LATVIJAS REPUBLIKA

Preiļu nova da do me
Reģ.Nr. 90000065720
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr. - 65322766
e-pasts: dome@preili.lv
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konts Nr. LV81HABA0551019925560, A/s SWEDBANK, kods HABALV22

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Preiļos
2018.gada 25.oktobrī
Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:05
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Maruta PLIVDA
Sēdi protokolē - pašvaldības sekretāre Liene SKUTELE
Sēdē piedalās:
Juris ERTS
Ineta LIEPNIECE
Valentīna MADALĀNE
Ēvalds VILCĀNS
Klavdija ZARĀNE
Juris ŽELVIS
Juris VUCĀNS
Zigmārs ERTS
Māra PUDNIKA
Nadežda HĻEBŅIKOVA - cits iemesls
Sēdē nepiedalās
Iveta STARE – atvaļinājumā;
Māris LEIKUČS – aizņemts pamatdarbā;
Aigars ZĪMELIS - cits iemesls;
Ārijs VUCĀNS – cits iemesls;
Piedalās uzaicinātie un interesenti:
Vladimirs Ivanovs – izpilddirektors;
Inta Klindžāne – juriste;
Broņislava Savicka – finanšu analītiķe;
Jolanta Gžibovska – finanšu analītiķe;
Vita Biezaite – nekustamā īpašuma daļas vadītāja;
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Aldis džeriņš – juridiskās daļas vadītājs;
Zenta Andrejeva – speciāliste mājokļu jautājumos;
Maija Paegle – Sabiedrisko attiecību speiāliste;
Sanda Čingule – Vinogradova – Preiļu novada domes Attīstības daļas Preiļu muižas kompleksa
un parka attīstības koncepcijas izstrādes vadītāja;
Ilona Skorodihina – Preiļu galvenās bibliotēkas vadītāja;
Iveta Stašulāne – Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja;
Vitālijs Plivda – Preiļu pagasta pārvaldes vadītājs;
Raimonds Rubins – Saunas pagasta pārvaldes vadītājs;
Irēna Stašulāne - Labklājības pārvaldes direktora vietnieks sociālajos jautājumos - sociālais
darbinieks
Pirms domes sēdes tiek dots vārds Sandai Čingulei – Vinogradovai – Preiļu novada domes
Attīstības daļas Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcijas izstrādes vadītājai.
Sanda Čingule – Vinogradova pastāsta par jaunizveidoto Preiļu muižas kompleksa un parka
reklāmas video un tiek parādīts arī uz ekrāna klātesošajiem sēdes dalībniekiem;
Maruta Plivda iepazīstina ar kārtējās domes sēdes darba kārtības jautājumiem.
DARBA KĀRTĪBA
Finanšu komitejas sēdes jautājumi
Par aizdevumu ERAF SAM 8.1.2 projekta “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu
mācību vides uzlabošana un modernizēšana” būvdarbu realizēšanai
Saistošie noteikumi Nr.2018/13 „Grozījumi Nr.3 Preiļu novada domes saistošajos
noteikumos Nr.2018/02 „Par Preiļu novada 2018. gada pamatbudžetu”
Par zemes iznomāšanu
Par pašvaldības īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā
Par augošo koku ciršanas tiesību izsoles rezultātiem
Par kustamās mantas izsoli
Par Preiļu novada domes Noteikumu “Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to
piešķiršanas kārtību” papildinājumu
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
Par grozījumiem štatu (amatu) sarakstā
Par Kultūrvides un tūrisma attīstības pārvaldes izveidošanu
Par Preiļu novada domes apbalvojumu piešķiršanu
Par atbalstāmajām profesijām
Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības sociālo dzīvojamo platību
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
Par zemes īpašnieka piedāvājumu iegādāties zemes vienības daļu pašvaldības īpašumā
Par adreses dzēšanu
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Par nekustamā īpašuma sadali
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Par apbūves tiesības līguma noslēgšanu
Par uzņēmuma juridiskās adreses reģistrēšanu
Sēdes vadītāja Maruta Plivda ierosina papildināt darba kārtību ar šādiem papildus darba
kārtības jautājumiem:
Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu
notekgrāvim Preiļu pagastā, Preiļu novadā
Par dāvinājumu un ziedojumu pieņemšanu
Par papildus vienošanos pie neapdzīvojamo telpu Raiņa bulvārī 19, Preiļos nomas līguma
Par Preiļu novada domes ēkas atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas 3. kārtas būvdarbu
termiņa pagarinājumu
Sēdes vadītāja aicina deputātus balsot par domes sēdes darba kārtību ar izmaiņām.
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt šādu 2018.gada 25.oktobra Preiļu novada domes sēdes darba kārtību:
DARBA KĀRTĪBA
Finanšu komitejas sēdes jautājumi
Par aizdevumu ERAF SAM 8.1.2 projekta “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu
mācību vides uzlabošana un modernizēšana” būvdarbu realizēšanai
Saistošie noteikumi Nr.2018/13 „Grozījumi Nr.3 Preiļu novada domes saistošajos
noteikumos Nr.2018/02 „Par Preiļu novada 2018. gada pamatbudžetu”
Par zemes iznomāšanu
Par pašvaldības īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā
Par augošo koku ciršanas tiesību izsoles rezultātiem
Par kustamās mantas izsoli
Par Preiļu novada domes Noteikumu “Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to
piešķiršanas kārtību” papildinājumu
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
Par grozījumiem štatu (amatu) sarakstā
Par Kultūrvides un tūrisma attīstības pārvaldes izveidošanu
Par Preiļu novada domes apbalvojumu piešķiršanu
Par atbalstāmajām profesijām
Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības sociālo dzīvojamo platību
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
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Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
Par zemes īpašnieka piedāvājumu iegādāties zemes vienības daļu pašvaldības īpašumā
Par adreses dzēšanu
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Par nekustamā īpašuma sadali
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Par apbūves tiesības līguma noslēgšanu
Par uzņēmuma juridiskās adreses reģistrēšanu
Papildjautājumi
Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu
notekgrāvim Preiļu pagastā, Preiļu novadā
Par dāvinājumu un ziedojumu pieņemšanu
Par papildus vienošanos pie neapdzīvojamo telpu Raiņa bulvārī 19, Preiļos nomas līguma
Par Preiļu novada domes ēkas atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas 3. kārtas būvdarbu
termiņa pagarinājumu
1.§
Par aizdevumu ERAF SAM 8.1.2 projekta “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu
mācību vides uzlabošana un modernizēšana” būvdarbu realizēšanai
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.
un 22.(1) pantu un saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2018. gadam” 14. panta 2.(a.) punktu
un pieņemto lēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda ( ERAF) darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība ” prioritārā virzienā “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” SAM
8.1.2 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi “ par atbalstu projektam “Preiļu novada
vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” un noslēgto vienošanos
ar CFLA Nr.8.1.2.0/17/1/019 par projekta īstenošanu
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Ņemt aizdevumu Valsts kasē uz 30 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi ERAF
SAM 8.1.2. 2 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi“ aktivitātē apstiprinātā
projekta Nr.8.1.2.0/17/1/019 “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošana un modernizēšana” būvdarbu realizēšanai summā līdz EUR 656300,00 ( ar
PVN).
Projekta realizēšanai nepieciešamais priekšfinansējums ir līdz 656300,00 EUR (ar PVN).
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu, sākot ar 2019.gada
septembra mēnesi.
Aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu.
B. Savicka
Nosūtīt: finanšu analītiķiem, galvenajam grāmatvedim
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2.§
Saistošie noteikumi Nr.2018 /13
„Grozījumi Nr.3 Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr.2018/02
„Par Preiļu novada 2018. gada pamatbudžetu”
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu
„Par pašvaldības budžetiem”,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
veikt sekojošos grozījumus „Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Preiļu novada 2018. gada
pamatbudžetu”
1. Apstiprināt pamatbudžeta tekošā gada ieņēmumu plāna palielinājumu EUR 2 735 859.00
apmērā , kā rezultātā pamatbudžeta tekošā gada ieņēmumu plāna kopsumma sastāda EUR
12 788 690.00, tai skaitā :
 valsts budžeta dotācija simtgades programmai “Latvijas skola soma” no Kultūras
ministrijas = + EUR 7440.00;
 valsts budžeta dotācija Preiļu muižas apbūves galveno vārtu atjaunošanai no Nacionālās
kultūras mantojuma pārvaldes = + EUR 8000.00;
 valsts budžeta dotācija pašvaldībām piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai
vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem= + EUR 10796.00;
 valsts budžeta dotācija 13. Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai = + EUR 14128.00;
 valsts budžeta mērķdotācija pedagogu atalgojumam pamata un vispārējās izglītības
iestādēm no 01.09.2018.g. līdz 30.11.2018.g. = + EUR 329802.00;
 valsts budžeta mērķdotācija pedagogu atalgojumam interešu izglītības iestādēm no
01.09.2018.g. līdz 30.11.2018.g. = + EUR 18624.00;
 valsts budžeta mērķdotācija pedagogu atalgojumam 5. un 6. bērnu apmācībai no
01.09.2018.g. līdz 30.11.2018.g. = + EUR 35756.00;
 valsts budžeta mērķdotācija profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas
izglītības
programmu pedagogu darba samaksai
un sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām = + EUR 63566.00;
 valsts budžeta mērķdotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās
paredzētajās stundās nodarbināto pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām = + EUR 1393.00;
 finansējums projektam Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI- 349 “Ekotūrisma attīstība Latvijā un
Lietuvā izmantojot ūdens resursus”= + EUR 8000.00;
 finansējums projektam “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības
vides infrastruktūras attīstība” ietvaros, aktivitātē “Rīgas un Brīvības ielas posmu
atjaunošana un apļveida krustojuma izbūve Preiļos ”= + EUR 950858.00;
 Rietumu ielas izbūve un Industriālās teritorijas izbūve= + EUR 358315.00;
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finansējums projektam “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošana un modernizēšana” = + EUR 819632.00;
NIN par zemi = + EUR 13000.00;
NIN par ēkām= + EUR 5784.00;
NIN par mājokļiem= + EUR 10000.00;
finansējums no SIA “Preiļu saimnieks” = + EUR 80765.00;
Apstiprināt pamatbudžeta izdevumu plāna izmaiņas pa ekonomiskās klasifikācijas
kodiem saskaņā ar pielikumiem.

Pielikumā: ekonomiskās klasifikācijas kodi, Domes priekšsēdētājas paskaidrojuma raksts
B. Savicka
Nosūtīt: finanšu analītiķiem

3.§
Par zemes iznomāšanu
I. K. iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot I. K., personas kods, deklarētā dzīves vieta, 2018.gada 25.septembra iesniegumu
(reģistrēts 27.09.2018. ar Nr. 4-15/816 K) par zemes vienības 0,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7656 005 0243 Pelēču pagastā Preiļu novadā nomu ar izmantošanas mērķi –
palīgēkas uzturēšana un lauksaimnieciskā darbība, konstatēts:
2018.gada 1.oktobrī izbeigts nomas līgums ar A P par zemes vienības 0,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7656 005 0243, Pelēču pagastā nomu sakarā ar to, ka zemes vienība netiek
izmantota.
Uz zemes vienības atrodas ēku īpašums (viena palīgēka), ko izmanto I.K., zeme nepieciešama
ēkas uzturēšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu, MK 2018.gada
19.jūnija noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi”,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Slēgt zemes nomas līgumu uz sešiem gadiem ar I. K., personas kods, par zemes vienību 0,1
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7656 005 0243 Pelēču pagastā ar izmantošanas mērķi –
palīgēkas uzturēšana un lauksaimnieciskā darbība.
Noteikt nomas maksu EUR 28,00 gadā plus PVN.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I. Klindžāne
Nosūtīt: Novada domes nekustamā īpašuma daļai, juridiskajai daļai
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4.§
Par pašvaldības īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā
4.1
Par Pelēču pagasta zemes vienības reģistrāciju zemesgrāmatā
(M. Plivda)
Izskatot jautājumu par zemes vienības Pelēču pagastā 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7656 002 0357, reģistrāciju zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, konstatēts:
1. Zemes vienība 0,7 ha platībā Pelēču pagastā ar kadastra apzīmējumu 7656 002 0357, ir
pašvaldībai piekrītošā zeme saskaņā ar Pelēču pagasta 20018.gada 23.septembra lēmumu
Nr. 9.
2. Zeme piešķirta Pelēču pagasta pašvaldībai pastāvīgā lietošanā personisko
palīgsaimniecību vajadzībām 1996.gada 16.oktobrī, Pelēču pagasta padomes Zemes
komisijas lēmums Nr. 20.
3. Saskaņā ar Preiļu novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2016.gada 28.oktobrī
(sēdes protokols Nr. 16.; 26 §), stājies spēkā 06.04.2017, zemes vienība ir
lauksaimnieciskās izmantošanas teritorijā.
4. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts paredz pašvaldības tiesības
iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus.
5. Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 5.punkts paredz: “ Zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme,
kura piešķirta pašvaldībai personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par
zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam un saskaņā ar pašvaldības
teritorijas plānojumu to paredzēts izmantot tikai šīm vajadzībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas
5.punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot nekustamā īpašuma daļai:
1.1. Reģistrēt personisko palīgsaimniecību vajadzībām paredzēto pašvaldībai piekrītošo
neapbūvētu zemes vienību Pelēču pagastā, kadastra Nr. 7656 002 0357, zemesgrāmatā kā
Preiļu novada pašvaldības īpašumu.
I. Klindžāne
Nosūtīt: nekustamā īpašuma daļai, juridiskajai daļai
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4.2
R. R. iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot R. R., personas kods, adrese 2018.gada 20.septembra iesniegumu (reģistrēts 20.09.2018.
ar Nr. 4-15/802 R) par zemes īpašuma Preiļu pilsētā Jelgavas ielā 29, kadastra Nr. 7601 003
0708, nodošanu atsavināšanai, konstatēts:
1. Pēc Preiļu novada domes lēmuma par apbūvētas zemes vienības Jelgavas ielā 29, Preiļos
lietošanas tiesību izbeigšanu V. G. un zemes piekritību pašvaldībai, noslēgts zemes nomas
līgums ar ēku īpašnieku V. G..
2. 2018.gada 8.augustā noslēgts pirkuma līgums saskaņā ar kuru īpašumtiesības uz ēkām
ieguvis R. R., 10.08.2018. ēku īpašums Jelgavas ielā 29, Preiļos, kadastra Nr.
76015030010 reģistrēts Preiļu pilsētas zemesgrāmatā uz R. R. vārda.
3. 2018.gada 20.septembrī noslēgts zemes nomas līgums ar R. R. uz desmit gadiem par
apbūvēta zemes īpašuma Preiļu pilsētā Jelgavas ielā 29, kadastra Nr. 7601 003 0708,
nomu.
4. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts paredz pašvaldības tiesības
iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus.
5. Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 5.punkts paredz: “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”.
6. Lai varētu veikt nekustamā īpašuma atsavināšanu, nepieciešams pasūtīt zemes vienības
uzmērīšanu un reģistrēt īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, , likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot nekustamā īpašuma daļai:
1.1. Reģistrēt nekustamo īpašumu – apbūvētu zemes vienību Preiļu pilsētā Jelgavas ielā 29,
kadastra Nr. 7601 003 0708 zemesgrāmatā kā Preiļu novada pašvaldības īpašumu.
1.2. Pasūtīt nekustamā īpašuma novērtējumu.
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, juridiskajai daļai
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5.§
Par augošo koku ciršanas tiesību izsoles rezultātiem
(M. Plivda, I. Klindžāne)
Izskatot jautājumu par augošu koku Preiļu pagasta īpašumā “Seiļu kapsēta” ciršanas tiesību
izsoles rezultātiem, konstatēts:
2018.gada 27.septembrī pieņemts novada domes lēmums Nr. 10 p. 17 “Par augošu koku ciršanas
tiesību izsoli”. Izsole izsludināta pašvaldības oficiālajā mājas lapā.
Uz izsoli nav pieteikušies pretendenti.
Pamatojoties uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 31.panta pirmo daļu,
32.panta ceturto daļu, izsoles noteikumu (apstiprināti 27.09.2018.) 6.1.3. punktu, izsole atzīstama
par nenotikušu, pašvaldība var pazemināt izsoles sākumcenu vai lemt par citu atsavināšanas
veidu.
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt augošu koku Preiļu pagasta īpašumā “Seiļu kapsēta” ciršanas tiesību izsoles
rezultātus (izsoles protokols – pielikumā).
2. Veikt atkārtotu ciršanas tiesību izsoli, nosakot sākumcenu EUR 960,00 apmērā
(samazinot par 20% no pirmās izsoles sākumcenas).
Pielikumā: Izsoles protokols, augošo koku ciršanas tiesību atkārtotas izsoles noteikumi
I. Klindžāne
Nosūtīt nekustamā īpašuma daļai

6.§
Par kustamās mantas izsoli
Par autobusa ISUZU TURQUOISI izsoli
(M. Plivda)
Izskatot jautājumu par pašvaldības kustamās mantas – autobusa ISUZU TURQUOISI,
reģistrācijas Nr. HE6775, šasijas Nr. NNAM0ZALE02001569, izlaiduma gads – 2008., izsoli,
kam saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta Nikolaja Šuksta 20.09.2018.
vērtējumu noteikta vērtība EUR 7500, - pamatojoties uz „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma” 6.panta otro un trešo daļu, 9.panta trešo daļu, 13.pantu,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot pašvaldības kustamās mantas: autobusa ISUZU TURQUOISI, reģistrācijas Nr.
HE6775, šasijas Nr. NNAM0ZALE02001569, izsoli.
2. Apstiprināt novada pašvaldības kustamās mantas izsoles noteikumus (pielikumā).
Pielikumā: Preiļu novada domes kustamās mantas –autobusa
noteikumi
I. Klindžāne
Nosūtīt: transporta daļai, juridiskajai daļai
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ISUZU TURQUOISI izsoles

7.§
Par Preiļu novada domes Noteikumu “Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to
piešķiršanas kārtību” papildinājumu
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu „Par
pašvaldības budžetiem”
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
papildināt Preiļu novada domes Noteikumus “Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to
piešķiršanas kārtību” (apstiprināts 2018. gada 21. februārī , protokols Nr. 3 punkts 25.) ar
punktu 6.3. , izsakot to sekojošā kārtībā :
Atzinības raksta saņēmējiem tiek piešķirta vienreizēja naudas balva 30.00 ( trīsdesmit
eiro, 00 santīmi) apmērā.
B. Savicka
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SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES
LĒMUMPROJEKTI
8.§
Par grozījumiem štatu (amatu) sarakstā
(I. Liepniece)
Pamatojoties uz Pelēču pamatskolas 2018. gada 15. oktobra iesniegumu, reģ. domē
15.10.2018. Nr.4-11/3494 . “Par izmaiņām štatu sarakstā”, un likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 13.punktu :
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Ar 2018.gada 01.oktobri veikt Pelēču pamatskolas tehnisko darbinieku štatu (amatu)
sarakstā šādus grozījumus:
Amata
nosaukums
no
01.01.2018

Kods pēc
profesiju
klasifikatora

Amata
nosaukums
no
01.10.2018

Pavāre

512002

Pavāra
palīgs

Kods pēc
profesiju
klasifikatora

Amata klasifikācija
(saime, apakšsaime,
līmenis)

Amata
vienību
skaits

Amata alga
EUR

941201

13. Fiziskais un
kvalificētais darbs

1

430

B.Savicka, A.Kairāne
Nosūtīt: galvenajam grāmatvedim, finanšu analītiķiem, Pelēču pamatskolai

9.§
Par Kultūrvides un tūrisma attīstības pārvaldes izveidošanu
(I. Liepniece, V. Madalāne)
Izskatot ar Preiļu novada domes ar 2018.gada 4.septembra rīkojumu Nr. 4-6/84 A
izveidotās darba grupas, sagatavotos 2018.gada 22.oktobra priekšlikumus, par iespējamo Preiļu
novada iestāžu apvienošanu, ar mērķi optimizēt pašvaldības līdzekļus un efektīvāk izmantot
pašvaldības iespējas kultūras un tūrisma jomu attīstībai, attiecīgi izveidojot Preiļu novada
Kultūrvides un tūrisma attīstības pārvaldi, kā arī ņemot vērā Preiļu novada domes komiteju
ieteikumus, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 9 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece,
M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - 2 balsis
(V. Madalāne, Z. Erts), Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Preiļu novada iestāžu – Preiļu novada Kultūras centrs, Preiļu novada Tūrisma
informācijas centrs, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs, reorganizāciju apvienošanu, papildus izveidojot jaunu struktūrvienību – Preiļu muižas komplekss, ,
izveidojot jaunu iestādi - Preiļu novada Kultūrvides un tūrisma attīstības pārvalde.
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Apstiprināt Preiļu novada Kultūrvides un tūrisma attīstības pārvaldes paraugnolikumu un
struktūrshēmu.
Preiļu novada domes izpilddirektoram izsludināt konkursu uz Preiļu novada Kultūrvides un
tūrisma attīstības pārvaldes vadītāja amatu.
Pielikumā: “Preiļu novada Kultūrvides un tūrisma attīstības pārvaldes” paraugnolikums un
struktūrshēma
A. Džeriņš
10.§
Par Preiļu novada domes apbalvojumu piešķiršanu
(I. Liepniece, M. Plivda)
Izskatot saņemtos iestāžu, organizāciju, biedrību, pašvaldības deputātu un iedzīvotāju
iesniegumus par Preiļu novada iedzīvotāju apbalvošanu, 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- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS - nav,
(I. Liepniece nepiedalās balsošanā) Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt apbalvojumu “Preiļu novada Goda pilsonis” GAIDAI IVANOVAI, Preiļu novada
Kultūras centra un J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas deju kopas “Gaida” vadītājai, deju
pedagoģei un horeogrāfei, Preiļu 1. pamatskolas skolotājai – par ilggadēju un paliekošu
ieguldījumu tautas dejas tradīciju saglabāšanā, latviešu tautas kultūras vērtību
popularizēšanā, jaunās paaudzes estētiskajā un pilsoniskajā audzināšanā
2. Piešķirt apbalvojumu - Goda zīmi “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā”:
2.1. ANNAI KARČEVSKAI, ilggadējai Pelēču pamatskolas direktorei un vēstures skolotājai –
par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un skolas tēla popularizēšanā,
2.2. JĀNIM LOZDAM, ilggadējam izglītības darbiniekam un pedagogam – par ieguldījumu
jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā, ilggadēju radošu pedagoģisko un vadošo darbu
izglītības sistēmā,
2.3. DZIDRAI PREISEI, sabiedriskajai darbiniecei, politiski represētai personai – par ilggadēju
ieguldījumu jaunās paaudzes patriotiskajā audzināšanā, vēstures liecību saglabāšanā,
2.4. NATĀLIJAI RUBĪNEI, Preiļu politiski represēto biedrības “Likteņa ceļš” vadītājai,
biedrību “Nīdermuižas draudze” un “Veiksmes biķeris” valdes loceklei – par nesavtīgu
ieguldījumu Preiļu novada sabiedriskās dzīves attīstībā un jaunās paaudzes patriotiskajā
audzināšanā,
2.5. VALDIM SKUJIŅAM, SIA “VS Teks” valdes loceklim – par ilgtspējīgas un sociāli
atbildīgas uzņēmējdarbības attīstību un darba vietu nodrošināšanu Preiļu novadā.
3. Apbalvot ar Preiļu novada domes Atzinības rakstu:
3.1. Nodibinājumu “VIDUSLATGALES PĀRNOVADU FONDS”, valdes locekle Janīna
Beča – par mērķtiecīgu ziedošanas tradīcijas un kopienu filantropijas attīstību Preiļu novadā,
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3.2. AIGU ANSPOKU, Preiļu novada pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pirmskolas
izglītības skolotāju – par radošu pedagoģisko darbu jaunās paaudzes izglītošanā un
tikumisko vērtību ieaudzināšanu caur latvisko dzīves ziņu,
3.3. IRĒNU BABRI, SIA “VS Teks” rokdarbnieci – par ilggadēju, nesavtīgu un apzinīgu darbu
uzņēmumā,
3.4. JĀNI GRIBONIKU, z/s “Ozoli Gribinānos” īpašnieku – par graudkopības nozares attīstību
Preiļu novadā
3.5. LIENI GŽIBOVSKU, Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas centra vadītāju – par
ieguldījumu darbā ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām un radošu pieeju darbā ar dažādu
sociālo grupu klientiem
3.6. IGORU KOLOSOVU, Preiļu vēstures pētnieku – par ilggadēju nesavtīgu darbu Preiļu
pilsētas vēstures faktu izzināšanā un apkopošanā
3.7. DIĀNU PASTARI, Dienvidlatgales Pārtikas un veterinārā dienesta pārvaldes vadītāja
vietnieci – par nopelniem Preiļu novada attīstībā,
3.8. MĀRĪTI PASTARI, VAS “Latvijas pasts” Preiļu nodaļas vadītāju – par veiksmīgu darbu
cieņpilnas attieksmes veidošanā starp darbiniekiem un apmeklētājiem
3.9. RAINELDU PASTARI, ilggadējo Meliorāciju sistēmas pārvaldes darbinieci, projektētāju –
par ieguldījumu Preiļu novada labiekārtošanas darbos un apkārtējās vides uzlabošanā
3.10. ALBERTU PASTARU, SIA “AJA 1” valdes locekli – par ilggadēju ieguldījumu
uzņēmējdarbības veicināšanā, darba vietu radīšanā un amata prasmju nodošanu jaunajai
paaudzei,
3.11. FEOKTISTU PUŠŅAKOVU, J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas sporta skolotāju – par
veiksmīgu un radošu darbu jauniešu izglītošanā un veselīga dzīvesveida popularizēšanā
3.12. MONIKU un ANTONU SALĪŠUS, amatniekus – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu
tautas mākslas un amatniecības prasmju saglabāšanā,
3.13. IVETU STARI, SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāju – par ieguldījumu uzņēmuma
attīstībā
3.14. LOLITU STUPĀNI, radošu personību, Preiļu novada Invalīdu biedrības pārstāvi – par
mērķtiecīgu darbošanos radošo industriju jomā,
3.15. LAILU VIBORNO, Preiļu 1. pamatskolas skolotāju, interešu izglītības programmas
“Zinātnes teātris” vadītāju – par nozīmīgu ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un
audzināšanā, inovatīvu un radošu pieeju mācību procesa popularizēšanā,
3.16. ANITU KAIRĀNI, Preiļu novada domes personāla speciālisti - par ilggadēju un nozīmīgu
ieguldījumu pašvaldības darbā,
3.17. INETU LIEPNIECI, Preiļu novada Uzņēmējdarbības konsultanti - par ilggadēju un
nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības darbā ar uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām.
3.18. INĀRU VIŠĶERI, SIA VSTEKS meistare – par ilgadēju, godprātīgu un nesavtīgu darbu
uzņēmumā
4. Apbalvot ar Preiļu novada domes Pateicību SANDRU STENDERI-ŠTEINBERGU,
Pelēču pamatskolas skolotāju – par nesavtīgu darbu jaunās paaudzes izglītošanā un
audzināšanā.
5. Preiļu novada pašvaldības apbalvojumus pasniegt Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienas svinīgajā pasākumā Preiļos 2018. gada 18. novembrī.
M. Paegle
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11§
Par atbalstāmajām profesijām
(I. Liepniece, M. Plivda)
Izskatot SIA “Preiļu slimnīca” 2018.gada 15.oktobra iesniegumu Nr. 4-11/3522 par
atbalstāmo profesiju kategorijām, ņemot vērā Preiļu novada pašvaldības stipendiju nolikuma 1.3.
punktu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Papildināt atbalstāmo profesiju sarakstu 2018-2019. mācību gadam ar specialitāti –
medmāsa.
A. Džeriņš
12.§
Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
12.1
Labklājības pārvaldes iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības iestādes Veselības un sociālo pakalpojumu
centra “Dagda” 2018. gada 22. jūnija iesniegumu Nr.1.02/22 (reģ. 22.06.2018., Nr.1-12.3/502V)
par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma līguma Nr.198 (1-26/2016/19) pārtraukšanu A. M.
par iekšējo kārtības noteikumu pārkāpšanu un Preiļu novada Labklājības pārvaldes 2018.gada
22.jūnija vēstules Nr.1-12.3/148 (reģ. 25.06.2018. Nr.13-1/2283), par sociālās dzīvojamās
platības piešķiršanu Aleksandram Maksimovam, p.k. 210853-10238.
Ar Preiļu novada pašvaldības 2018.gada 25.jūnija rīkojumu Nr.4-6/60 tika ierādīta A. M.
gultas vieta pēc adreses “Medumi-7” 7c, Lielie Pupāji, un SIA “Preiļu saimnieks” noslēdza
dzīvojamās telpas īres līgumu uz 3 mēnešiem.
A. M. ir trūcīga persona (izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes(personas) statusam Nr.43/279 no 26.09.2018.) un 2. grupas invalīds.
Uz 2018.gada 1.septembri parāda par komunālajiem maksājumiem nav.
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- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. M. sociālo dzīvojamo platību pēc adreses “Medumi-7” 7c, Lielie Pupāji,
Preiļu novads.
2. Ar SIA “Preiļu saimnieks” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem.
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3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12.2
A. L. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot A. L., personas kods, pēdējā deklarētā dzīvesvieta 2018. gada 2. oktobra
iesniegumu (reģ.04.10.2018., Nr.13-1/ 835L) par sociālās dzīvojamās platības., īres tiesību
piešķiršanu. A. L. ir uzņemts rindā sociālās dzīvojamās platības saņemšanai (Reģistrs Nr.2. no
31.05.2018. domes sēdes protokols Nr.6)
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- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. L. sociālās dzīvojamās platības īres tiesības.
2. SIA „Preiļu saimnieks” noslēgt ar A. L. dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem .
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
13.§
Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības sociālo dzīvojamo platību
13.1
D. D. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izska”Dīķmala”, Sanauža, Preiļu pag., Preiļu nov., 2018.gada 12.oktobra iesniegumu
(reģ.12.10.2018., Nr. 13-1/863D par uzņemšanu rindā uz pašvaldības sociālo dzīvojamo platību,
saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, Preiļu novada
domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/15 „ Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniegšanas kārtību”
Danijars Dosemedovs ir trūcīga persona (izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam Nr.4-3/409 no 16.10.2018.) ir 23.04.2018 lēmums Nr.31-2018-1393 par invaliditāti.
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt rindā D. D. uz sociālo dzīvojamo platību Reģistrs Nr. 2.
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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13.2
A. N. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot A. N., personas kods, pēdējā deklarētā dzīvesvieta, 2018.gada 16.oktobra
iesniegumu (reģ.16.10.2018., Nr. 13-1/873 N) par uzņemšanu rindā uz pašvaldības sociālo
dzīvojamo platību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta
1.daļu, Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/15 „ Par pašvaldības palīdzības
dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību”
A. N. atbrīvojās pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas 13.10.2018.(izziņa Nr.755-0518
no 13.10.2018.) un ir 2.grupas invalīds.
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt rindā A.N. uz sociālo dzīvojamo platību Reģistrs Nr. 2.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
14.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
14.1
A. T. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot A. T., p.k., deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, 2018. gada 4.oktobra
iesniegumu (reģ. 04.10.2018.,Nr.13-1/834T) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 5. panta 4.daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar A. T. noslēgto sociālā dzīvokļa 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.

14.2
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T. B. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot T. B., p.k., deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī, 2018.gada 4. oktobra
iesniegumu (reģ.04.10.2018 Nr. 13-1\836B) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar T. B. noslēgto sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
14.3
J. K. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot J. K., p.k., deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī, 2018.gada 10.oktobra
iesniegumu (reģ.10.10.2018. Nr.13/856K) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 5. panta 4. daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar J. K. noslēgto sociālā dzīvokļa 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.
14.4
I. Č.- Č. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot I. Č.-Č., p.k., deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī, 2018.gada 8.oktobra
iesniegumu (reģ., 12.10.2018., Nr. 13-1/861Č) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 5. panta 4. daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar I. Č. – Č. noslēgto sociālā dzīvokļa 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
15.§
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Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
15.1
I. Č.-Č. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot I. Č.-Č., personas kods:, 2018.gada 08.oktobra (reģ. 09.10.2018., nr.15-3/851Č)
iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai K. F., personas kods:, pēc
adreses (istaba Nr.1), , sakarā ar to, ka faktiski nedzīvo un nemaksā par komunālajiem
pakalpojumiem.
Konstatēts:
1. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 11.panta nosacījumiem, 2018.gada 10.oktobrī K. F. tika nosūtīts
paziņojums (Nr.15-3/1390, ierakstītā vēstulē) uz deklarēto dzīvesvietu, ar lūgumu
ierasties domē sakarā ar deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. K. F. ar pašvaldību nav
sazinājusies.
2. 2014.gada 02.oktobrī domē no I. Č.-Č. tika saņemts iesniegums ar lūgumu
piedeklarēt sociālajā dzīvoklī (istaba Nr.1), , (kopējo bērnu māti, bērni tobrīd bija
deklarēti šajā adresē) K. F.
3. Preiļu novada dome 2014.gada 23.oktobrī (protokols Nr.11, punkts 2.9.) izskatīja I
Č-Č. iesniegumu un nolēma “ Piekrist, ka persona K. F. iemitināsies pašvaldības
īpašumā – sociālajā dzīvojamā platībā.”
4. Pēc iedzīvotāju reģistra datiem uz 18.10.2018. adresē , ir deklarēti:
- I. Č.-Č. no 22.03.2010.,
- K. F. no 29.10.2014.
5. Iesniegumā I. Č.-Č. lūdz anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai K.F. sakarā ar
to, ka viņa faktiski nedzīvo adresē un nemaksā par komunālajiem pakalpojumiem.
6. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļā noteikto, personai ir
tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis
nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums, vai šā dzīvokļa
lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai līgumiska
pamata.
7. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto
ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
8. K. F. sociālajā dzīvojamajā platībā iemitinājās un piedeklarējās pamatojoties uz Domes
atļauju. Lēmums (protokols Nr.11, punkts 2.9. no 23.10.2014.). Dome atļauju deva,
ņemot vērā to, ka adresē bija deklarēti kopējie bērni. Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem bērni
2018.gada 19.aprīlī tika pārdeklarēti uz adresi.
9. Ņemot vērā to, ka kopējie bērni ir pārdeklarēti uz citu adresi, K. F. nedzīvo sociālajā
dzīvojamajā platībā, netiek veikti maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem,
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par K. F. deklarēto dzīvesvietu .
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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.
A. Kairāne
Nosūtīt: I. Č.-Č., K. F., Personāla speciālistam

15.2
J. K. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot J. K., personas kods, deklarētā dzīvesvieta 2018.gada 28.septembra (reģ.
01.10.2018., nr.15-1/819K) iesniegumu par M. B., personas kods:, deklarētās dzīvesvietas pēc
adreses, ziņu anulēšanu, sakarā ar to, ka tiek lauzta noslēgtā mutiskā vienošanās, personai nav
tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ņemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
3.panta otro daļu, 11., 12.panta pirmās daļas 2.punktu un MK 2003.gada 11.februāra noteikumus
nr.72
„Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Konstatēts:
1. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta nosacījumiem, 2018.gada
01.oktobrī M. B. tika nosūtīts paziņojums (Nr.5-17/1360, ierakstītā vēstulē) uz deklarēto
dzīvesvietu Preiļi, ar lūgumu sniegt viedokli par iespējamo ziņu par deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu.
Persona bija sazinājusies ar deklarēšanās speciālistu, norādot, ka drīzumā
pārdeklarēsies. Tomēr, pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām uz 17.10.2018. M. B. deklarētā
dzīvesvieta ir adrese.
2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļā noteikto, personai ir
tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis
nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums, vai šā dzīvokļa
lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
3. M. B. īpašumā deklarējies 18.12.2017.– tiesiskais pamats vienošanās ar īpašnieku J. K.
4. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas uz J. K. vārda, pamats
Zemesgrāmatu apliecība.
5. Iesniegumā dzīvokļa īpašnieks J. K. lūdz anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu M. B., jo
tiek lauzta noslēgtā mutiskā vienošanās un personai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
6. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto
ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Izvērtējot iesniegumā norādīto, ņemot vērā, ka tiek lauzta noslēgtā mutiskā
vienošanās, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas
2.punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par M. B. deklarēto dzīvesvietu adresē.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Kairāne
Nosūtīt: J. K., M. B., Personāla speciālistam
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NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES
LĒMUMPROJEKTI
16. §
Par zemes īpašnieka piedāvājumu iegādāties zemes vienības daļu pašvaldības īpašumā
B. E. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot Aizkalnes pagasta nekustamā īpašuma īpašnieces B. E, deklarētā dzīves vieta, 2018.gada
27.augusta iesniegumu (reģistrēts 29.08.2018. ar Nr. 4-15/709 E) ar piedāvājumu iegūt
pašvaldības īpašumā zemes vienības daļu, uz kuras atrodas pašvaldības ceļš, par summu EUR 10
000,- pie nosacījuma, ka visus ar zemes vienības atdalīšanu saistītos izdevumus sedz pašvaldība,
konstatēts:
2013.gadā Preiļu novada pašvaldība slēdza patapinājuma līgumus ar zemes īpašniekiem par
zemes vienības daļas (ceļa nodalījuma joslas) nodošanu pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā ar
mērķi – ceļa uzturēšana un remonts. Ar nekustamā īpašuma īpašnieci vienošanos nav izdevies
panākt, un patapinājuma līgums netika parakstīts. Visi pārējie zemes īpašnieki ir parakstījuši
līgumus par zemes vienības daļas (ceļa nodalījuma joslas) nodošanu pašvaldībai bez atlīdzības
ceļa uzturēšanai.
“Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 3.panta
pirmās daļas 3.punkts uzliek publiskai personai pienākumu lietderīgi rīkoties ar finanšu
līdzekļiem un mantu, 8.pants nosaka: “Publiskai personai un kapitālsabiedrībai aizliegts
iegādāties īpašumā vai lietošanā mantu vai arī pasūtīt pakalpojumus vai darbus par acīmredzami
paaugstinātu cenu”.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta otrā daļa nosaka: “Domes darbībai un lēmumiem jābūt
maksimāli lietderīgiem”.
Pamatojoties uz “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma” 3.panta pirmās daļas 3.punktu un 8.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atteikties no zemes īpašnieces B. E. piedāvājuma - iegādāties pašvaldības īpašumā
nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo ar pašvaldības Gaigalova-Gaigalova, ceļa
aizņemto daļu Aizkalnes pagastā.
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, juridiskajai daļai
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17. §
Par adreses dzēšanu
LR Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra vēstules izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot LR Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra 2018.gada 26. septembra vēstuli
par adreses nepieciešamības izvērtēšanu zemes vienībai un ar to saistītām ēkām ar kadastra
apzīmējumu 7674 004 0419 Preiļu novada Saunas pagastā konstatēts, ka Valsts adrešu reģistra
informācijas sistēmā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7674 004 0419 un ar to funkcionāli
saistītām būvēm reģistrēta adrese "Lonijas", Lielie Anspoki, Saunas pag., Preiļu nov., LV5326 (adreses klasifikatora kods – 106007555). Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā 2018.gada 20. augustā tika dzēsti ieraksti par būvēm ar kadastra
apzīmējumiem: 7674 004 0419 001 (dzīvojamā māja), 7674 004 0419 002, 7674 004 0419 003,
7674 004 0419 004. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
“Adresācijas noteikumi” 30.punktu, kas nosaka, ka beidzot pastāvēt adresācijas objektam,
izņemot telpu grupu, pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija pieņem lēmumu
par adreses likvidēšanu,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Dzēst Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrēto adresi: “Lonijas", Lielie
Anspoki, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5326 (adreses klasifikatora kods – 106007555) kā
neesošu adresācijas objektu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
V. Biezaite
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.

18. §
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
A.A. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot A. A., personas kods, adrese 2018.gada 09.oktobra iesniegumu (reģ.09.10.2018.,
Nr.4-15/852 A) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7674 004 0316 veidojamai zemes vienības daļai Preiļu novada Saunas
pagastā, “Zeltenes”, 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” 16.1. punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
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No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7674 004 0316 veidojamai zemes vienības daļai
0.1177 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi 0101 (Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) un noteikt
zemes lietošanas veidus- zeme zem ēkām – 0,1177 ha.
Visai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7674 004 0316 noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi 0101 (Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
V. Biezaite
Nosūtīt: A. A.

19. §
Par nekustamā īpašuma sadali
T. B. un S. I. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot T. B., p.k., adrese un S. I., p.k. dzīvo adrese, 2018. gada 04.oktobra iesniegumu (reģ.
04.10.2018., Nr.4-15831-B) par nekustamā īpašuma “Āboliņi” ar kadastra Nr.7674 005 0092
Preiļu novada Saunas pagastā, sadali, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Āboliņi” ar kadastra numuru 7674 005 0092 Preiļu
novada Saunas pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7674 002 0100 platībā 1,2 ha,
neizstrādājot zemes ierīcības sadales projektu.
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7674 002 0100 piešķirt jaunu
nosaukumu “Ozoliņi”.
3. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7674 002 0100 saglabāt esošo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība).
4. Īpašumā paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7674 005 0094 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. Īpašumā paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7674 005 0092 saglabāt esošo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība).
6. 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: T. B. un S. I.
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20.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Par zemes ierīcības projekta “Jaunā Zeme” apstiprināšanu
(J. Erts)
Izskatot SIA “Preime”,reģ. Nr.41503026248, 2018.gada 17.oktobra iesniegumu
(reģ.17.10.2018., Nr.4-11/3574) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Jaunā Zeme” Preiļu novada Preiļu pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums
7658 002 0158, konstatēts, ka zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam īpašumam „Jaunā
Zeme” Preiļu novada Preiļu pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7658 002 0158 ir
izstrādājusi zemes ierīkotāja Anita Šķēpa,(sertifikāta Nr.BA-86).
Pamatojoties uz likumu „Zemes ierīcības likums” un MK noteikumu Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6 punktu un 26. punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam īpašumam „Jaunā Zeme” Preiļu
novada Preiļu pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7658 002 0158.
Plānotajai zemes vienībai Nr. 1 (plānotais kadastra apzīmējums 7658 002 0176) saglabāt
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība),esošo nosaukumu „Jaunā Zeme” un VARIS reģistrēto adresi
„Jaunā Zeme”, Seiļi, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301.
Plānotajai zemes vienībai Nr. 2 (plānotais kadastra apzīmējums 7658 002 0177) saglabāt
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
V. Biezaite
Sēdes vadītājas Marutas Plivdas priekšlikums jautājumu 21.§Par apbūves tiesības līguma
noslēgšanuSIA “Preiļu saimnieks” iesnieguma izskatīšana - jautājumu neskatīt.
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Jautājumu neskatīt.
22.§
Par uzņēmuma juridiskās adreses reģistrēšanu
(J. Erts)
Izskatot V. K., personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese 2018.gada 18.oktobra iesniegumu
(reģistrēts ar Nr. 4-15/880 K) par atļauju reģistrēt mikrouzņēmuma juridisko adresi pašvaldībai
piederošajā dzīvoklī - Daugavpils iela 68-20, Preiļi, par kuru noslēgts īres līgums ar V.K. tēvu
V. K. Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
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Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut, V. K., personas kods, reģistrēt nodibinātā uzņēmuma juridisko adresi Preiļu
novada pašvaldībai piederošajā dzīvoklī Daugavpils ielā 68-20, Preiļos, Preiļu novads, kur
deklarēta V. K. dzīvesvieta.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Džeriņš
23.§
Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu
notekgrāvim Preiļu pagastā, Preiļu novadā
(M. Plivda, V. Biezaite)
Izskatot Preiļu novada domes Attīstības daļas ierosinājumu par pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu grāvjiem (meliorācijas kadastra kods:
4324411:18, 4324411:17, 4324411:03), kas atrodas Preiļu novada Preiļu pagastā, kas
nepieciešams, lai nodrošinātu zemes ilgtspējīgu izmantošanu, nepasliktinot citu zemes īpašnieku
vai tiesisko valdītāju zemes izmantošanas iespējas un meliorācijas sistēmas darbību, atbilstoši
Ministru kabineta 2010.gada 3.augustā, noteikumu Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas
un uzturēšanas noteikumi”, prasībām, un sakarā ar meliorācijas sistēmu atjaunošanas projekta
izstrādāšanu un finansējuma piesaisti, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30.septembra
noteikumu Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu
konkursu veidā, pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 2.4. apakšnodaļu “Atbalsta
saņemšanas nosacījumi apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības 20 infrastruktūras attīstībā", kas nosaka, ka projektus infrastruktūras
uzlabošanai var iesniegt pašvaldība, kas veiks pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu lauksaimniecības vai meža zemē, kā arī, ņemot vērā zemes
īpašnieku (tiesisko valdītāju), uz kuru zemēm atrodas iepriekš minētie grāvji, piekrišanu un,
pamatojoties uz Meliorācijas likuma 22.2 pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 27. punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu:
 Grāvim (meliorācijas kadastra kods 4324411:18), kas atrodas Preiļu novada
Preiļu pagastā un šķērso vai robežojas ar zemes gabaliem ar kadastra Nr. 7658
003 0332 un 7658 003 0329;
 Grāvim (meliorācijas kadastra kods 4324411:17), kas atrodas Preiļu novada
Preiļu pagastā un šķērso vai robežojas ar zemes gabaliem ar kadastra Nr. 7658
003 0336;
 Grāvim (meliorācijas kadastra kods 4324411:03), kas atrodas Preiļu novada
Preiļu pagastā un šķērso vai robežojas ar zemes gabaliem ar kadastra Nr.
76580030078; 76580030151, 76580030341, 76580030150, 76580030026, 76580030349,
76010070003, 76010070004, 76010070005, 76580030350, 76580030204,76580030081,
76580030167, 76580030068, 76580030354.(Pielikumā - shēma koplietošanas
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meliorācijas sistēmas grāvjiem Preiļu novada Preiļu pagastā, patapinājuma
līgums.).
2. Mēneša laikā informēt valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” par
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu.
3. 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, attīstības daļai

24.§
Par dāvinājumu un ziedojumu pieņemšanu
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu
„Par pašvaldības budžetiem”
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pieņemt saņemtos ziedojumus no juridiskām un fiziskām personām summā EUR
10707,18 saskaņā ar pielikumu.
2. Apstiprināt ziedojumu izlietošanas mērķus atbilstoši ziedojuma sniedzēja norādītajam
mērķim.
3. Finanšu analītiķiem veikt nepieciešamos budžeta grozījumus.
Pielikumā: Saņemtie ziedojumi 2018.gadā
A.Džeriņš , B.Savicka,
Nosūtīt: grāmatvedībai, finanšu analītiķiem

25.§
Par papildus vienošanos pie neapdzīvojamo telpu Raiņa bulvārī 19, Preiļos nomas līguma
Nodarbinātības valsts aģentūras vēstules izskatīšana
(M. Plivda, J. Želvis)
Izskatot Nodarbinātības valsts aģentūras direktora p.i., K.Stašānes 2018.gada 25.oktobra vēstuli
(reģistrēta ar Nr. 4-11/3671 “Par NVA nomātās telpas piešķiršanu VSAA vajadzībām uz laiku”,
kurā nomnieks informē, ka piekrīt noslēgt papildus vienošanos pie telpu nomas līguma par viena
kabineta nodošanu VSAA vajadzībām uz remontdarbu laiku, proporcionāli samazinot nomas
maksu, konstatēts:
(1) 18.04.2018. noslēgts telpu nomas līgums par pašvaldībai piederošām telpām Raiņa
bulvārī 19, Preiļos 188,2 m2 platībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru. Nomas līguma
termiņš – 31.12.2020., maksa par telpu lietošanu mēnesī EUR 354,86 plus PVN.
(2) Sakarā ar remontdarbiem visā ēkā Raiņa bulvārī -19 nepieciešams nodrošināt ar telpu
darba vietu iekārtošanai uz laiku divus VSAA darbiniekus. Nomnieks piedāvā izmantot
kabinetu Nr. 9 ar platību 20,7 kv.m. Nomas maksa šādā gadījumā tiktu samazināta par
EUR 38,50 mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās
daļas
14.b) punktu,
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Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt papildus vienošanos pie nedzīvojamo telpu Raiņa bulvārī 19, Preiļos nomas līguma,
kas noslēgts ar Nodarbinātības valsts aģentūru 2018.gada 18.aprīlī, paredzot sekojošus
grozījumus:
1.2.Nomnieks piešķir lietošanā uz laiku kabinetu Nr.9 ar platību 20,7 m2 NVA no
Iznomātāja nomātajās telpās Raiņa bulvārī 19, Preiļos, Preiļu novadā 1.stāvā ar mērķi
- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras divu darbinieku darba vietu nodrošināšana
no 2018.gada 1.oktobra līdz remontdarbu pabeigšanai visā ēkā Raiņa bulvārī 19,
Preiļos.
2.2. Puses vienojas samazināt nomas maksas apmēru, ko maksā Nomnieks,
proporcionāli nodotās telpas platībai par EUR 38,50 mēnesī, neieskaitot pievienotās
vērtības nodokli. PVN tiek maksāts papildus atbilstoši normatīvo aktu regulējumam.
2.3.Iznomātājs piedāvā Nomniekam vajadzības gadījumā izmantot bez atlīdzības
apmācību rīkošanai Iznomātāja īpašumā esošu semināru telpu NVO centrā
Kooperatīva ielā 6, Preiļos, savlaicīgi saskaņojot telpu izmantošanas laiku.
I. Klindžāne
Nosūtīt: novada domes juridiskajai daļai, nekustamā īpašuma daļai, NVA.

26.§
Par Preiļu novada domes ēkas atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas 3. kārtas
būvdarbu termiņa pagarinājumu
(M. Plivda, J. Želvis)
Izskatot 2018.gada 22.oktobra AS “Siguldas Būvmeistars”, reģ.nr. 40003047821,
iesniegumu (nr. 1-10/B-18/144) par objekta “Preiļu novada domes ēkas atjaunošanas un
teritorijas labiekārtošanas 3. kārtas būvdarbi” realizācijas būvdarbu izpildes termiņa
pagarinājumu, un pamatojoties uz 2018.gada 23.aprīlī būvdarbu Līguma Nr. 4-26/2018/22
punktu 4.4.3., 4.6. un 16.4. noteikumiem,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Pagarināt būvdarbu līguma “Preiļu novada domes ēkas atjaunošanas un teritorijas
labiekārtošanas 3. kārtas būvdarbi” būvdarbu izpildes termiņu līdz 2018.gada
14.decembrim.
I. Elste
Nosūtīt: Attīstības daļai, Tehniskai daļai, Juridiskai daļai

Sēdi slēdz: plkst. 15.54
Novada domes priekšsēdētāja

M. Plivda

Protokolēja

L. Skutele

Protokols parakstīts 2018.gada 25.oktobrī
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