiļu pils atjaunošanas 1.kārtas 1. un 2. etapa būvdarbi summā EUR 195514,00.
1.4. ieguldījumu pamatkapitālā EUR 92846.00;
1.5. naudas līdzekļu atlikumu uz 2018. gada sākumu EUR 782520.00;
1.6. atmaksātos aizņēmumus EUR 514849,00 ( saskaņā ar atmaksas grafikiem).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Preiļu novada domes 2017. gada pamatbudžeta izpilde
B. Savicka
Nosūtīt: finanšu analītiķiem, galvenajam grāmatvedim
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4.§
Par Preiļu novada pašvaldības 2017.gada speciālā budžeta
izpildes apstiprināšanu
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu „Par
pašvaldības budžetiem”,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne, I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības 2017. gada speciālā budžeta izpildi ieņēmumos EUR
328781.00 (tai skaitā ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem EUR 1620.00),
izdevumos EUR 318593.00 (tai skaitā izdevumi ziedojumiem un dāvinājumiem EUR
2214.00) un līdzekļu atlikumu uz 2018. gada sākumu EUR 76633,00.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Preiļu novada domes 2017. gada speciālā budžeta izpilde
B. Savicka
Nosūtīt: finanšu analītiķiem, galvenajam grāmatvedim

5.§
Par līdzekļu piešķiršanu Izglītības iniciatīvu centram
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu „Par
pašvaldības budžetiem” un izskatot Izglītības iniciatīvu centra 2018.gada 14.marta vēstuli Nr.1518 par līdzfinansējuma piešķiršanu EUR 350,00 apmērā projekta “Sociāli - emocionālā izglītība
un attīstība: izpratnes un prasmju uzlabošana agrās bērnības izglītībā” realizācijai.
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne, I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus Izglītības iniciatīvu centram projekta realizācijai EUR 350,00 apmērā.
2. Līdzekļus iedalīt no novada domes budžeta sadaļas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
summā EUR 350,00.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
J. Gžibovska
6.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu
Preiļu novada vēstures un lietišķās mākslas muzejam lielformāta spēlei
(M. Plivda, I. Liepniece)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu „Par
pašvaldības budžetiem” un izskatot Preiļu VLM muzeja direktores T. Bekešas 2018. gada 17.
aprīļa iesniegumu par papildus finansējuma piešķiršanu lielformāta spēles “Šahs” izgatavošanai
summā EUR 500,000 (spēles izgatavošanas izmaksas EUR 1500,00 )
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Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne, I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Papildus finansējumu Preiļu VLM muzejam lielformāta spēles “Šahs” izgatavošanai
summā EUR 500,00.
2. Naudas līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas “Pārējā ekonomiskā darbība”
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
B. Savicka
Nosūtīt: grāmatvedībai, finanšu analītiķiem, muzejam

7.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu
Preiļu novada vēstures un lietišķās mākslas muzejam Valsts KKF projektam
(M. Plivda, I. Liepniece)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu
„Par pašvaldības budžetiem” un izskatot Preiļu VLM muzeja direktores T. Bekešas 2018. gada
17. aprīļa iesniegumu par finansējuma piešķiršanu 20% apmērā Valsts KKF iesniegtajam
projektam “Mana vectēva dzīve vecajā līdumā..” summā EUR 2000,000 (projekta apstiprinātā
summa EUR 10000,00)
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne, I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt līdzfinansējumu Preiļu VLM muzeja projektam “Mana vectēva dzīve vecajā
līdumā..” summā EUR 2000,00.
2. Naudas līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas “Pārējā ekonomiskā darbība”
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
B. Savicka
Nosūtīt: grāmatvedībai, finanšu analītiķiem, muzejam

8.§
Par atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu
Zigmāra Erta iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot Preiļu novada domes deputāta Zigmāra Erta 2018.gada 3.aprīļa iesniegumu par domes
deputāta atalgojumu, Dome konstatē:
1) Pamatojoties uz Preiļu novada domes 2017.gada 28. septembra lēmumu Nr. 13 p.8,
novada domes deputāts Zigmārs Erts veicis Preiļu novada domes deputāta pienākumus
bez atalgojuma, pēc Z.Erta personiska iesnieguma par atteikšanos no deputāta atlīdzības.
2) Par piedalīšanos novada domes un tās institūciju sēdēs, kā arī citu deputāta pienākumu
pildīšanu deputātiem ir tiesības saņemt atlīdzību domes noteiktajā kārtībā un apmērā
(Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 14.panta piektā
daļa). Minēto atlīdzību nosaka ar novada domes lēmumu (likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 12.punkts), kā arī tas paredzēts Preiļu novada domes darba
samaksas nolikumā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām “ 21.panta pirmās daļas 12.punktu, Republikas pilsētas
domes un novada domes deputāta statusa likuma 14.panta piekto daļu
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Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, J. Želvis, V. Madalāne, I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne)
(Z. Erts nepiedalās balsošanā), PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Novada domes deputātam Zigmāram Ertam no 2018. gada 3.aprīļa noteikt samaksu par
deputāta pienākumu pildīšanu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I. Klindžāne
Izsūtīt: Zigmāram Ertam, grāmatvedības daļai

9.§
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par autobusa Ford Transit izsoli
(M. Plivda)
Izskatot jautājumu par pašvaldības kustamās mantas – autobusa FORD TRANSIT, reģistrācijas
Nr. ES 541, šasijas Nr. WDB9024621P725467, izlaiduma gads – 2003., konstatēts:
1) Saskaņā ar novada domes 2018.gada 21.februāra sēdes lēmumu Nr. 3.p.33., 2018.gada
28.martā tika izsludināta pašvaldības kustamās mantas - autobusa FORD TRANSIT,
reģistrācijas Nr. ES 541, atkārtota izsole.
2) Uz izsoli reģistrējies viens pretendents – “Svetlana 31” Preiļu rajona G.Kovaļkova
individuālais uzņēmums.
3) Saskaņā ar izsoles noteikumu 13. punktu: Izsole notiek, ja ir reģistrējies arī tikai viens
izsoles dalībnieks, šajā gadījumā, izsoles dalībnieks veic vienu soli un automašīnas
galīgā pirkuma maksa ir nosacītā sākumcena EUR 600,00 (seši simti eiro un 00 centi)
plus augšupejas solis EUR 50,00.
4) Izsoles dalībnieks samaksājis nodrošinājumu EUR 60,- apmērā, kas ieskaitāms pirkuma
maksā. Atlikusī pirkuma maksa ir EUR 590,-, kas jāsamaksā nedēļas laikā.
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 30.pantu un 36.pantu
izsoles noteikumiem (apstiprināti Preiļu novada domes 2018.gada 21.februāra sēdē, protokols
Nr. 3, punkts 33.),
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne, I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt novada pašvaldības kustamās mantas - autobusa FORD TRANSIT, reģistrācijas
Nr. ES 541, šasijas Nr. WDB9024621P725467, izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu par pašvaldības kustamās mantas - autobusa FORD TRANSIT,
reģistrācijas Nr. ES 541, pirkumu ar “Svetlana 31” Preiļu rajona G.Kovaļkova individuālo
uzņēmumu, reģistrācijas Nr. 41502016327, par cenu EUR 650,-.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Izsoles protokols
I. Klindžāne
Izsūtīt: transporta daļai, juridiskajai daļai

9

10.§
Par Preiļu pilsētas autoostas ēkas iegādi pašvaldības īpašumā
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta pirmās
daļas 2. punktu ; likumu „Par pašvaldības budžetiem” , kā arī Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 3.panta pirmās daļas 3.punktu un 8.pantu,
un izskatot SIA “Jēkabpils autobusu parks” 2018. gada 16. aprīļa pirkuma piedāvājumu par
Preiļu pilsētas autoostas ēkas iegādi pēc adreses Tirgus laukums – 9A, Preiļos (ēkas kadastra
apzīmējums 7601 002 1412 001) , kas atrodas uz pašvaldībai piederošā zemes gabala ar kadastra
Nr. 7601 002 1412 par summu EUR 8500,00.
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne, I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iegādāties novada pašvaldības īpašumā ēku pēc adreses Tirgus laukums -9A, Preiļos par
summu EUR 8500,00.
2. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu ar SIA “Jēkabpils autobusu
parks” par nekustamā īpašuma iegādi .
3. Naudas līdzekļus summā EUR 8500,00 paredzēt no novada domes budžeta sadaļas
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I. Klindžāne
Nosūtīt: Grāmatvedībai, finanšu analītiķiem

11.§
Par Preiļu novada 2017. gada 27. aprīļa lēmuma (protokola Nr., 5 26 §) grozīšanu sakarā
ar izmaiņām projektā “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 2. kārta”
(M. Plivda)
Pamatojoties uz Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumam
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” (MK noteikumi Nr. 474, no 2015.
gada 18. augusta) 2014. -2020. gadā atklātu projektu iesniegumu konkursu , saskaņā ar Preiļu
novada domēs 2015. gada 27. augusta lēmumu, protokols Nr. 13, 17. §“Par ceļu pārbūves
tehnisko projektu izstrādi pasākumam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos””; Preiļu novada domes 2015. gada 26. novembra lēmumu Nr. 18, 20.§ “Par
precizējumiem lēmumprojektā “Par ceļu pārbūves tehnisko projektu izstrādi pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”; Preiļu novada domes 2016. gada 25.
augusta lēmumu Nr. 13, 12. § “Par ceļu saraksta apstiprināšanu būvdarbu konkursam” un Preiļu
novada domes 2017. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 5, 26. § “Par piedalīšanos projektu konkursā”
un ņemot vērā iepirkumu rezultātus Nr. PND 2018/5AK ELFLA “Pašvaldības autoceļa Purmaļi
– Lielie Anspoki, Saunas pagastā, Preiļu novadā pārbūve” un Nr. PND 2017/2AK “Pašvaldības
autoceļa Rinči – Gorlišķi – Raudovka, Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā pārbūve”.
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne, I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Preiļu novada 2017. gada 27. aprīļa lēmumā (protokola Nr., 5 26 §),
izsakot lēmuma punktu Nr. 1. sekojoši:”
Projekta finansēšanas avoti: Projekta kopējā summa 681 510,82 EUR, tai skaitā
attiecināmās izmaksas (EUR 418 050,23, kas sadalās kā ELFLA finansējums EUR
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376 245,21 (90% no kopējām attiecināmajām izmaksām) un pašvaldības līdzfinansējums
EUR 41 805,02 (10% no kopējām attiecināmajām izmaksām), un neattiecināmās
izmaksas EUR 263 460,59. Kopējās Preiļu novada domes izmaksas projekta realizēšanai
EUR 305 265,61. Lauku atbalsta dienesta piešķirtais avanss EUR 74 968,87 (20% no
ELFLA finansējuma).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Laura Upeniece
12.§
Par mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu
līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu
(M. Plivda, I. Liepniece)
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15. panta 10. punktu, un Preiļu novada domes
izsludināto atklāto projektu konkursu „Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās
darbības veicēju projektu līdzfinansēšanai”, apstiprināto konkursa nolikumu un projektu
vērtēšanas sēdes protokolu Nr.1
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne, I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne)( J. Vucāns
nepiedalās balsošanā), PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2018.gada 12. aprīļa Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās
darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa projektu izvērtēšanas protokolu Nr. 1.
un piešķirt finansējumu projektu īstenošanai:
1.1. Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām z/s “Āboliņi”
projekta „Piena lopkopības nozares uzņēmuma modernizācija, materiāltehniskās bāzes
uzlabošana” īstenošanai, kas sastāda EUR 375,71.
1.2. Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām SIA “Dēkaiņi”
projekta „Dažādot un paplašināt sniegtos pakalpojumus ūdenstūrisma jomā” īstenošanai,
kas sastāda EUR 1146,50.
1.3. Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām IK „VIMO”
projekta „Drošībā zem jumta!” īstenošanai, kas sastāda EUR 1728,50.
1.4. Piešķirt Domes līdzfinansējumu EUR 2000.00 SDV ALEKSANDRS ŅESTERJUKS
projekta „Metāla skulptūru un modernizēto motociklu mākslas galerija” īstenošanai.
1.5. Piešķirt Domes līdzfinansējumu EUR 2000.00 IK “KLERONA” projekta „Smiltsēršķu
kompleksās bezatkritumu pārstrādes metodes izstrāde inovatīvu produktu ražošanai;
Kaltētu bioloģiski audzētu augļu un dārzeņu produktu ražošana” īstenošanai.
1.6. Piešķirt Domes līdzfinansējumu EUR 2000.00 SDV KRISTĪNE ANSPOKA projekta
„Žubītes pavardiņš” īstenošanai.
1.7. Piešķirt Domes līdzfinansējumu EUR 2000.00 SIA “Picu bode” projekta SIA “Picu
bode” uzņēmuma darbības paplašināšana, dažādošana un pilnveidošana īstenošanai.
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1.8. Piešķirt Domes līdzfinansējumu EUR 2000.00 SIA PREIĻU APTIEKA projekta SIA
“Preiļu aptieka” ēkas jumta un sienu krāsojuma atjaunošana īstenošanai.
1.9. Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām SDV
SKAIDRĪTE KOTĀNE projekta
„Šūšanas darbnīcas materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana un atjaunošana” īstenošanai, kas sastāda EUR 340.00.
1.10. Piešķirt Domes līdzfinansējumu EUR 891,97 SDV SERGEJS VOLKOVS projekta
„Auto remonts un apkope. Kravas pārvadājumu pakalpojumi. Piekabju noma”
īstenošanai.
1.11. Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām SIA “PREIĻU
CELTNIEKS” projekta SIA “Preiļu celtnieks” jaunas darba vietas aprīkošana
īstenošanai, kas sastāda EUR 1283,51.
1.12. Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām SDV JĀNIS
PLIVDA projekta „RADI SAVU GLEZNU AR PROFESIONĀLO MĀKSLINIEKU”
īstenošanai, kas sastāda EUR 1095,73
1.13. Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām SDV JĀNIS
ZIEMELIS projekta „Koka dizaina darbnīcas pilnveidošana” īstenošanai, kas sastāda
EUR 1169,45.
1.14. Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām SDV VALDIS
VUCĀNS projekta „Jumiķa pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” īstenošanai, kas sastāda
EUR 1734,84.
2. Līdzekļus paredzēt no plānotajiem budžeta līdzekļiem.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: vērtēšanas protokols
I. Liepniece
Izsūtīt: Preiļu novada uzņēmējdarbības centram, juridiskajai daļai, attīstības daļai

13.§
Par līdzekļu piešķiršanu
(M. Plivda. I. Liepniece)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 10. punktu likumu „Par pašvaldības
budžetiem” , Preiļu novada domes izsludināto atklāto projektu konkursu „Mazo un vidējo
komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanai”, kā arī
apstiprināto konkursa nolikumu un 2018. gada 12. aprīļa projektu vērtēšanas sēdes protokolu
Nr.1 un sakarā ar to, ka 2018. gada apstiprinātajā budžetā šī konkursa atbalstam apstiprināti EUR
20000.00 , taču komisijai izvērtējot iesniegtos projektus , visu konkursantu atbalsta
līdzfinansējums sastāda EUR 21108.03 un papildus nepieciešami EUR 1108.03
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Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne, I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne)( J. Vucāns
nepiedalās balsošanā), PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt projektu konkursa „Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības
veicēju projektu līdzfinansēšanai” dalībnieku atbalstam papildus naudas līdzekļus summā
EUR 1108,03.
2. Naudas līdzekļu paredzēt no novada domes budžeta sadaļas “Pārējā ekonomiskā darbība.”
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
B. Savicka
Nosūtīt: grāmatvedībai, finanšu analītiķiem, I. Liepniecei

14.§
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā
(M. Plivda)
Izskatot V. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvesvieta adrese Preiļu novads, 2018.gada
16.marta iesniegumu (reģistrēts 16.03.2018. ar Nr. 13-1/186 K) par pašvaldības dzīvokļa
Aglonas ielā 16-1, Preiļos, Preiļu novadā atsavināšanu, konstatēts:
1. Dzīvokļa īpašums Aglonas ielā 16-1, Preiļos, Preiļu novadā ir izīrēts V. K. no 2018.gada
8.marta.
2. Dzīvoklis ir Preiļu novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā. Dzīvokļa īpašums nav
reģistrēts zemesgrāmatā. Pēc novada pašvaldības grāmatvedības datiem dzīvoklis atrodas
Preiļu novada pašvaldības bilancē.
3. Lai varētu lemt par nekustamā īpašuma pārdošanu, pašvaldības īpašumtiesības jāreģistrē
zemesgrāmatā un jāpasūta dzīvokļa novērtējums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma „Par nekustamā
īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” VI. nodaļu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne, I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu Nr. 1, Aglonas ielā 16, Preiļos, Preiļu novadā uz
Preiļu novada pašvaldības vārda.
2. Uzdot nekustamā īpašuma daļai sagatavot dokumentus dzīvokļa reģistrācijai zemesgrāmatā
un pasūtīt dzīvokļa novērtējumu.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I. Klindžāne
Izsūtīt: Nekustamā īpašuma daļai, juridiskajai daļai

15.§
Par pirkuma līguma noslēgšanu
Z. B. iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot Z. B., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvojošas adrese novads, 2018.gada 29.marta
iesniegumu (reģistrēts 29.03.20.2018. ar Nr. 4-15/ 217 B) par pirkuma līguma noslēgšanu par
nekustamo īpašumu “Griķi”, Preiļu pagastā, Preiļu novadā, kas sastāv no zemes vienības 0,4323
ha platībā, kadastra apzīmējums 7658 005 0200, konstatēts:
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1) Preiļu novada dome 2017. gada 23.februārī pieņēmusi lēmumu Nr. 3. p.7 par nekustamā
īpašuma – zemes vienības 0,4323 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0200, “Griķi”
Preiļu pagastā Preiļu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā un novērtējuma pasūtīšanu,
pamatojoties uz pirmpirkuma tiesīgās personas Z. B. atsavināšanas ierosinājumu.
2) Nekustamais īpašums 2018.gada 8.februārī reģistrēts Preiļu pilsētas zemesgrāmatu
nodalījumā Nr. 100000575299.
3) Nekustamo īpašumu sertificēts vērtētājs SIA Latio veicis nekustamā īpašuma novērtēšanu
(07.03.2018. novērtējums, reģistrācijas Nr. V/18-687), īpašuma tirgus vērtība ir EUR 800,Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 3. punktu, 5.panta ceturto daļu, 14.panta
otro daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne, I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt pirkuma līgumu ar Z. B., personas kods xxxxxx-xxxxx, par nekustamā īpašuma
“Griķi”, Preiļu pagasts, Preiļu novads (kadastra Nr. 7658 005 0200, kopējā platība 0,4323
ha) Preiļu pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr. 100000575299, par cenu EUR 800,(astoņi simti euro).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I. Klindžāne
Nosūtīt: juridiskajai daļai, nekustamā īpašuma daļai

16.§
Par zemes iznomāšanu
I. S. iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot I. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, adrese: adrese, 2018.gada 22.marta iesniegumu
(reģistrēts 22.03.2018. Nr. 4-15/169 S) par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7644 001
0119; platība 0,78 ha Aizkalnes pagastā nomu lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts:
1) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7644 001 0119; platība 0,78 ha Aizkalnes pagastā
ir rezerves zemes fonda zeme. Zemes vienība nav apbūvēta, šobrīd nav iznomāta.
2) Atbilstoši 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”
13.punkta nosacījumiem, tiesības rīkoties ar rezerves zemes fonda zemi ir deleģētas
pašvaldībām un Ministru kabinetam.
3) Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā un otrajā daļā noteikts, ka Rezerves zemes
fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu
valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība un ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā
panta pirmajā daļā minētos 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- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne, I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
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1. Slēgt zemes nomas līgumu ar I. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7644 001 0119 (0,78 ha) Aizkalnes pagastā nomu lauksaimniecības
vajadzībām uz pieciem 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.
I. Klindžāne
Izsniegt: nekustamā īpašuma daļai 2 eksemplāros

17.§
Par pirkuma līguma noslēgšanu
A. P. iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot A. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvojošas adrese, Preiļu novadā, pilnvarotās
personas G. A. 2018.gada 20.marta iesniegumu (reģistrēts 20.03.2018. ar Nr. 4-15/190 R) par
pirkuma līguma noslēgšanu par apbūvētu zemes vienību Brīvības ielā 56 A, Preiļos, Preiļu
novadā, uz kuras atrodas A. P. piederošas būves, reģistrētas Preiļu pilsētas zemesgrāmatu
nodalījumā Nr. 100000572577, konstatēts:
1) Preiļu novada dome 2017. gada 28.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 18. par nekustamā
īpašuma – zemes vienības 1069 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7601 002 0222
Brīvības ielā 56A, Preiļos, Preiļu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā un novērtējuma
pasūtīšanu, pamatojoties uz pirmpirkuma tiesīgās personas A. P. pilnvarotās personas
atsavināšanas ierosinājumu.
2) Nekustamais īpašums 2018.gada 9.februārī reģistrēts Preiļu pilsētas zemesgrāmatu
nodalījumā Nr. 100000575411.
3) Nekustamo īpašumu sertificēts vērtētājs SIA “Latio” veicis nekustamā īpašuma
novērtēšanu (28.02.2018. novērtējums, reģistrācijas Nr. V/18-609), īpašuma tirgus vērtība
ir EUR 2700,Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 3. punktu, 5.panta ceturto daļu, 14.panta
otro daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne, I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt pirkuma līgumu ar A. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, par nekustamā īpašuma zemes vienības 1069 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7601 002 0222 Brīvības ielā 56A,
Preiļos, Preiļu novadā, zemesgrāmatu nodalījums Nr. 100000563864, pirkumu par cenu
EUR 2700,- (divi tūkstoši septiņi simti euro).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I. Klindžāne
Nosūtīt: nekustamā īpašuma daļai
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SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES
LĒMUMPROJEKTI
18.§
Par grozījumiem Preiļu novada Labklājības pārvaldes nolikumā
(I. Liepniece)
Izvērtējot sniegtā pakalpojuma saturu, kurš atbilst dienas aprūpes centra pakalpojumam, plānots
veikt izmaiņas sniegtā pakalpojuma formā. Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 9. panta pirmo daļu un 17. panta pirmo daļu, pamatojoties uz 2017. gada
27.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.385 „Noteikumi par sociālo pakalpojumu sniedzēju
reģistrēšanu” 3. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne, I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Veikt izmaiņas 2016. gada 28.aprīlī apstiprinātā Preiļu novada Labklājības pārvaldes
nolikuma 4.4.3.2. punktā un 4.8.5.punktā, izsakot tos šādā redakcijā:
1.1. “4.4.3.2. Dienas aprūpes centrs”
1.2. “4.8.5. Dienas aprūpes centrs”
2. Veikt izmaiņas Preiļu novada Labklājības pārvaldes nolikumā, struktūrvienību “Dienas
centrs” aizstājot ar “Dienas aprūpes centrs”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Labklājības pārvaldes shēma
L. Pastars
Nosūtīt: Preiļu novada Labklājības pārvalde

19.§
Par saistošo noteikumu Nr. 2018/7 “Grozījumi Preiļu novada domes 2016.gada 30.jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 2016/10 “Par materiālo palīdzību Preiļu novadā”” precizēšanu
(I. Liepniece)
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 09.04.2018. vēstuli Nr. 1-18/3158
“Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2018/7”,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, kurš nosaka, ka
pašvaldības dome pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošie noteikumi),
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne, I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt 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”” sekojoši:
1.1. Precizēt saistošo noteikumu 2.punktā izteiktās jaunās nodaļas apakšpunktu
numerāciju.
1.2. Precizēt saistošo noteikumu 45.31. punktu, izsakot to sekojoši:
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45.3.1 Atbalsta saņemšanai persona iesniedz iesniegumu Preiļu novada Labklājības pārvaldes
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļai, pievienojot klāt līguma par ārstniecības
pakalpojumu sniegšanu vai izraksta no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes un
izdevumu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ne vēlāk, kā sešu mēnešu laikā, no
ārstniecības pakalpojuma saņemšanas dienas.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Grozījumi Preiļu novada domes 2016.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.2016/10 „ Par materiālo palīdzību Preiļu novadā”
I. Klindžāne
Izsūtīt: juridiskajai daļai, nekustamā īpašuma daļai

20.§
Par Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja nolikuma apstiprināšanu
(I. Liepniece)
Izskatot Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja nolikuma projektu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka „pašvaldības dome pieņem
iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne, I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Vēstures un lietišķās mākslas muzeja Preiļu nolikumu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja nolikums
I. Klindžāne
21.§
Par grozījumiem Preiļu Mūzikas un mākslas skolas nolikumā
(I. Liepniece)
Izskatot Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktora iesniegumu ar priekšlikumiem izdarīt
grozījumus mācību iestādes nolikumā, saskaņā ar LR Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, kas
nosaka: Valsts, pašvaldību izglītības iestādes darbojas, pamatojoties likumiem un normatīvajiem
aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs, likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka „pašvaldības dome pieņem
iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne, I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt sekojošus grozījumus Preiļu Mūzikas un mākslas skolas nolikumā (turpmāk tekstā
– Nolikums):
1.1. Izdarīt grozījumus Nolikuma I. daļas Vispārīgie noteikumi 1. punktā, izsakot to sekojošā
redakcijā:
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1. Preiļu Mūzikas un mākslas skola (turpmāk tekstā – Skola) ir Preiļu novada
pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) dibināta profesionālās ievirzes izglītības
iestāde, profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu īstenošanai.
1.2. Izdarīt grozījumus Nolikuma II. daļas Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un
pamatuzdevumi 5. punktā, izsakot to sekojošā redakcijā:
5. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas
nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmās noteikto
mērķu sasniegšanu, kā arī likt pamatus estētiski domājošas, radošas personības
attīstībai.
1.3. Izdarīt grozījumus Nolikuma II. daļas Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un
pamatuzdevumi 7.1. punktā, izsakot to sekojošā redakcijā:
7.1. nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un
prasmes mūzikā un mākslā;
1.4. Izdarīt grozījumus Nolikuma III. daļas Īstenojamās izglītības programmas 8. punktā,
izsakot to sekojošā redakcijā:
8. Skolā īsteno licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas, tās
saskaņojot ar Pašvaldību. Skola var īstenot arī interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmas, tās saskaņojot ar Pašvaldību.
1.5. Izdarīt grozījumus Nolikuma III. daļas Īstenojamās izglītības programmas 8.1. punktā,
izsakot to sekojošā redakcijā:
8.4. Skola īsteno šādas izglītības programmas:
8.1.1. 20V 211 01 Taustiņinstrumentu spēle (Klavierspēle, Akordeona spēle);
8.1.2. 20V 212 02 Stīgu instrumentu spēle (Vijoļspēle);
8.1.3. 20V 212 03 Pūšaminstrumentu spēle (Flautas spēle, Trompetes spēle,
Trombona spēle, Tubas spēle, Saksofona spēle, Klarnetes spēle, Eifonijas
spēle);
8.1.4. 20V 211 00 Vizuāli plastiskā māksla;
8.1.5. 20V212 06 Vokālā mūzika (Kora klase)
1.6. Izdarīt grozījumus Nolikuma IV. daļas Izglītības procesa organizācija 10. punktā,
izsakot to sekojošā redakcijā:
10. Skolā drīkst noteikt iestājpārbaudījumus audzēkņu uzņemšanai.
10.1. Mūzikas izglītības programmās pārbauda audzēkņa atbilstību izglītības
programmas uzsākšanai:
10.1.1. muzikālās dotības - muzikālo dzirdi, ritma izjūtu un muzikālo atmiņu;
10.1.2. Vispārējo fizisko attīstību.
10.2. Mākslas
izglītības programmās pārbauda audzēkņa atbilstību izglītības
programmas uzsākšanai:
10.2.1.
māksliniecisko uztveri - krāsu, proporciju izjūtu;
10.2.2. Vispārējo fizisko attīstību.
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1.7.
1.8.

Svītrot Nolikuma IV. daļas Izglītības procesa organizācija apakšpunktu 14.6.
Izdarīt grozījumus Nolikuma VII. daļas Skolas pašpārvalde 30. punktā, izsakot to
sekojošā redakcijā:

30. Skolas darbības vispārējo jautājumu risināšanai darbojas Skolas padome. Skolas padomei
ir konsultatīvs raksturs, tās darbību reglamentē Skolas padomes nolikums. Skolas padomes
priekšsēdētāju ievēl no vecāku (aizbildņu) vidus. Skolas padomes sastāvā ir:
30.1.
Skolas direktors;
30.2.
izglītojamo deleģēti pārstāvji;
30.3.
izglītojamo vecāku (personu, kas realizē aizgādību) deleģēti pārstāvji;
30.4.
izglītības iestādes pedagogu un citu darbinieku deleģēti pārstāvji.
30.5.
citu organizāciju pārstāvji.
2. Apstiprināt Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Nolikumu ar grozījumiem.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Preiļu Mūzikas un mākslas skolas nolikums
E. Znutiņš; I. Klindžāne
Izsūtīt Preiļu Mūzikas un mākslas skolai

22.§
Par Preiļu novada domes apbalvojumu piešķiršanu
(I. Liepniece, J. Gžibovska, M. Plivda)
Izskatot saņemtos iestāžu, organizāciju, biedrību un iedzīvotāju iesniegumus par Preiļu novada
iedzīvotāju apbalvošanu ar Preiļu novada domes Goda zīmi “Par nopelniem Preiļu novada
attīstībā” un Atzinības rakstu, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un saskaņā ar Preiļu
novada domes 2016. gada 30. jūnija noteikumiem „Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un
to piešķiršanas kārtību”,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne, I. Liepniece,
M. Pudnika, , J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS – 2 balsis (A. Zīmelis, Ā. Vucāns)(J. Erts, balsošanā nepiedalās), Preiļu novada
dome NOLEMJ:
1. Apbalvot ar Preiļu novada domes Goda zīmi “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā”:
Oļegu Hļebņikovu – pedagogu un vadošo darbinieku,
Valentīnu Liniņu – pedagoģi un sabiedrisko darbinieci,
Igoru Pliču – Preiļu novada uzņēmēju un fotomākslinieku,
Viļgeļmu Velecki – SIA “Firma JATA” valdes locekli,
Albertu Vucānu – Preiļu Mūzikas un mākslas skolas pedagogu.
2. Apbalvot ar Preiļu novada domes Atzinības rakstu:
Viktoriju Šmuksti, SIA “Preiļu slimnīca” galveno ārsti – par mēŗktiecību un personīgo
ieguldījumu SIA “Preiļu slimnīca” attīstībā,
Arti Utinānu, Preiļu NVO centra valdes priekšsēdētāju – par nesavtīgu un mērķtiecīgu darbu
sabiedrības labā,
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Aiju Zīmeli, zīmola “Bērnības zeme” radītāju – par mērķtiecību, idejām bagātu darbu
uzņēmējdarbības jomā,
Oksanu Dementjevu, Preiļu 2. vidusskolas bibliotekāri – par godprātīgu un mērķtiecīgu
pedagoģisko darbību,
Ingu Reini, Preiļu 1. pamatskolas skolotāju – par nozīmīgu ieguldījumu un sasniegumiem
pedagoģiskajā darbā,
Everitu Raščevsku, Pelēču pagasta bibliotēkas vadītāju – par ieguldījumu Pelēču bibliotēkas
attīstībā un iedzīvotāju informacionālajā apkalpošanā,
Anatoliju Mūrnieku, z/s “Korsikova” – par ieguldījumu graudkopības nozares attīstībā,
Jāni Domuli, z/s “Punduri” – par ieguldījumu lopkopības nozares attīstībā,
Jāni Skutelu, Preiļu novada pašvaldības Tehniskās daļas vadītāju - par ilggadēju un nozīmīgu
ieguldījumu Preiļu novada infrastruktūras labiekārtošanā,
Silviju Kurtiņu, Preiļu novada Kultūras centra vadītāja vietnieci - par ilggadēju un nozīmīgu
ieguldījumu kultūras jomā Preiļu novadā,
Raisu Lapuhu, Preiļu novada domes grāmatvedi - par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu
pašvaldības darbā,
Vasiliju Leščovu, Preiļu novada domes Transporta daļas darbinieku - par nozīmīgu
ieguldījumu pašvaldības darbā,
Juri Ertu, Preiļu novada IT centra vadītāju - par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu IT jomā
Preiļu novadā,
Janīnu Eiduku, Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes locekli – par ilggadēju un aktīvu
sabiedrisko darbu Pensionāru biedrībā.
Anitu Loginovu, Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāju - par ieguldījumu dzimtsarakstu
sistēmas attīstībā, tradīciju izkopšanā, laulības un ģimenes institūta stiprināšanā.
3. Preiļu novada pašvaldības apbalvojumus pasniegt Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienas svinīgajā pasākumā Preiļos 2018. gada 3. maijā.
4. Atzinības rakstu saņēmējiem izmaksāt naudas balvu summā 36.90 EUR (tai skaitā IIN –
6.90) no novada domes budžeta sadaļas “Pārējie izdevumi”.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
M. Paegle
23.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
23.1
A. T. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot A. T., p.k. xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese , 2018. gada
20.marta iesniegumu (reģ. 03.04.2018.,Nr.13-1/224T) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2.daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne, I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar A. T. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese ,Preiļos 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.
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Z. Andrejeva
23.2
G. T. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot G. T., p.k. xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese, 2018.gada 3.
aprīļa iesniegumu (reģ.03.04.2018 Nr. 13-1\221T) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne, I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar G. T. noslēgto sociālās dzīvojamās platības 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.
Z. Andrejeva
23.3
T. B. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot T. B., p.k. xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese, 2018.gada
6.aprīļa iesniegumu (reģ. 06.042018. Nr. 13-1/239B) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar T. 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.
Z. Andrejeva
23.4
T. B. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot T. B., p.k. xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese,
2018.gada 3. aprīļa iesniegumu (reģ.03.04.2018 Nr. 13-1\223B) par sociālās dzīvojamās platības
īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar T. B. noslēgto sociālās dzīvojamās platības adrese, Preiļos 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.
Z. Andrejeva
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23.5
J. K. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot J. K., p.k. xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, adrese
2018.gada 11.aprīļa iesniegumu (reģ.11.04.2018. Nr.13/244K) par sociālās dzīvojamās platības
īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 5. panta 4. daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar J. . noslēgto sociālā dzīvokļa adrese ,Preiļos īres līgumu uz 3 mēnešiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
23.6
I. Č.- Č. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot I. Č.-Č., p.k. xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese pagasts,
Preiļu novads, 2018.gada 17.aprīļa iesniegumu (reģ., 18.04.2018., Nr. 13-1/269Č) par sociālās
dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar I. Č. – Č. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese pagasts, Preiļu novads īres līgumu uz
1 mēnesi.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
24.§
Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
24.1
K. S. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot K. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, Preiļu novads ,
2018.gada 26. marta iesniegumu (reģ.26.03.2018., Nr. 13-1/203S) 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 jautājuma risināšanā sniegšanas kārtību”,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt rindā K. S. uz pašvaldības dzīvojamo platību Reģistrs Nr. 1, 2.grupa.
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2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
24.2
R. P. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot R. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese pag., Preiļu novads ,
2018.gada 16. aprīļa iesniegumu (reģ.16.04.2018., Nr. 13-1/259P) 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 jautājuma risināšanā sniegšanas kārtību”,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt rindā R. P. 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.
Z. Andrejeva
25.§
Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu
A. K. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot A. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, Preiļu novadā, 2018.
gada 11.aprīļa iesniegumu (reģ.11.04.2018. Nr.13-1/246K) par pašvaldības dzīvokļa adrese,
Preiļos, Preiļu novada īres līguma pārrakstīšanu uz A. K. vārda, sakarā ka atbildīgā īrniece
meita O. F. p.k. xxxxxx-xxxxx ir deklarējusi dzīvesvietu adrese un ir devusi rakstisku
piekrišanu, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta 4. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus pašvaldības dzīvojamās platības adrese, Preiļu novada īres līgumā , kā
galveno īrnieku ierakstot A. K. p.k. xxxxxx-xxxxx.
2. SIA „Preiļu saimnieks” noslēgt ar A. K. 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.
Z. Andrejeva
26.§
Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
26.1
V. F. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot V. F., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, Preiļos Preiļu nov.,
2018. gada 9. aprīļa iesniegumu (reģ.09.04.2018.gada, Nr.13-1 /236F) par
pašvaldības(vienistabas) dzīvokļa adrese., Preiļu nov., īres tiesību piešķiršanu .
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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- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt V. F. p..k xxxxxx-xxxxx īres tiesības pašvaldības dzīvokļa adrese Preiļos.
2. SIA „Preiļu saimnieks” noslēgt ar V. F. dzīvojamās telpas īres līgumu uz 10gadiem.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
26.2
T. P. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot T. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, iesniegumu
(reģ13.04.2018,Nr.13-1/255P) par pašvaldības(vienistabas) dzīvokļa adrese Preiļos, 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- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt T. P. dzīvokļa īres tiesības adrese, Preiļos.
2. SIA „Preiļu saimnieks” noslēgt 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.
Z. Andrejeva
27.§
Par atteikšanos no sociālā dzīvokļa
27.1
L. S. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot L. S., p.k xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīves vieta adrese , Preiļi, 2018. gada 3. aprīļa
iesniegumu (reģ. 03.04. 2018 .Nr. 13-1/219S) par atteikšanos no sociālā dzīvokļa adrese, Preiļos
sakarā ar dzīves vietas maiņu.
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt sociālā dzīvokļa īres līgumu dzīvokļa adrese, Preiļos ar L. S. no 2018.gada
12.aprīļa.
2. Anulēt ziņas par L. S. deklarēto dzīvesvietu adresē adrese ,Preiļos ar 2018.gada 1.maiju.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
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27.2
A. K. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot A. K., p.k. xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīves vieta adrese , Preiļi, 2018. gada 3. aprīļa
iesniegumu (reģ. 04.04. 2018 .Nr. 13-1/226K) par atteikšanos no sociālā dzīvokļa adrese,
Preiļos.
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt sociālā dzīvokļa īres līgumu dzīvokļa adrese, Preiļos ar A. K. no 2018.gada 1.maija.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
28.§
Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu rindas
(I. Liepniece)
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” 10. panta pirmās daļas
2.punktu, Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr.2017/15 „Par pašvaldības palīdzības
dzīvokļa jautājuma risināšanā sniegšanas kārtību”
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izslēgt no pašvaldības dzīvokļu izīrēšanas reģistra Nr. 1.1. sekojošas personas:


D. G., p.k. xxxxxx-xxxxx, pamatojoties uz to, ka personai reģistrēts īpašums adrese
(mantojums pēc mātes nāves).Uzņemta rindā 2015.gada 29.janvārī kā bez vecāku
aprūpes palicis bērns pēc pilngadības sasniegšanas.
2. Izslēgt no pašvaldības dzīvokļu izīrēšanas reģistra Nr. 1.2. sekojošu personu:


M. K., p.k. xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese. Zaudējusi tiesības uz
dzīvokļu rindu sakarā ar parādu EUR 3900,- par iepriekš īrēto dzīvojamo platību
adrese, no kura tika izlikta ar Preiļu rajona tiesas 2013.gada 21.oktobra spriedumu
lieta Nr. C25032512. Parāda summa netiek segta.
3. Izslēgt no pašvaldības dzīvokļu izīrēšanas reģistra Nr. 2. sekojošas personas:
1) A. B., p.k. xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese. Uzņemta rindā 2011.gada
31.martā kā bez vecāku aprūpes palicis bērns pēc pilngadības sasniegšanas.
Zaudējusi tiesības uz pašvaldības palīdzību sakarā ar 24 gadu vecuma sasniegšanu.
2) K. Č., p.k. xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese .Uzņemts rindā 2011.gada
31.martā kā bez vecāku aprūpes palicis bērns pēc pilngadības sasniegšanas. Zaudējis
tiesības uz pašvaldības palīdzību sakarā ar 24 gadu vecuma sasniegšanu.
3) V. G., p.k. xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese.Uzņemts rindā 2014.gada
24.aprīlī kā bez vecāku aprūpes palicis bērns pēc pilngadības sasniegšanas. Zaudējis
tiesības uz pašvaldības palīdzību sakarā ar 24 gadu vecuma sasniegšanu.
4) M. K., p.k. xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese. Zaudējusi tiesības uz
dzīvokļu rindu sakarā ar to, ka neatbilst trūcīgas personas statusam. Persona strādā
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algotu darbu, ir pilngadīgi likumīgie apgādnieki (divi dēli). Nav trūcīgas personas
statusa.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
29.§
Par pašvaldības dzīvokļu reģistra nr. 1, grupa nr.1 rindas apstiprināšanu
(I. Liepniece)
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” 7.un 8. pantu, Preiļu
novada domes saistošo noteikumu Nr.2017/15 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniegšanas kārtību” 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības dzīvokļu reģistru Nr.1, grupa Nr. 1 (personas, kurām tiesības saņemt
palīdzību pirmām kārtām) .
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
30.§
Par pašvaldības dzīvokļu reģistra nr.1, grupa nr.2 rindas apstiprināšanu
(I. Liepniece, Z. Erts, I. Stare)
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” 7.un 8. pantu, Preiļu
novada domes saistošo saistošo noteikumu Nr.2017/15 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa
jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību” 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības dzīvokļu reģistru Nr.1, grupa Nr. 2 (personas, kurām tiesības saņemt
palīdzību vispārējā kārtībā) saskaņā ar pielikumu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
31.§
Par sociālo dzīvokļu reģistra nr. 2.rindas apstiprināšanu
(I. Liepniece)
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
9. pantu, Preiļu novada domes saistošo saistošo noteikumu Nr.2017/15 „Par pašvaldības
palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību” 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt rindu uz novada pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem saskaņā ar pielikumu.
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2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
32.§
Par pašvaldības dzīvokļu reģistra nr.3 rindas apstiprināšanu
(I. Liepniece)
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” 7.un 8. pantu, Preiļu
novada domes saistošo noteikumu Nr.2017/15 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniegšanas kārtību” 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības dzīvokļu reģistru Nr. 3 (pašvaldības speciālistam izīrējamās
dzīvojamās telpas)
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
33.§
Par pašvaldības dzīvokļu reģistra nr. 4 rindas apstiprināšanu
(I. Liepniece)
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” 7.un 8. pantu, Preiļu
novada domes saistošo noteikumu Nr.2017/15 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniegšanas kārtību” 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības dzīvokļu reģistru Nr.4 (dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējamo
dzīvojamo telpu).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
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NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES
LĒMUMPROJEKTI
34.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai
Preiļu novadā
(J. Erts)
Pamatojoties uz 2017.gada 07.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 20.marta dzīvojamās mājas Zaļās ielas 16 , Preiļos,. īpašnieka S. P. iesniegumu,
-2018.gada 05.aprīļa dzīvojamās mājas Saules ielā 5, Preiļos īpašnieka A. M. iesniegumu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Zaļās ielas 16 , Preiļos pieslēguma ūdensvada
un kanalizācijas ierīkošanai EUR 400 ( 16 metri ūdensvads un 16 metri kanalizācija).
2. Piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Saules ielā 5, Preiļos, pieslēguma ūdensvada un
kanalizācijas ierīkošanai EUR 240 ( 6 metri ūdensvada un 6 metri kanalizācija).
3. Uzdot Preiļu novada domes juridiskajai daļai slēgt vienošanos ar pretendentu un
būvniecības darbu organizētāju par darbu izpildes un līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Jermolajevs
35.§
Par Preiļu novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu
(J. Erts, Z. Erts, I. stare, M. Plivda, E. Jermolajeva)
Izskatot Preiļu novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikuma projektu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka „Pašvaldības dome
pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikumu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Preiļu novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums
I. Klindžāne
36.§
Par Preiļu novada Tūrisma konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu
(J. Erts, N. Hļebņikova)
Izskatot jautājumu par 05.02.2018. notikušās Preiļu novada Tūrisma konsultatīvās padomes
izveidošanas sanāksmē pausto viedokli par vēlēšanos darboties padomē, pamatojoties uz likuma
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“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada Tūrisma konsultatīvo padomi sekojošā sastāvā:
Maruta Plivda - Preiļu novada domes priekšsēdētāja;
Ineta Liepniece - Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadītāja;
Elita Jermolajeva - Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja,
Iveta Šņepste - Preiļu novada Tūrisma informācijas centra vadītāja;
Tekla Bekeša - Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītāja;
Sanda Čingule-Vinogradova – Preiļu muižas kompleksa un parka projektu
koordinatore;
Ainis Noviks - tūrisma objekta - vīngliemežu audzētavas “Ošu mājas” īpašnieks;
Tatjana Kolosova - Peresta – novadniece, vēsturniece;
Anete Urka – SIA “Preiļu slimnīca” pārstāvis, sabiedrisko attiecību un mārketinga
speciāliste;
Irēna Kjarkuža – naktsmītnes – viesu mājas “Magones” īpašniece;
Olga Jermakova – jauniete, uzņēmēja;
Valentīna Maksimova – slāvu kultūras biedrības “Raduga” priekšsēdētāja, Preiļu
2.vidusskolas pedagogs.
Sandis Šķēps – aktīvā tūrisma uzņēmuma SIA “Dēkaiņi” valdes loceklis.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I. Šņepste
37.§
Par adrešu dzēšanu un piešķiršanu
37.1
Par telpu grupu adrešu dzēšanu
(J. Erts)
Izskatot jautājumu par adrešu precizēšanu Preiļu novada Preiļu pilsētā, pamatojoties uz likumu
„Par pašvaldībām” 21 pantu un MK 2015. gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 30 punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst VARIS reģistrētās telpu grupu adreses Liepu iela 14-1, Preiļos ( adreses kods
114210770) un Liepu iela 14-2, Preiļos ( adreses kods 114943021) kā neesošus adresācijas
objektus.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
V. Biezaite
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Nosūtīt: LR Valsts zemes dienesta Latgales reģionālai nodaļai Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV –
4601, vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz adresi : latgale@vzd.gov.lv reģistrācijai Valsts
adrešu reģistrā.

37.2.
LR Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra vēstules izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot LR Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra 2018.gada 12. aprīļa vēstuli par adrešu
piešķiršanu zemes vienībām un ar tām saistītām ēkām Preiļu novada Aizkalnes, Preiļu un Saunas
pagastos, konstatēts, ka izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un
Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datus zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
7644 001 0043, 7644 005 0167, 7658 005 0165 un ar to saistītām ēkām, un ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7674 007 0554 001 nav piešķirtas adreses. Pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” 21 pantu un MK 2015. gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 9 punktu, kas nosaka, ka “Pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai
institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja
adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta
formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.”,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7644 001 0043 un ar to saistītām ēkām, piešķirt
adresi "Cielavkalns", Pirmie Vucāni, Aizkalnes pag., Preiļu nov.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7644 005 0167 un ar to saistītām ēkām, piešķirt
adresi "Priedes", Kancepole, Aizkalnes pag., Preiļu nov.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0165 un ar to saistītām ēkām, piešķirt
adresi "Plūmītes", Pelši, Preiļu pag., Preiļu nov.
4. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 7674 007 0554 001 piešķirt adresi "Amatnieki", Prīkuļi,
Saunas pag., Preiļu nov.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
V. Biezaite
38.§
Par nekustamā īpašuma sadali
38.1
I. S. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot I. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo adrese, 2018.gada 11.aprīļa
iesniegumu (reģ. Nr. 13.04.2018.,Nr.4-15/256-S) par nekustamā īpašuma adrese, sadali,
pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21 pantu un Zemes ierīcības likuma 5 un 8 pantu,
MK noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu adrese, sadalot atbilstoši grafiskajam pielikumam – atdalīt
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 007 0101 apmēram 9000 m2.
2. Noteikt, ka zemes gabala platība var tikt precizēta, veicot uzmērīšanu dabā.
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3. Atdalāmajai zemes vienībai apmēram 9000 m2 platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi 0801(Komercdarbības objektu apbūve) un piešķirt jaunu adresi Rīgas iela 11, Preiļos.
4. Paliekošajai zemes vienībai mainīt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 1001
(Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz 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)
un saglabāt esošo, VARIS reģistrēto adresi Rīgas iela 9, Preiļos.
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
1:500 pamatnes.
7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu
veicējam.
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
38.2
SIA “Gemini IT” iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot SIA “Gemini IT”, reģ. Nr.54103023461, juridiskā adrese Beātes iela 5, Valmiera, 2018.
gada 16.aprīļa iesniegumu (reģ. 16.04.2018., Nr.4-11/ 1387) par nekustamā īpašuma “Sābri” ar
kadastra Nr.7656 005 0174 Preiļu novada Pelēču pagastā, sadali, pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” 21. pantu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Sābri” ar kadastra Nr.7656 005 0174, Preiļu novada
Pelēču pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7656 005 0174 platībā 3,5 ha,
neizstrādājot zemes ierīcības sadales projektu.
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7656 005 0174 piešķirt jaunu
nosaukumu “Sumbri” un mainīt esošo, VARIS reģistrēto adresi “Sābri”,Tumanišķi, Pelēču
pagasts, Preiļu novads uz “Sumbri” Tumanišķi, Pelēču pagasts, Preiļu novads.
3. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7656 005 0174 saglabāt esošo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība).
4. Īpašumā paliekošajai zemes vienībai 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. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
V. Biezaite
Lēmumu nosūtīt: SIA “Gemini IT”, Beātes iela 5, Valmiera, LV-4201 un elektroniski uz e pastu
info@geminiit.lv.
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39.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
(J. Erts, V. Biezaite)
Izvērtējot īpašuma ar kadastra numuru 7601 002 1405 Rēzeknes iela 11A, Preiļos,
lietotāja tiesības zemes iegūšanai īpašumā par samaksu Preiļu novada dome konstatē un secina:
[1] Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts nekustamais
īpašums ar kadastra numuru 7601 002 1405 Rēzeknes iela 11A, Preiļos, Preiļu novadā, kura
sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7601 002 1405 platībā 444 m2 un piecas
būves ar kadastra apzīmējumiem 7601 002 1405 001, 7601 002 1405 002, 7601 002 1405 003,
7601 002 1405 004, 7601 002 1405 005 (turpmāk - namīpašums).
[2] Saskaņā ar likuma ”Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 3.panta pirmās daļas
1.apakšpunktu, ar 2006.gada 13.aprīļa zemes komisijas lēmumu , prot. Nr.301 un 2007.gada
21.maija zemes komisijas lēmumu , prot. Nr.315, L. K. piešķirta lietošanā ar izpirkšanas
tiesībām kopumā ¾ domājamās daļas no namīpašuma sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7601 002 1405 un ar 2007.gada 21.maija zemes komisijas lēmumu , prot.
Nr.315 V. S. piešķirtas lietošanā ar izpirkšanas tiesībām ¼ domājamās daļas no namīpašuma
sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 002 1405.
L. K. 1/2 domājamo daļu no namīpašuma nostiprinājusi Preiļu pilsētas zemesgrāmatā
2006 gada13. jūnijā un 1/4 domājamo daļu no namīpašuma 2007 gada 18. jūlijā, nodalījuma Nr.
100000225909, kopumā tas sastāda ¾ domājamās daļas no namīpašuma.
V. S. īpašumtiesības uz ¼ no namīpašuma zemesgrāmatā nav nostiprinājis.
[3] Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmajai. daļai dzīvojamās ēkas īpašniekiem vai
augļu dārzu lietotājiem, kuriem zeme piešķirta ar apbūves tiesībām, zemes lietošanas tiesības
izbeidzas, ja: līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar
valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes
kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa.
Saskaņā ar pašvaldības rīcībā esošo informāciju V. S. līdz 2011.gada 30.decembrim nav
noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un
zemes banka".
V. S. ir miris 2017. gada 3. martā. Saskaņā ar 2018. gada 26. marta mantojuma apliecību
Nr.507 mantojuma tiesībām uz V. S. atstāto mantojumu (¼ domājamās daļas no namīpašuma)
apstiprināta E. S.
Tā kā V. S. nenoslēdza zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību
"Latvijas Hipotēku un zemes banka", bet viņa mantiniece E. S. mantojuma tiesībās apstiprināta
tikai 2018.gada 26.martā, kad mirušā V. S. tiesības saņemt zemi īpašumā par samaksu bija
zudušas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, V. S. ir izbeidzamas pastāvīgās lietošanas tiesības
uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 002 1405 1/4 domājamām daļām, savukārt E. S.
[4] Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta trešajai daļai – ja administratīvais
akts ir izdots rakstveidā un personas viedoklis un argumenti nav noskaidroti, administratīvā akta
pamatojumā norāda iemeslu. Savukārt Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas
3.punktā noteikts, ka personas viedokļa un argumentu noskaidrošana nav nepieciešama, ja no
gadījuma būtības izriet, ka personas viedokļa noskaidrošana nav iespējama vai adekvāta. Ņemot
vērā minēto, kā arī to, ka V. S. miris 2017.gada 3.martā, V. S. viedokļa noskaidrošana nav
iespējama.
[5] Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sestā daļa nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes
lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu.
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Tā kā V. S. izbeidzamas zemes lietošanas tiesības atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmajai
daļai, tad nosakāms, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 002 1405 1/4 domājamās
daļas ir piekritīgas pašvaldībai un ierakstāmas zemesgrāmatā uz Preiļu novada domes vārda.
Ņemot vērā iepriekš konstatēto un secināto, un pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” 21 pantu un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 3.apakšpunktu, likuma “Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
sesto daļu, Administratīvā procesa likuma Administratīvā procesa likuma 57.pantu, 62.panta
otrās daļas 3.punktu un trešo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības V. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7601 002 1405 platībā 444 m2 ¼ domājamo daļu Rēzeknes ielā 11A,
Preiļos, Preiļu novadā.
2. Noteikt, ka ¼ domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 002 1405
piekrīt Preiļu novada domei un ierakstāma zemesgrāmatā uz Preiļu novada domes vārda.
3. Lēmumu paziņot V. S. mantiniecei E. S.
4. Informēt E. S. par viņas pienākumu slēgt zemes nomas līgumu ar pašvaldību par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 002 1405 ¼ daļas iznomāšanu un tiesībām ierosināt
tās atsavināšanu Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā.
5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas
paziņots adresātam, savukārt administratīvo aktu paziņo adresātam atbilstoši Paziņošanas
likumam. Paziņošanas likuma 8.panta trešajā daļā noteikts, ka dokuments, kas paziņots kā
ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
6. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu, ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā, Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 88, LV4601, viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
V. Biezaite
40.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
40.1.
V. P. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot V. P. ,personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo adrese, 2018.gada 16.aprīļa iesniegumu (reģ.
Nr.16.04.2018., Nr.4-15/260-P) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 003 0710 veidojamai zemes vienības daļai Preiļu novada
Preiļu pilsētā, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21 pantu un MK 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5. punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
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1. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 003 0710, jaunveidojamajai zemes
vienības daļai 1600 m2 platībā saskaņā ar grafisko pielikumu noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
V. Biezaite
40.2.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu un maiņu
(J. Erts)
Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu un maiņu zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 003 0710 Preiļu novada Preiļu pilsētā, pamatojoties uz
likumu „Par pašvaldībām” 21 pantu un MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 003 0710, prezizēt un mainīt esošos
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve) platībā 0,3272 ha;
 1104 (transporta līdzekļu garāžu apbūve) platībā 2,8706 ha;
2. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0101 (Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) uz 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) platībā 4,8575 ha.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
V. Biezaite
41.§
Par pašvaldības nekustamo īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā
41.1.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma ‘Rietumu Ceļš” reģistrāciju zemesgrāmatā
(M. Plivda, V. Biezaite)
Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7601 007 0006 “Rietumu Ceļš”
– zemes vienības 3.3364 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7601 007 0004 Preiļu novada Preiļu
pilsētā, reģistrāciju zemesgrāmatā, konstatēts:
1. 2009.gada 22.decembrī pieņemts Preiļu novada domes lēmums (protokols Nr. 21 p.54.)
par neapbūvētas zemes vienības Preiļu pilsētā ar kadastra apzīmējumu 7601 007 0801
piekritību pašvaldībai.
2. 24.11.2016. pieņemts lēmums (protokols Nr. 17 p. 29.5 par nekustamā īpašuma sadali un
lietošanas mērķa maiņu uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1101 (zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā).
3. Zemes vienība ir uzmērīta, zemes robežu plāns 28.03.2018. reģistrēts Nekustamā
īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā.
4. Zemes vienību plānots izmantot ERAF līdzfinansētā projekta 5.6.2.0/16/I/013 “Preiļu
novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” realizācijai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas
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2.punktu likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41 panta otrās daļas 5.punktu, kurš nosaka, ka reģistrēt zemes īpašumu uz
pašvaldības vārda var, ja vietējā pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes
gabali paredzēti pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot nekustamā īpašuma daļai:
1.1. Reģistrēt nekustamo īpašumu “Rietumu Ceļš”, kas sastāv no zemes vienības 3.3364 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7601 007 0004 Preiļu novada Preiļu pilsētā ,
zemesgrāmatā kā Preiļu novada pašvaldības īpašumu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
V. Biezaite
Nosūtīt: nekustamā īpašuma daļai , juridiskajai daļai
41.2.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma ‘Iekārtas” reģistrāciju zemesgrāmatā
(M. Plivda)
Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7658 003 0357 “Iekārtas” –
zemes vienības 0,1255 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0343 Preiļu novada Preiļu
pagastā, reģistrāciju zemesgrāmatā, konstatēts:
1. 2008.gada 26.septembrī pieņemts Preiļu novada domes lēmums (protokols Nr. 13
p.3.7.18.) par apbūvētas zemes vienības Preiļu pilsētā ar kadastra apzīmējumu 7658 003
0172 piekritību pašvaldībai.
2. 23.02.2017. pieņemts lēmums (protokols Nr. 3 p. 25.3 par nekustamā īpašuma sadali un
lietošanas mērķa maiņu uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1101 (zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā).
3. Zemes vienība ir uzmērīta, zemes robežu plāns 26.02.2018. reģistrēts Nekustamā
īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā.
4. Zemes vienību plānots izmantot ERAF līdzfinansētā projekta 5.6.2.0/16/I/013 “Preiļu
novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” realizācijai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas
2.punktu likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41 panta otrās daļas 5.punktu, kurš nosaka, ka reģistrēt zemes īpašumu uz
pašvaldības vārda var, ja vietējā pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes
gabali paredzēti pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot nekustamā īpašuma daļai:
1.1. Reģistrēt nekustamo īpašumu “Iekārtas”, kas sastāv no zemes vienības 0,1255 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0343 Preiļu novada Preiļu pagastā , zemesgrāmatā kā
Preiļu novada pašvaldības īpašumu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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V. Biezaite
Nosūtīt: nekustamā īpašuma daļai , juridiskajai daļai

42.§
Par Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas nolikuma apstiprināšanu
(M. Plivda, A. Džeriņš)
Izskatot Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas direktora Edgara Vaivoda
sagatavoto Bērnu un jauniešu sporta skolas nolikuma projektu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,
Profesionālas izglītības 17.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas nolikuma jaunā redakcijā.
2. Noteikt, ka Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas nolikums stājas spēkā ar
2018.gada 1.maiju.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Par Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas nolikums
A.Džeriņš
43.§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu
V. Č. iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda, Z. Andrejeva, I. Liepniece)
Izskatot V. Č. , personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, 2018.gada
5.februāra iesniegumu (reģ.07.02.2018., Nr. 13-1/92Č) par dzīvojamās platības piešķiršanu.
Ar tiesas spriedumu 2017.gada 8.novembrī Lieta Nr. (C12193917) stājies spēkā tiesas
lēmums - izbeigt 2005.gada 25.maija noslēgto dzīvojamās telpas adrese, Preiļos ,īres līgumu ar
B. Č., personas kods xxxxxx-xxxxx, un izlikt B. Č. ,N. Č., V. Č. no dzīvojamās platības adrese
ar visām mantām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas .
Īrnieks V. Č. p.k. xxxxxx-xxxxx ir pirmās(1)grupas invalīds, invaliditātes apliecības
Nr.1129967.
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”, 22
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt V. Č. , personas kods xxxxxx-xxxxx sociālo dzīvojamo platību (gultasvietu) adrese
Preiļu pagasts ,Preiļu novads .
2. SIA “Preiļu saimnieks” noslēgt dzīvojamās telpas līgumu ar V. Č. uz 3 mēnešiem.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Z. Andrejeva
44.§
Par iesniegumu izskatīšanu
(M. plivda, N. Hļebņikova, A. Zīmelis, A. Jermolajevs)
Izskatot I. B. 2018.gada 19.aprīļa iesniegumu, (reģistrēts Preiļu novada domē 24.04.2018.
ar Nr. 4-15/288-B) ar lūgumu rast iespēju apmaksāt, īpašumam adrese, ierīkotā ūdensvada un
kanalizācijas tīkla pieslēguma topogrāfiskās uzmērīšanas izmaksas 309.91 euro apmēra, kas ir
radušas sakarā ar to, ka veicot centralizēto ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi pa
Daugavpils ielu, Preiļos, iepriekš minētajam īpašumam netika izveidoti ūdensvada un
kanalizācijas pieslēguma mezgli, kā rezultāta ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumi bija jāierīko
no blakus esošā nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 42, Preiļos, pieslēguma punktiem, kas
vairākkārtīgi sadārdzināja pieslēgumu izbūvi un topogrāfisko uzmērīšanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, Z. Erts, J. Želvis, V. Madalāne,I.Liepniece,
M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, I. Stare, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, K. Zarāne),
PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apmaksāt I. B. izdevumus par ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu, topogrāfisko
uzmērīšanu, nekustamajam īpašumam adrese, Preiļu novads.
2. Līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas “Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Jermolajevs
Sēdi slēdz: plkst. 16.20
Novada domes priekšsēdētāja

M. Plivda

Protokolēja

L. Skutele

Protokols parakstīts 2018.gada 25.aprīlī
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