LATVIJAS REPUBLIKA

Preiļu nova da do me
Reģ.Nr. 90000065720
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr. - 65322766
e-pasts: dome@preili.lv
konts Nr.LV08UNLA0026000130630, A/s SEB banka, kods UNLALV2X,
konts Nr. LV81HABA0551019925560, A/s SWEDBANK, kods HABALV22

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Preiļos
2018.gada 27.novembrī
Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:04
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
Sēdē nepiedalās
Iveta STARE – atvaļinājumā;
Māris LEIKUČS – aizņemts pamatdarbā;
Māra PUDNIKA – cits iemesls;
Piedalās uzaicinātie un interesenti:
Vladimirs Ivanovs – izpilddirektors;
Inta Klindžāne – juriste;
Broņislava Savicka – finanšu analītiķe;
Jolanta Gžibovska – finanšu analītiķe;
Aldis džeriņš – juridiskās daļas vadītājs;
Zenta Andrejeva – speciāliste mājokļu jautājumos;
Andrejs Zagorskis - Preiļu novada Izglītības pārvalde;
Iveta Stašulāne – Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja;
Aija Caune – Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore;
Dace Verbicka – Preiļu novada pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vadītāja;
Lauris Pastars – Preiļu novada labklājības pārvaldes direktors;
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Vitālijs Plivda – Preiļu pagasta pārvaldes vadītājs;
Gunta Uzuleviča – Aizkalnes pagasta vadītāja;
Santa Ancāne – Novikova – Preiļu novada Jauniešu centra “ČETRI” vadītāja;
Sintija Ančeva – jauniešu lietu speciāliste;
Aksels Patmalnieks – Preiļu novada jauniešu pārstāvis;
Pirms domes sēdes Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore Aija Caune prezentē
prezentāciju par Bērnu un jauniešu centra darbību, notikumiem, jaunumiem un nākotnes
plāniem.
Plkst. 15.05 deputāts Zigmārs Erts iziet no domes sēdes zāles.
Maruta Plivda iepazīstina ar kārtējās domes sēdes darba kārtības jautājumiem.
DARBA KĀRTĪBA
Finanšu komitejas sēdes jautājumi
1. Par līdzekļu piešķiršanu
2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”
3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai Preiļu novadā
4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu
novadā
5. Par grozījumiem novada domes 2018. gada 25. janvāra lēmumā Nr.1 p. 20
“Par aizdevumu SAM 5.6.2. “Rīgas un Brīvības ielas posmu atjaunošana un apļveida
krustojuma izbūve Preiļos ” būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanai”
6. Par grozījumiem novada domes 2018. gada 25. janvāra lēmumā Nr.1 p.13
“Par aizdevumu SAM 4.2.2. “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana
Rēzeknes ielā-26, Preiļos” būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanai”
7. Par grozījumiem novada domes 2018. gada 25. janvāra lēmumā Nr.1.p. 16
“Par aizdevumu SAM 5.5.1. projekta “Rīteiropas vērtības” aktivitātes “Preiļu pils fasādes
vienkāršotā atjaunošana- būvdarbi, autoruzraudzība un būvuzraudzība realizēšanai”
8. Par grozījumiem novada domes 2018. Gada 25. Janvāra lēmumā Nr.1 p.17
“Par aizdevumu SAM 4.2.2. “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana
Raiņa bulvārī 19, Preiļos” 1. Un 2. . Kārtas būvdarbu , autoruzraudzības un būvuzraudzības
realizēšanai”
9. Par grozījumiem novada domes 2018. gada 22. marta lēmumā nr. 4 p.8
“Par aizdevumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014-2020 gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” iesniegtā projekta “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 2. kārta”
būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanai”
10. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu pedagoģiskajām
likmēm
11. Par Preiļu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu tarificējamo pedagogu, atbalsta
personāla darba slodžu sadali no pašvaldības budžeta
12. Par Ziemassvētku dāvanām
13. Par izsoļu rezultātiem
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14. Par rēķinu apmaksu
15. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumta remontu
16. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā
17. Par zemes vienības reģistrāciju zemesgrāmatā
18. Par jumta nomaiņu pašvaldības garāžai
19. Par zemes īpašnieku priekšlikumu zemes gabalu atsavināšanai
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
20. Par izmaiņām Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
21. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu
22. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
23. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
24. Par sociālo dzīvokļu īres līguma pagarināšanu
25. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
26. Par bērnu rotaļu laukumiem
27. Par būvdarbu termiņa pagarinājumu
28. Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā
29. Par lēmuma precizēšanu
30. Par dalītā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
31. Par nosaukuma piešķiršanu
32. Par zemes patstāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu
33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
34. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
35. Par nekustamā īpašuma sadali
Sēdes vadītāja Maruta Plivda ierosina papildināt darba kārtību ar šādiem papildus darba
kārtības jautājumiem:
Par bērna piedzimšanas pabalstu
Par derīgo izrakteņu ieguves atļauju
Par saistošo noteikumu Nr. 2018/05 un Nr. 2018/12 precizēšanu
Par būvdarbu termiņa pagarinājumu
Par grozījumiem novada domes 2018. gada 21. februāra lēmumā Nr.3 p.9 “Par
aizdevumu SAM 4.2.2. “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana
Raiņa bulvārī 19, Preiļos” 3. kārtas būvdarbu un būvuzraudzības realizēšanai”
6. Par grozījumiem novada domes 2017. gada 30. marta lēmumā Nr. 4 p.13“ Par aizdevuma
ņemšanu
projekta ”Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 1.kārta”
realizācijai”
7. Par grozījumiem novada domes 2018. gada 22. jūnija lēmumā Nr. 7 p.8“Par aizdevumu
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 20142020 gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” iesniegtā
projekta “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 1. kārta būvdarbu veikšanai”
8. Par nosaukuma piešķiršanu
1.
2.
3.
4.
5.
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Sēdes vadītāja aicina izņemt no darba kārtības 21.§ Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma
pārrakstīšanu, jo persona ir atsaukusi iesniegumu.
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,
I. Liepniece, M. Pudnika, J. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns), PRET- nav,
ATTURAS - nav, (Z. Erts izgājis)Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt šādu 2018.gada 27.novembra Preiļu novada domes sēdes darba kārtību:
DARBA KĀRTĪBA
Finanšu komitejas sēdes jautājumi
1. Par līdzekļu piešķiršanu
2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”
3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai Preiļu novadā
4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu
novadā
5. Par grozījumiem novada domes 2018. gada 25. janvāra lēmumā Nr.1 p. 20
“Par aizdevumu SAM 5.6.2. “Rīgas un Brīvības ielas posmu atjaunošana un apļveida
krustojuma izbūve Preiļos ” būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanai”
6. Par grozījumiem novada domes 2018. gada 25. janvāra lēmumā Nr.1 p.13
“Par aizdevumu SAM 4.2.2. “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana
Rēzeknes ielā-26, Preiļos” būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanai”
7. Par grozījumiem novada domes 2018. gada 25. janvāra lēmumā Nr.1.p. 16
“Par aizdevumu SAM 5.5.1. projekta “Rīteiropas vērtības” aktivitātes “Preiļu pils fasādes
vienkāršotā atjaunošana- būvdarbi, autoruzraudzība un būvuzraudzība realizēšanai”
8. Par grozījumiem novada domes 2018. Gada 25. Janvāra lēmumā Nr.1 p.17
“Par aizdevumu SAM 4.2.2. “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana
Raiņa bulvārī 19, Preiļos” 1. Un 2. . Kārtas būvdarbu , autoruzraudzības un būvuzraudzības
realizēšanai”
9. Par grozījumiem novada domes 2018. gada 22. marta lēmumā nr. 4 p.8
“Par aizdevumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014-2020 gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” iesniegtā projekta “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 2. kārta”
būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanai”
10. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu pedagoģiskajām
likmēm
11. Par Preiļu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu tarificējamo pedagogu, atbalsta
personāla darba slodžu sadali no pašvaldības budžeta
12. Par Ziemassvētku dāvanām
13. Par izsoļu rezultātiem
14. Par rēķinu apmaksu
15. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumta remontu
16. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā
17. Par zemes vienības reģistrāciju zemesgrāmatā
4

18. Par jumta nomaiņu pašvaldības garāžai
19. Par zemes īpašnieku priekšlikumu zemes gabalu atsavināšanai
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
20. Par izmaiņām Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
22. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
23. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
24. Par sociālo dzīvokļu īres līguma pagarināšanu
25. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
26. Par bērnu rotaļu laukumiem
27. Par būvdarbu termiņa pagarinājumu
28. Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā
29. Par lēmuma precizēšanu
30. Par dalītā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
31. Par nosaukuma piešķiršanu
32. Par zemes patstāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu
33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
34. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
35. Par nekustamā īpašuma sadali
Papildjautājumi
36. Par bērna piedzimšanas pabalstu
37. Par derīgo izrakteņu ieguves atļauju
38. Par saistošo noteikumu Nr. 2018/05 un Nr. 2018/12 precizēšanu
39. Par būvdarbu termiņa pagarinājumu
40. Par grozījumiem novada domes 2018. gada 21. februāra lēmumā Nr.3 p.9 “Par
aizdevumu SAM 4.2.2. “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana
Raiņa bulvārī 19, Preiļos” 3. kārtas būvdarbu un būvuzraudzības realizēšanai”
41. Par grozījumiem novada domes 2017. gada 30. marta lēmumā Nr. 4 p.13“ Par aizdevuma
ņemšanu
projekta ”Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 1.kārta”
realizācijai”
42. Par grozījumiem novada domes 2018. gada 22. jūnija lēmumā Nr. 7 p.8“Par aizdevumu
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 20142020 gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” iesniegtā
projekta “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 1. kārta būvdarbu veikšanai”
43. Par nosaukuma piešķiršanu
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1.§
Par līdzekļu piešķiršanu
1.1
Par līdzekļu piešķiršanu SIA “Labie koki”
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu
„Par pašvaldības budžetiem”, saskaņā ar “Preiļu novada Attīstības programmas 2018.2024.gadam” vidēja termiņa 3.prioritātes 3.4. rīcības virzienu “Veidot pilsētas zīmolu, attīstot
ainavu, Preiļu muižas kompleksa un parka kultūrvēsturisko mantojumu”, un 2018. gadā veikto
Preiļu parka dižkoku apsekošanu un dižkoku novērtēšanas anketas aizpildīšanu , un lai sasniegtu
projektā "Rīteiropas vērtības" ieplānoto aktivitāti jaunu tūrisma produktu izveidē - dižkoku
takas izveidošana Preiļu parkā
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav,(Z. Erts izgājis) Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA “Labie koki” par dižkoku kopšanas pasākumiem Preiļu parkā summā
EUR 4758,93.
2. Naudas līdzekļus summā EUR 4758.93 (ar PVN) paredzēt no Preiļu novada domes
budžeta sadaļas “Aizkalnes pagasta komunālā saimniecība”.
B.Savicka, S.Čingule-Vinogradova
Nosūtīt: grāmatvedībai, finanšu analītiķiem, SIA “Labie koki”

1.2
Par līdzekļu piešķiršanu SIA “Elektroserviss Preiļi ”
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu
„Par pašvaldības budžetiem” un sakarā ar to, ka pašlaik tiek realizēts SAM 5.6.2. projekts ”
Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas
pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās (3.kārta) projekta “Preiļu novada un ietekmes areāla
pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros, aktivitātē “Rīgas un
Brīvības ielas posmu atjaunošana un apļveida krustojuma izbūve Preiļos ”
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav,(Z. Erts izgājis) Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA “Elektroserviss Preiļi ” par apgaismojuma armatūras nomaiņu pret
energoefektīvākām Brīvības un Rīgas ielu apļveida krustojumā summā EUR 7054,22.
2. Naudas līdzekļus summā EUR 8535,61 (ar PVN) paredzēt no nekustamo īpašumu
nodokļu ieņēmumu pārpildes.
B.Savicka, J.Skutels
Nosūtīt: grāmatvedībai, finanšu analītiķiem, SIA “Elektroserviss Preiļi ”
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2.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu
„Par pašvaldības budžetiem” un izskatot 2018. gada 13.novembra biedrības “Latvijas Sarkanais
Krusts” pieprasījumu par līdzfinansējuma piešķiršanu ELFLA projekta “SIA “Preiļu slimnīca”
publiski pieejamās āra teritorijas labiekārtošana” realizācijai summā EUR 8443.09 ( projekta
apstiprinātā summa EUR 18443.09 )
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav,(Z. Erts izgājis) Preiļu novada dome NOLEMJ:
Līdzfinansējumu biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” ELFLA projekta “SIA “Preiļu
slimnīca” publiski pieejamās āra teritorijas labiekārtošana” realizācijai summā EUR
8443.09 paredzēt sastādot Preiļu novada pašvaldības 2019. gada budžetu.
B.Savicka
Nosūtīt: grāmatvedībai, finanšu analītiķiem, b-bai “Latvijas Sarkanais Krusts”

3.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai Preiļu novadā
3.1
Par dzīvojamās mājas N. Rancāna ielā 1, Preiļos īpašnieku iesnieguma izskatīšanu
(M. Plivda)
Pamatojoties uz 2017.gada 27.aprīlī pieņemtajiem
Preiļu novada domes saistošajiem
noteikumiem “Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” un 2018.gada 1.
novembra dzīvojamās mājas N. Rancāna ielā 1, Preiļos īpašnieku iesnieguma
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav,(Z. Erts izgājis) Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas N. Rancāna ielā 1, Preiļos, mājai piesaistītā
zemesgabala labiekārtošanai – pagalma un piebraucamo ceļu seguma remontam summā
EUR 2915.82 (ar PVN) apmērā ( 80% no remontdarbu koptāmes).
2. Naudas līdzekļus zemesgabala labiekārtošanai paredzēt no nekustamo īpašumu nodokļu
ieņēmumu pārpildes summā EUR 2915,82.
3. Uzdot Preiļu novada domes juridiskajai daļai slēgt vienošanos ar Pasūtītāja pilnvaroto
personu 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.
B.Savicka, A.Džeriņš
Nosūtīt: - grāmatvedībai, finanšu analītiķiem, dzīvojamās mājas N. Rancāna ielā 1, Preiļos iedzīvotājiem

Plkst. 15.10 deputāts Zigmārs Erts piedalās turpmākā domes sēdē.
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3.2
Par dzīvojamās mājas N. Rancāna ielā 2, Preiļos īpašnieku iesnieguma izskatīšanu
(M. Plivda)
Pamatojoties uz 2017.gada 27.aprīlī pieņemtajiem
Preiļu novada domes saistošajiem
noteikumiem “Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” un 2018.gada 1.
novembra dzīvojamās mājas N. Rancāna ielā 2, Preiļos īpašnieku iesnieguma
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas N. Rancāna ielā 2, Preiļos, mājai piesaistītā
zemesgabala labiekārtošanai – pagalma un piebraucamo ceļu seguma remontam summā
EUR 3681.07 (ar PVN) apmērā ( 80% no remontdarbu koptāmes).
2. Naudas līdzekļus zemesgabala labiekārtošanai paredzēt no nekustamo īpašumu nodokļu
ieņēmumu pārpildes summā EUR 3681,07.
3. Uzdot Preiļu novada domes juridiskajai daļai slēgt vienošanos ar Pasūtītāja pilnvaroto
personu 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.
B.Savicka, A.Džeriņš
Nosūtīt: - grāmatvedībai, finanšu analītiķiem, dzīvojamās mājas N. Rancāna ielā 2, Preiļos iedzīvotājiem

4.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu
ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā
(M. Plivda)
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 6. novembra dzīvojamās mājas Latgales iela 16, Preiļos īpašnieces Valentīnas
Podnieces iesniegumu Nr. 17-1-122/930P,
-2018. gada 6. novembra dzīvojamās mājas Cēsu iela 34-1, Preiļos īpašnieces Ļubovas
Bogdanovas iesniegumu Nr. 17-1-122/931B ,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Latgales iela 16 , Preiļos ūdensvada un
kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai EUR 400 ( 16 m ūdensvads, 16 metri kanalizācija )
2. Piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Cēsu iela 34-1 , Preiļos kanalizācijas
pieslēgumu ierīkošanai EUR 400 (21 m kanalizācija )
3. Uzdot Preiļu novada domes juridiskajai daļai slēgt vienošanos ar pretendentiem 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.
K. Určs
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5.§
Par grozījumiem novada domes 2018. gada 25. janvāra lēmumā Nr.1 p. 20
“Par aizdevumu SAM 5.6.2. “Rīgas un Brīvības ielas posmu atjaunošana un apļveida
krustojuma izbūve Preiļos ” būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanai”
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu , likuma “Par pašvaldību budžetiem”
22. un 22.(1) pantu , saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14. panta 2.(a) punktu
un sakarā ar to, ka sadarbības partneri Aglonas un Riebiņu novada pašvaldības veica
precizējumus projektā, kā arī radās nepieciešamība tehniskā projekta izstrādē jauna pieslēguma
izveidē Meža ielā 3D, un rezultātā iekavējās būvdarbu izpilde
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
papildināt lēmuma 1. punktu ar apakšpunktu 1.1.:
1.1. aizdevumu projekta “Rīgas un Brīvības ielas posmu atjaunošana un apļveida
krustojuma izbūve Preiļos ” būvdarbi, būvuzraudzība un autoruzraudzība” realizēšanai izņemt
vidējā termiņā – 2018.-2019.g.
B. Savicka
Nosūtīt: finanšu analītiķiem, galvenajam grāmatvedim

6.§
Par grozījumiem novada domes 2018. gada 25. janvāra lēmumā Nr.1 p.13
“Par aizdevumu SAM 4.2.2. “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes
uzlabošana Rēzeknes ielā-26, Preiļos” būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības
realizēšanai”
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu , likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 22. un 22.(1) pantu un saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2018. gadam” 14.
panta 2.(a.) punktu un sakarā ar to, ka atklātā konkursa rezultātā par uzvarētāju tika atzīts SIA
“Preiļu celtnieks”, taču līgumu par būvdarbu veikšanu ēkā Rēzeknes ielā-26, Preiļos nenoslēdza
un atsauca savu piedāvājumu darbu veikšanai, rezultātā Iepirkuma komisija piedāvāja slēgt
līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvāja saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – PS
“A.A.&būvkompānijas”, līdz ar to iekavējās būvdarbu uzsākšana
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
papildināt lēmuma 1. punktu ar apakšpunktu 1.1.:
1.1. aizdevumu projekta “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana
Rēzeknes ielā 26, Preiļos” realizēšanai izņemt vidējā termiņā – 2018.-2019.g.
B. Savicka
Nosūtīt: finanšu analītiķiem, galvenajam grāmatvedim
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7.§
Par grozījumiem novada domes 2018. gada 25. janvāra lēmumā Nr.1.p. 16
“Par aizdevumu SAM 5.5.1. projekta “Rīteiropas vērtības” aktivitātes “Preiļu pils fasādes
vienkāršotā atjaunošana- būvdarbi, autoruzraudzība un būvuzraudzība 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 sakarā ar to, ka atklātā konkursa rezultātā par uzvarētāju tika atzīts PS “RE RE
MEISTARI” , taču līgumu par Preiļu pils fasādes vienkāršotās atjaunošanas būvdarbiem
nenoslēdza un atsauca savu piedāvājumu darbu veikšanai, rezultātā Iepirkuma komisija
piedāvāja slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvāja saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu - SIA “Preiļu celtnieks”, līdz ar to iekavējās būvdarbu uzsākšana
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
papildināt lēmuma 1. punktu ar apakšpunktu 1.1.:
1.1. aizdevumu projekta “Rīteiropas vērtības” aktivitātes “Preiļu pils fasādes vienkāršotā
atjaunošana- būvdarbi, autoruzraudzība un būvuzraudzība” realizēšanai izņemt vidējā termiņā –
2018.-2019.g.
B. Savicka
Nosūtīt: finanšu analītiķiem, galvenajam grāmatvedim

8.§
Par grozījumiem novada domes 2018. Gada 25. Janvāra lēmumā Nr.1 p.17
“Par aizdevumu SAM 4.2.2. “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana
Raiņa bulvārī 19, Preiļos” 1. Un 2. . Kārtas būvdarbu , autoruzraudzības un būvuzraudzības
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
sakarā ar to, ka būvuzņēmējs AS “Siguldas Būvmeistars” saskarās ar nepilnībām un
neprecizitātēm izstrādātajā būvdarbu projektā, kurā bija jāveic precizējumi, kā arī radās
nepieciešamība izstrādāt jaunu projektu elektroenerģijas pieslēguma sprieguma un
ievadaizsardzības aparāta strāvas apjoma pieaugumam un veikt elektroenerģijas pieslēguma
darbus , līdz ar to iekavējās būvdarbu izpilde
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
papildināt lēmuma 1. punktu ar apakšpunktu 1.1.:
1.1. aizdevumu projekta “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana
Raiņa bulvārī 19, Preiļos” 1. un 2. kārtas būvdarbu , autoratlīdzības un būvuzraudzības
realizēšanai” izņemt vidējā termiņā – 2018.-2019.g.
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B. Savicka
Nosūtīt: finanšu analītiķiem, galvenajam grāmatvedim

9.§
Par grozījumiem novada domes 2018. gada 22. marta lēmumā nr. 4 p.8
“Par aizdevumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014-2020 gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” iesniegtā projekta “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas
2. kārta” būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanai”
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 22. un 22.(1) pantu un sakarā ar to , ka aizkavējās plānoto būvdarbu izpilde
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
papildināt lēmuma 1. punktu ar apakšpunktu 1.1.:
1.1 aizdevumu projekta “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūra uzlabošanas 2.kārta
būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanai” izņemt vidējā
termiņā – 2018.-2019.g.
B. Savicka
Nosūtīt: finanšu analītiķiem, galvenajam grāmatvedim

10.§
Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu pedagoģiskajām
likmēm
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likumu
„Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumiem
Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta
noteikumiem Nr.447 “ Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” ,
Ministru kabineta 2018. gada 01. novembra rīkojumu Nr.570 “Par mērķdotācijas sadalījumu
pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2018.gadam un izskatot Preiļu Mūzikas un mākslas
skolas direktora Edgara Znutiņa 2018.gada 12. novembra iesniegumu Nr.1-15/116
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt ar 2018.gada 1.novembri valsts mērķdotācijas sadali interešu izglītības
programmu īstenošanai Preiļu Mūzikas un mākslas skolā ar 0,267 pedagoģiskajām likmēm
sekojoši:
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Nr.p.k.
1.1.
1.2.
1.3.

Interešu izglītības programmas nosaukums
5.-9.klašu koris
Zēnu vokālais ansamblis (jaunākā grupa)
Zēnu vokālais ansamblis (vecākā grupa)

Grupu
skaits
1
1
1

Stundu skaits
nedēļā
4
2
2

likmju
skaits
0,133
0,067
0,067

J.Gžibovska
Nosūtīt :Preiļu Mūzikas un mākslas skolai, grāmatvedībai, finanšu analītiķiem

11.§
Par Preiļu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu tarificējamo pedagogu, atbalsta
personāla darba slodžu sadali no pašvaldības budžeta
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likumu
„Par pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumiem
Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu tarificējamo pedagogu,
atbalsta personāla darba slodžu sadali no pašvaldības budžeta

Amata (profesijas) nosaukums
Atbalsta personāls(psihologs,
logopēds, sociālais pedagogs)
Interešu izglītības skolotājs

Amatu vienības skolās
Diferencētais Izglītojamo skaits pēc vecuma grupām*
Līdz 81101151301451 un
80
100
150
300
450
vairāk
0.1
0

0.2
0

0.3
0.15

0.5
0.3

0.7
0.45

1
0.6

* Piemērojamais koeficients: 1.-6. klase- 1.25, 7.-9.klase- 1, 10.-12.klase- 0.75.
1.1. Atbalsta personāls (psihologs, logopēds, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs), skolās
kurās īsteno speciālās izglītības programmas- 0.03 amata vienība uz vienu izglītojamo.
1.2 Internāta vai pagarinātās dienas grupas skolotājs- 1 amata vienība uz 20 (divdesmit)
dienesta viesnīcā dzīvojošiem izglītojamajiem.
A.Zagorskis, J.Gžibovska
Nosūtīt : Izglītības pārvaldei, Preiļu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm, grāmatvedībai,
finanšu analītiķiem
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12.§
Par Ziemassvētku dāvanām
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī 21.panta
1.daļas 23. un 27. punktiem:
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Ziemassvētku dāvanas lielumu pirmsskolas bērniem un 1.- 4. klašu skolēniem
EUR 4.50 apmērā ( t.sk., PVN 21%).
2. Noteikt Ziemassvētku dāvanas lielumu skolas klašu kolektīviem, interešu un pašdarbības
kolektīviem un sporta komandām EUR 20.00 apmērā ( t.sk., PVN 21%) .
3. Līdzekļus, saskaņā ar iestāžu iesniegtajiem sarakstiem, novirzīt no budžeta sadaļas
„Pārējie izglītības pakalpojumi”.
J.Gžibovska
Nosūtīt: grāmatvedībai, finanšu analītiķiem, Preiļu novada izglītības iestādēm

13.§
Par izsoļu rezultātiem
13.1
Par augošo koku ciršanas tiesību izsoles rezultātiem
(M. Plivda)
Izskatot jautājumu par augošu koku Preiļu pagasta īpašumā “Seiļu kapsēta” ciršanas tiesību
atkārtotas izsoles rezultātiem, konstatēts:
2018.gada 25.oktobrī pieņemts novada domes lēmums Nr. 12 p. 5 “Par augošu koku
ciršanas tiesību izsoles rezultātiem”. 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 25.10.2018.) 6.1.3. punktu, izsole atzīstama
par nenotikušu, pašvaldība var pazemināt izsoles sākumcenu vai lemt par citu atsavināšanas
veidu.
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis 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. Rīkot atkārtotu izsoli par augošu koku Preiļu pagasta īpašumā “Seiļu kapsēta” ciršanas
tiesību, pazeminot izsoles sākumcenu par 60% un nosakot izsoles sākumcenu EUR 480, apmērā.
Pielikumā: Izsoles protokols, Augošo koku ciršanas tiesību atkārtotas izsoles noteikumi Preiļu
novada pašvaldības īpašumā “Seiļu kapsēta”
I. Klindžāne
Izsniegt nekustamā īpašuma daļai
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13.2
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.,
konstatēts:
Saskaņā ar novada domes 2018.gada 25.oktobra sēdes lēmumu Nr. 12.p.6., 2018.gada
15.novembrī tika izsludināta pašvaldības kustamās mantas – autobusa ISUZU TURQUOISI,
reģistrācijas Nr. HE 6775, izsole.
Uz izsoli nebija reģistrējies neviens pretendents.
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 31.pantu izsoles
noteikumiem (apstiprināti Preiļu novada domes 2018.gada 25.oktobra sēdē, protokols Nr. 12,
punkts 6.),
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt novada pašvaldības kustamās mantas – autobusa ISUZU TURQUOISI,
reģistrācijas Nr. HE6775, izsoles rezultātus (izsoles protokols – pielikumā).
2. Uzskatīt izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicis neviens pretendents.
3. Rīkot atkārtotu autobusa ISUZU TURQUOISI, reģistrācijas Nr. HE6775, izsoli,
samazinot izsoles nosacīto cenu par 20 % un nosakot izsoles sākumcenu EUR 6000,apmērā.
Pielikumā : Izsoles protokols, Preiļu novada domes kustamās
TURQUOISI atkārtotas izsoles noteikumi

mantas – autobusa ISUZU

I.Klindžāne
Izsūtīt: transporta daļai, juridiskajai daļai

13.3
Par dzīvokļa īpašuma Andreja Upīša ielā 20-5, Preiļos, Preiļu novadā atkārtotu izsoli
(M. Plivda)
Izskatot jautājumu par pašvaldības dzīvokļa Andreja Upīša ielā 20-5, Preiļos, Preiļu novadā
atsavināšanu, konstatēts: dzīvoklis Andreja Upīša ielā 20-5, Preiļos ir atbrīvojies. Dzīvokļa
īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz Preiļu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa kopējā platība
37,1 kv.m, viena istaba. Dzīvoklis atrodas vienstāva sešu dzīvokļu dzīvojamajā mājā ar daļējām
ērtībām (nav vannas istabas, ir centralizētā apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, nav
pieslēguma centralizētiem gāzes tīkliem). Apmierinošs ēkas pamatelementu tehniskais
stāvoklis. Nesen veikts kosmētiskais remonts dzīvoklī.
Saņemts dzīvokļa īpašuma novērtējums no sertificēta vērtētāja SIA “Latio” – EUR 2700,00.
2017. gadā rīkotas divas izsoles par dzīvokļa īpašum atsavināšanu, abas beigušās bez rezultāta,
dzīvoklis ticis pus gadu izmantots kā dienesta dzīvojamā platība Preiļu novada BJSS
darbiniekam, darba attiecības izbeigtas, dzīvoklis atbrīvojies.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Valsts un
pašvaldību mantas atsavināšanas likuma”4.panta 4.daļas 5.punktu, 5.pantu, 45.panta trešo daļu,
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Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības dzīvokli Andreja Upīša ielā 20-5, Preiļos, Preiļu novadā.
Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana atklātā izsolē. Noteikt izsoles sākumcenu EUR
1080,00 apmērā.
2. Apstiprināt dzīvokļa Andreja Upīša ielā 20-5, Preiļos, Preiļu novadā izsoles noteikumus.
Pielikumā : Nekustamā īpašuma –dzīvokļa Andreja Upīša ielā 20-5, Preiļos, Preiļu novadā
atkārtotas izsoles noteikumi.
I.Klindžāne
Izsniegt nekustamā īpašuma daļai

14.§
Par rēķinu apmaksu
14.1
Dzīvokļu īpašnieku biedrības „ES 1” iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot dzīvokļu īpašnieku biedrības „ES 1”, reģistrācijas Nr. 40008109085, juridiskā
adrese: Daugavpils iela 42-7, Preiļi, valdes priekšsēdētāja Aiņa Novika iesniegumu (reģistrēts
2018.gada 8.novembrī Nr. 4-11/3865) par īrnieku neapmaksātajiem rēķiniem pašvaldībai
piederošajos dzīvokļos Daugavpils ielā – 42, Preiļos,
pamatojoties uz Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu (noslēgts
01.03.2008.), likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, „Dzīvokļa īpašuma
likumu”, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 50.pantu,
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS – 2 balsis
(A. Zīmelis, J. Vucāns) , Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apmaksāt dzīvokļu īpašnieku biedrībai „ES 1” uzkrājušos parādu par Preiļu novada
domes izīrētajiem dzīvokļiem Daugavpils ielā 42, Preiļos, par dzīvokļu īri un
apsaimniekošanu, apkuri un elektrību kāpņu telpā no budžeta sadaļas “ komunālā
saimniecība” par kopējo summu EUR 996,29, tai skaitā:
dzīvoklis (īrniece P. G.) par summu EUR 284,18 (laika periods 2018.g. februāris - septembris),
tai skaitā:
par īri un apsaimniekošanu – EUR 128,42 (t.sk. par īri EUR 13,38)
par elektrību - EUR 7,04
par apkuri – EUR 148,72
dzīvoklis (īrniece T. G.) par summu EUR 148,45 (laika periods 2018.g. marts - septembris), tai
skaitā:
par īri un apsaimniekošanu – EUR 104,83 (t.sk. par īri EUR 13,56)
par elektrību - EUR 5,51
par apkuri – EUR 38,11
dzīvoklis (īrniece J. B.) par summu EUR 274,03 (laika periods 2018.g. marts - septembris), tai
skaitā:
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par īri un apsaimniekošanu – EUR 111,81 (t.sk. par īri EUR 14,34)
par elektrību - EUR 2,64
par apkuri – EUR 159,58
dzīvoklis (īrniece M. F.) par summu EUR 289,63 (laika periods 2018.g. marts - septembris), tai
skaitā:
par īri un apsaimniekošanu – EUR 131,04 (t.sk. par īri EUR 13,68)
par elektrību - EUR 7,04
par apkuri – EUR 151,55
2. Apmaksāt pakalpojumu sniedzējam SIA “Preiļu Saimnieks” uzkrājušos parādu par Preiļu
novada domes izīrētajiem dzīvokļiem Daugavpils ielā 42, Preiļos, par ūdeni un kanalizāciju
un par atkritumu izvešanu no budžeta sadaļas “ komunālā saimniecība” par kopējo summu
EUR 194,03, tai skaitā:
dzīvoklis (īrniece P. G.) par summu EUR 67,52 (laika periods 2018.g. februāris - septembris), tai
skaitā:
par atkritumu izvešanu EUR 47,76
par ūdeni un kanalizāciju EUR 19,76
dzīvoklis (īrniece T. G.) par summu EUR 42,90 (laika periods 2018.g. marts - septembris), tai
skaitā:
par atkritumu izvešanu EUR 24,95
par ūdeni un kanalizāciju EUR 17,95
dzīvoklis (īrniece J. B.) par summu EUR 28,17 (laika periods 2018.g. marts - septembris), tai
skaitā:
par atkritumu izvešanu EUR 12,57
par ūdeni un kanalizāciju EUR 15,60
dzīvoklis (īrniece M. F.) par summu EUR 55,44 (laika periods 2018.g. marts - septembris), tai
skaitā:
par atkritumu izvešanu EUR 15,92
par ūdeni un kanalizāciju EUR 39,52
3. Novada domes Juridiskajai daļai veikt nepieciešamās darbības parādu piedziņai.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Klindžāne
Lēmumu izsniegt: biedrībai “ES 1”, juridiskajai daļai, nekustamā īpašuma daļai, SIA “Preiļu Saimnieks”.

14.2
Biedrības „Rēzeknes 36” iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot biedrības „Rēzeknes 36” valdes locekles Antoņinas Kuzņecovas iesniegumu
(reģistrēts 07.11.2018. Nr. 4-11/3833) ar lūgumu norēķināties par pašvaldības dzīvokļa Nr. 6
īrnieka Rēzeknes ielā 36, Preiļos, Valda Stūriņa parādiem par apsaimniekošanu un komunālajiem
pakalpojumiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu,
„Dzīvokļa īpašuma likuma” 9.pantu, „Par dzīvojamo telpu īri” 50.pantu,
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS – 2 balsis
(A. Zīmelis, J. Vucāns) , Preiļu novada dome NOLEMJ:
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1. Apmaksāt biedrībai „Rēzeknes 36” pašvaldības dzīvokļa īrnieka parādu par kopējo
summu EUR 268,89 par dzīvokli Nr. 6 Rēzeknes ielā 36, par laika periodu no 2018.gada
augusta līdz 2018.gada 1.novembrim no budžeta sadaļas “teritorijas un mājokļu
apsaimniekošana”.
2. Novada domes Juridiskajai daļai veikt nepieciešamās darbības parādu piedziņai no
dzīvokļa īrnieka.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I. Klindžāne
Grāmatvedības daļai, juridiskajai daļai, biedrībai “Rēzeknes 36”

15.§
Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumta remontu
L. B. iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot L. B., personas kods, dzīvesvietas adrese 2018.gada 17.oktobra iesniegumu (reģistrēts
17.10.2018. ar Nr. 4-15/876 B) par iespēju segt izdevumus, kas radušies sakarā ar daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas jumta remontu EUR 308,26 apmērā, konstatēts:
2018.gada 29.martā noslēgts dzīvojamo telpu īres līgums nr. 38 par dzīvokļa īri uz 10 gadiem ar
L. B. Dzīvokļa platība 65,9 m2. Īres maksa noteikta EUR 0,09 par 1 m2 mēnesī. Mēneša īres
maksa par dzīvokli sastāda EUR 5,93.
Dzīvokļa īrniece veikusi daudzdzīvokļu mājas kopīpašuma daļas (mājas jumta) remontu.
Izdevumi EUR 292,46 apmērā ir pierādīti ar čeku SIA “Lebara” 11.10.2018. un kvīti DEPO DIY
SIA (08.10.2018.), kas izdoti ar iesniedzējas rekvizītiem. Summai EUR 8,50 čeks no SIA
Resurss Plus (12.10.2018.) un EUR 7,30 SIA Resurss Plus 09.10.2018. rekvizīti čekā nav
norādīti.
Likums “Par dzīvojamo telpu īri” 40.panta pirmā daļa paredz: Ja izīrējamai dzīvojamai mājai
(dzīvojamai telpai) nepieciešams kapitālais remonts vai arī remonts sakarā ar to, ka dzīvojamā
māja (dzīvojamā telpa) neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām būvniecības un higiēnas
prasībām, izīrētājs un īrnieks var vienoties, ka nepieciešamo remontu veic vai tā izmaksas pilnībā
vai daļēji sedz īrnieks. Šādā gadījumā īrniekam ir tiesības uz attiecīgu īres maksas
samazinājumu. Tas noteikts arī noslēgtā īres līguma 5.4. punktā. Citi gadījumi mājas remontā
veikto ieguldījumu atlīdzināšanā no izīrētāja puses nav paredzēti.
Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 40.panta pirmo daļu, dzīvojamo telpu
īres līguma Nr. 38 (29.03.2018.) 5.4. punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt dzīvokļa īrnieces L. B. lūgumam segt izdevumus sakarā ar daudzdzīvokļu mājas
jumta remontā veiktajiem ieguldījumiem EUR 308,26 apmērā.
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: juridiskajai daļai, Pelēču pagasta pārvaldei, L. B.
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16.§
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā
(M. Plivda)
Izskatot V. S., personas kods, dzīvesvieta, 2018.gada 15.oktobra iesniegumu (reģistrēts
15.10.2018. ar Nr. 13-1/ 865 S) par pašvaldības dzīvokļa Daugavpils ielā 74-34, Preiļos, Preiļu
novadā atsavināšanu, konstatēts:
Dzīvokļa īpašums Daugavpils ielā 74-34, Preiļos, Preiļu novadā ir izīrēts V. S. no
2004.gada 3.februāra (īres līgums).
Dzīvoklis ir Preiļu novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā. Dzīvokļa īpašums nav
reģistrēts zemesgrāmatā. Pēc novada pašvaldības grāmatvedības datiem dzīvoklis atrodas Preiļu
novada pašvaldības bilancē.
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- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu Nr. 34, Daugavpils ielā 74, 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

17.§
Par zemes vienības reģistrāciju zemesgrāmatā
(M. Plivda)
Izskatot jautājumu par zemes vienības Preiļu pagastā 0,69 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7658 001 0226, reģistrāciju zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, konstatēts:
1. Zemes vienība 0,226 ha platībā Preiļu pagastā ar kadastra apzīmējumu 7658 001 0226, ir
valsts rezerves fonda zeme, kas nav tikusi izmantota zemes reformas pabeigšanai
2. 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.
3. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts paredz pašvaldības tiesības
iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus.
4. “Zemes pārvaldības likuma” 17.panta pirmā daļa paredz: rezerves zemes fondā ieskaitīto
zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir
attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda. 17.panta sestā daļa nosaka: zemes gabali, par kuriem pašvaldības un
ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma
tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par
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zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai
tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās
pieņem pašvaldība.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, “Zemes
pārvaldības likuma” 17.panta pirmo un sesto daļu, likumu „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot nekustamā īpašuma daļai:
1.1. Reģistrēt zemes vienību Preiļu pagastā, kadastra Nr. 7658 001 0226, zemesgrāmatā kā
Preiļu novada pašvaldības īpašumu.
I. Klindžāne
Nosūtīt: nekustamā īpašuma daļai, juridiskajai daļai

18.§
Par jumta nomaiņu pašvaldības garāžai
SIA “CR PRO” iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot SIA CR PRO, reģistrācijas Nr. 51503053731, juridiskā adrese: Andreja Upīša iela
5-5, Preiļi, Preiļu novads, valdes locekles Kristīnes Ručas 2018.gada 7.novembra iesniegumu
(reģistrēts 07.11.2018. ar Nr. 4-11/3847) par atļauju jumta seguma nomaiņai pašvaldībai
piederošajai garāžai Raiņa bulvārī 24 A, Preiļos, kā arī nomas maksas atlaidi uz ieguldījumu
rēķina, konstatēts:
Noslēgts nomas līgums par garāžas Nr. 11 nomu Raiņa bulvārī 24 a, Preiļos ar “Celmeņi
R” SIA (nosaukums 08.01.2018. mainīts uz SIA “CR PRO”) uz trim gadiem, līguma termiņš
beidzas 31.10.2019.
Saskaņā ar iesniedzējas sastādīto tāmi jumta nomaiņas izmaksas sastāda EUR 222,25.
Tāme saskaņota novada domes tehniskajā daļā 14.11.2018.
Nomas maksa par garāžu mēnesī EUR 8,60, t.sk. PVN.
Pamatojoties uz „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut SIA CR PRO veikt garāžas Nr. 11 Raiņa bulvārī 24 a, Preiļos, jumta seguma
nomaiņu.
2. Pagarināt ar SIA CR PRO noslēgto garāžas noma slīgumu līdz 31.10.2021.
3. Atbrīvot nomnieku SIA CR PRO no garāžas nomas maksas nomas periodā no 2018.gada
1. novembra līdz 2020.gada 31.decembrim sakarā ar nomnieka veiktajiem materiālajiem
ieguldījumiem garāžas jumta nomaiņā.
4. 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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I.Klindžāne
Izsūtīt: juridiskajai daļai, K.Ručai (SIA CR PRO).

19.§
Par zemes īpašnieku priekšlikumu zemes gabalu atsavināšanai
O. S., un U. S. iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot O. S., personas kods, deklarētā dzīves vieta, un U. S., personas kods, deklarētā
dzīves vieta, 26.07.2018. iesniegumu (reģistrēts 31.10.2018. Nr. 4-15/915 S) ar priekšlikumu
iegādāties pašvaldības īpašumā neapbūvētas zemes vienības daļu ar aptuveno platību 37 062 m2,
kas atdalīta no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 003 0116 par cenu EUR 47 000,- ,
konstatēts:
Zemes vienības daļu Rēzeknes ielā, Preiļos pašvaldība var iegūt īpašumā, ja dome izlemj
par šāda darījuma lietderību un ja tiek pamatota īpašuma iegādes nepieciešamība likumā “Par
pašvaldībām” noteikto pašvaldības funkciju nodrošināšanai, kā arī paredz nākošā gada budžetā
līdzekļus šādam mērķim.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir
pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu,
14.panta otrās daļas 6.punkts nosaka pašvaldības pienākumu atbilstoši apstiprinātajam
pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus. Likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts paredz pašvaldības tiesības iegūt un atsavināt
kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu un 6.punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Noraidīt zemes īpašnieku O. L., un U. S. priekšlikumu iegādāties pašvaldības īpašumā
zemes vienības daļu ar aptuveno platību 37 062 m2, kas atdalīta no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7601 003 0116.
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 O.S., U.S., nekustamā īpašuma daļai

20

Sēdes vadītāja Maruta Plivda dod vārdu sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes
vadītājai Ineta Liepniecei.
SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES
LĒMUMPROJEKTI
20.§
Par izmaiņām Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
(I. Liepniece)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un sakarā ar
2018.gada 14.novembra Preiļu pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa “ direktores D.Verbickas
iesniegumu par izmaiņu veikšanu Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa “ nolikumā
apstiprināti ar Preiļu novada domes 2014.gada 23.janvāta sēdes Nr. 1 p.1.32.
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Veikt izmaiņas Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa “ nolikumā, izsakot sekojoši:
1.1. I. sadaļas 4., 5. punktos
4. Iestādes juridiskā adrese: Celtnieku iela 10A, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.
5. Pirmsskolas izglītības programmu apguve notiek – Celtnieku ielā 10A, Preiļi, Preiļu
novads, LV-5301, Mehanizatoru ielā 4, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 un A.Paulāna
ielā 2, Preiļi, Preiļu novads, LV – 5301.
1.2. III. Sadaļas 11.4. punktā
11.4. Izglītības iestāde var īstenot citas licencētas programmas.
1.3. VII. Sadaļas 78.punktā
78. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina iestādes vadītājs
saskaņojot ar Iestādes padomi.
2. Izslēgt IV. sadaļas 24.punkta 24.5. apakšpunktu
Pielikumā: Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa “nolikums
D.Verbicka, J.Gžibovska,
Nosūtīt: PII Pasaciņa, finanšu analītiķiem

22.§
Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
I. I. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot I. I., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, 2018. gada 25. oktobra iesniegumu
(reģ.25.10.2018.gada, Nr.13-1 /897I) par pašvaldības dzīvokļa (ar malkas apkuri) Rēzeknes ielā
33a-5, Preiļos, 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- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt I. I. dzīvokļa īres tiesības Rēzeknes ielā 33a-5, 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
23.§
Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
A. N. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot A. N., personas kods, pēdējā deklarētā dzīvesvieta, 2018. gada 7. novembra
iesniegumu (reģ.07.11.2018., Nr.13-1/ 933N) par sociālās dzīvojamās platības Andreja Upīša
ielā 18-5C, Preiļi, Preiļu nov., īres tiesību piešķiršanu . A. N. ir uzņemts rindā sociālās
dzīvojamās platības saņemšanai (Reģistrs Nr.2. no 25.10.2018. domes sēdes protokols Nr.12)
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- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. N. sociālās dzīvojamās platības īres tiesības Andreja Upīša ielā 18-5c, Preiļi,
Preiļu novads.
2. SIA „Preiļu saimnieks” noslēgt ar A. N. 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
24.§
Par sociālo dzīvokļu īres līguma pagarināšanu
24.1
V. Z. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot V. Z., p.k., deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī, 2018. gada 25.oktobra
iesniegumu (reģ. 26.10.2018., Nr.13-1/906 Z) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 11. panta 2.daļu,
Parāds par īri un komunālajiem pakalpojumiem sastāda uz 2018.gada 1. novembri 958,64 eur.
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No 2018.gada janvāra līdz 2018.gada 31.oktobrim aprēķinātā summa par īri un komunālajiem
pakalpojumiem 352,90 eur, bet apmaksāts šajā periodā 266,63 eur, t.i .,130,00 EUR mājokļa
pabalsts, 54,63 eur īres atlaides sociālajā dzīvoklī, 82,00 eur maksāja V. Z. (2018.gada
7.novembra izziņa no SIA “Preiļu saimnieks” Nr.54 ).
2018.gada 14.jūnijā komisija veica sociālā dzīvokļa Andreja Upīša ielā18-5d, Preiļos
apsekošanu. Apsekošanas laikā sarunā ar īrnieci noskaidrots, ka īrniece kategoriski atsakās
maksāt parādu par dzīvokli, atsakās no citām piedāvātajām sociālajām dzīvojamām platībām
(piedāvāts mājokļa pakalpojums pakalpojumu centrā ”Līči”, dzīvojamā platība ar malkas apkuri)
Saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
14.panta pirmās daļas 3.punktu var izbeigt sociālā dzīvokļa īres līgumu, izliekot īrnieku un viņa
ģimenes locekļus, ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā sociālā dzīvokļa īres maksu un
maksu par komunālajiem pakalpojumiem.
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nepagarināt ar V. Z. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos, A.Upīša ielā 18-5d īres līgumu.
2. V. Z. atbrīvot līdz 2018.gada 25.decembrim sociālo dzīvojamo platību Andreja Upīša ielā
18-5d, Preiļos.
3. Piešķirt V. Z. sociālo dzīvojamo platību Jaunatnes ielā 4-5b, Līčos, Preiļu pagastā.
4. SIA „Preiļu saimnieks” noslēgt ar V. Z. sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6
mēnešiem.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z.Andrejeva
Nosūtīt: SIA “Preiļu Saimnieks”, speciālistam mājokļu jautājumos, V. Z.

24.2
E. L. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot E. L., personas kods:, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī-, 2018.gada
11.novembra iesniegumu (reģ. 11.11.2018., Nr. 13-1/945 L) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu:
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar E. L. 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.
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24.3
J. R. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot J. R., personas kods: , deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī- Preiļos, ,
2018.gada 8.novembra iesniegumu (reģ. 08.11.2018., Nr.13-1/936R) par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu:
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar J. R. 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.
24.4
M. F. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot M. F., personas kods:, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī-, 2018.gada 15.
novembra iesniegumu (reģ15.11.2018., Nr. 13-1/961F) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu:
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar M. F. 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.
24.5
T. B. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot T. B., personas kods:, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī-, 2018.gada 1.
novembra iesniegumu (reģ.01.11.2018., Nr. 13-1/924B) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu:
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar T. B. 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.
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24.6
V. P. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot V. P., personas kods:, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī-, 2018.gada 8.
novembra iesniegumu (reģ.08.11.2018., Nr. 13-1/935P) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu:
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V. P. 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.
24.7
L. P. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot L. P., personas kods:, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī-, 2018. gada 1.
novembra iesniegumu ( reģ. 01.11.2018., Nr. 13-1/923 P) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamajām mājām” 11. panta 2. daļu:
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar L. P. 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.
24.8
L. K. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot L. K., personas kods:, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī, 2018.gada
2.novembra iesniegumu (reģ.05.11.2018., Nr.13-1/927K) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 5. panta 4. daļu:
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar L. 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.
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24.9
M. O. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot M. O., personas kods:, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī-, 2018. gada
5.novembra iesniegumu (reģ.05.11.2018., Nr.13-1/926O) par sociālā dzīvokļa īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 11. panta 2. daļu:
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar M. O. 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.
24.10
T. T. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot T. T., p.k., deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī, 2018. gada 11.novembra
iesniegumu (reģ., 11.11.2018., Nr.13-1/945T) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar T. T. 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
25.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
25.1
J. J. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot J. J., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, Preiļu novads, iesniegumu, reģ.domē
2018.gada 15.oktobrī, nr. 15-3/868J, ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personām:
A. P., personas kods, A. P., personas kods, A. P., personas kods, Naurim Putānam, personas
kods, nekustamajā īpašumā novads, sakarā ar to, ka nomainījies dzīvokļa īpašnieks, personām
nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Konstatēts:
1. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 11.panta nosacījumiem, 2018.gada 15.oktobrī P. A., P. A. tika
nosūtīts paziņojums (Nr.15-3/1406 ierakstītā vēstulē) uz deklarēto dzīvesvietu Preiļu
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2.

3.

4.

5.
6.

pagasts, Preiļu novads, ar lūgumu sniegt savu skaidrojumu sakarā ar deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu.
Personas A. P.,
A. P.,
A. P. bija ieradušies domē 18.10.2018., pārdeklarējās uz citu dzīvesvietu.
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.
Īpašumā, Preiļu novads uz 15.11.2018. ir deklarētas šādas personas (pēc Iedzīvotāju
reģistra datiem):
- J. J.,
- K. J.a,
- N. P..
Īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu novads, ir nostiprināta Zemesgrāmatā uz J. J.
vārda. Zemesgrāmatu apliecība, nodalījums Nr.4221-2.
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 J. J. iesniegumā norādīto, sakarā ar dzīvokļa iegādi ir mainījušies dzīvokļa
īpašnieki, un ievērojot to, ka personas A. P., A. P., A. P. ir pārdeklarējušies uz citu
dzīvesvietu, N. P. to nav izdarījis, ņemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta
2.daļu, 11.,12.panta 1.daļas 2.punktu un MK 2003.gada 11.februāra noteikumus nr.72
„Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,

Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par N. P. deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā, novads, jo personai ir
zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Kairāne
Nosūtīt: J.J., N. P., Personāla speciālistam

25.2
A. B. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot A. B., personas kods:, deklarētā dzīvesvieta, 2018.gada 22.oktobra (reģ.
25.10.2018., nr.15-3/899B) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu
personai V. G., personas kods, pēc adreses, Preiļi, Preiļu novads, sakarā ar to, ka laulībā
nesastāvam, bērni ir manā aprūpē, īpašums tika iegādāts par mātes līdzekļiem, persona īpašumā
nedzīvo.
Konstatēts:
1. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 11.panta nosacījumiem, 2018.gada 25.oktobrī V. G. tika nosūtīts
paziņojums (Nr.15-3/1464, ierakstītā vēstulē) uz deklarēto dzīvesvietu novads, ar lūgumu
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

ierasties domē sakarā ar deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. V. G. ar pašvaldību nav
sazinājusies.
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.
Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem, V. G. adresē, deklarējās 2016.gada 07.oktobrī, uzrādot
tiesisko pamatu: radniecība ar A. B. Pārbaudot ziņas, pēc Iedzīvotāju reģistra datiem,
tiesiskais pamats ir uzrādīts nepareizs. V. G. piedeklarējās pie personas ar kuru dzīvoja
nereģistrētā laulībā, tas ir piedeklarējās īpašumā, kas pieder A. B., viņš ir dzīvokļa
īpašnieks, uzrādīta Zemesgrāmatu apliecība, nodalījums nr. 4334 -9. Iesniegumā A. B.
norāda, ka īpašums tika iegādāts par mātes līdzekļiem, Zemesgrāmatu apliecībā ir atzīme
– “aizliegums bez M. B. rakstiskas piekrišanas īpašumu atsavināt, dāvināt, iznomāt,
nodot trešo personu lietošanā, ieķīlāt un citādi apgrūtināt.” Īpašnieks var aizliegt visiem
citiem ietekmēt viņa lietu, kā arī to lietot vai izmantot – CL 1039. p.
Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem uz 15.11.2018.dzīvoklī pēc adreses, ir deklarēti:
- A. B.,
- P. B.,
- R. B.,
- V. G.
A. B. un V. G. ir nepilngadīgo bērnu – P. un R. vecāki (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem).
Iesniegts Preiļu novada bāriņtiesas Lēmuma Nr.1-6/47 no 18.10.2018. Noraksts “par
valsts sociālā pabalsta izmaksas pārtraukšanu V. G. un pabalsta izmaksu A. B..” Lēmumā
norādīts – “A. B. ar bērnu māti dzīvo šķirti kopš 2018.gada 1.augusta. V. G. kopš
augusta nav ciemojusies pie bērniem, nav arī atbalstījusi viņus emocionāli un materiāli.”
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
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
3.panta 2.daļu, 11.,12.panta 1.daļas 2.punktu un MK 2003.gada 11.februāra noteikumiem
nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,

Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par V. G. deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā, Preiļi novads, jo
personai nav tiesiskā pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Kairāne
Nosūtīt: A. B., V. G. Personāla speciālistam
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Sēdes vadītāja Maruta Plivda dod vārdu novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas
sēdes vadītājam Jurim Ertam.
NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES
LĒMUMPROJEKTI
26.§
Par bērnu rotaļu laukumiem
(J. Erts, M. Plivda, Ā. Vucāns, S. Ancāne – Novikova, S. Ančeva, A. Patmalnieks, A. Zīmelis,
J. Vucāns, V. Madalāne, )
Izskatot Preiļu novada domes komisijas 2018. gada 25. oktobra protokolu Nr.1 par bērnu rotaļu
laukumu stāvokļa novērtējumu Preiļu pilsētā (pielikums Nr.1), ņemot vērā Preiļu pilsētas
iedzīvotāju iesniegumus par bērnu rotaļu laukumu sakārtošanu Preiļu pilsētā, pamatojoties uz
likumu „Par pašvaldībām” 15. panta 2 punktu un 21. panta pirmās daļas 23. punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.1. Pilnveidot, labiekārtot, uzturēt un attīstīt, papildinot ar rotaļu laukumu un labiekārtošanas
elementiem, bērnu rotaļu laukumus atrodošos uz pašvaldībai piederošām vai ilgtermiņa nomā
esošām zemes vienībām(prioritārā secībā):
1.1.1 Aglonas ielā 1A, Preiļos, (pie Labklājības pārvaldes).
1.1.2 Daugavpils iela 53A, Preiļos, (Preiļu parka teritorija,aktīvās atpūtas zona pludmalē);
1.1.3 Pils iela 4, Preiļos, (pie Preiļu pils);
1.2 Šiem mērķiem paredzēt 2019. gada pašvaldības budžetā līdz 20 000 eur .
1.3 Atbildīgais par lēmuma izpildi- Vecākais kontrolieris Kristaps Určs.
Atklāti balsojot: PAR- 7 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- 1 balss (A. Zīmelis), ATTURAS – 4 balsis (V. Madalāne,
Z. Erts, Ā. Vucāns, J. Vucāns), Preiļu novada dome NOLEMJ:
2.1 Plānot skeita un velo laukumu Tirgus laukumā 11, Preiļos (Bibliotēkas un jauniešu centra
“Četri” tuvumā).
2.2 Paredzēt līdzekļus tehniskā projekta izstrādei 2019.gada budžetā.
2.3 Atbildīgais par lēmuma izpildi- Tehniskā daļa .
Pielikumā :Komisijas protokols par bērnu rotaļu laukumu stāvokļa novērtējumu
V. Biezaite
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27.§
Par būvdarbu termiņa pagarinājumu
27.1
Par objekta “Pašvaldības autoceļa Purmaļi – Lielie Anspoki, Saunas pagastā, Preiļu
novadā pārbūves darbi” būvdarbu termiņa pagarinājumu
(J. Erts)
Izskatot 2018.gada 16. novembra SIA “Ošukalns”, reģ.nr. 45403003353, iesniegumu (Nr.
535) par objekta “Pašvaldības autoceļa Purmaļi – Lielie Anspoki, Saunas pagastā, Preiļu novadā
pārbūves darbi” realizācijas būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, un pamatojoties uz
2018.gada 3.jūlija būvdarbu Līguma Nr. 4-26/2018/46 punktu 4.4.3., 4.6. un 16.1., 16.4.
noteikumiem,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Pagarināt būvdarbu līguma “Pašvaldības autoceļa Purmaļi – Lielie Anspoki, Saunas pagastā,
Preiļu novadā pārbūves darbi” būvdarbu izpildes termiņu līdz 2019.gada 3. februārim (2
mēneši).
I. Elste
Nosūtīt: Attīstības daļai, Tehniskai daļai, Juridiskai daļai

27.2
Par bērnu rotaļu laukuma ierīkošanu Pelēču pagastā, Preiļu novadā būvdarbu termiņa
pagarinājumu
(J. Erts)
Izskatot 2018.gada 13.novembra SIA “SPERO SK”, reģ.nr. 41503026341, iesniegumu
par objekta “Par bērnu rotaļu laukuma ierīkošanu Pelēču pagastā, Preiļu novadā” realizācijas
būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, un pamatojoties uz 2018.gada 23.augustā noslēgtā
līguma Nr. 4-26/2018/60, punktu 2.2., 10.1. noteikumiem,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Pagarināt būvdarbu līguma “Par bērnu rotaļu laukuma ierīkošanu Pelēču pagastā, Preiļu
novadā” būvdarbu izpildes termiņu līdz 2019.gada 15.maijam.
I.Elste
Nosūtīt: Attīstības daļai, Juridiskai daļai

28.§
Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā
(J. Erts)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 30. septembra noteikumiem Nr. 600
“Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā”
pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma kods 4.3. “Atbalsts
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ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 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- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties projektu konkursā, ar pieteikumu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas
ūdensnoteku ŪSIK kods 4324411:03, 4324411:17, 4324411:18 pārbūve Preiļu pagastā,
Preiļu novadā”.
2. Projekta finansēšanas avoti: Projekta kopējā summa: 90 144.69 EUR, kas sadalās kā
ELFLA finansējums 81 130.22 EUR (90% no kopējām attiecināmajām izmaksām) un
pašvaldības līdzfinansējums 9 014.47 (10% no kopējām attiecināmajām izmaksām).
Iekļaujot arī projekta kopējās izmaksās vispārējās izmaksas 4 441.60 EUR, kas ir
attiecināmas 7% apmērā no kopējām būvdarbu izmaksām (meliorācijas sistēmas tehniskā
projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvuzraudzība).
S. Meļko
29.§
Par lēmuma precizēšanu
(J. Erts)
Lai nodrošinātu DI plānā iekļautā Preiļu novada pašvaldības infrastruktūras objekta izveidi
grupu dzīvokļa pakalpojuma nodrošināšanai, nepieciešams veikt izmaiņas Preiļu novada domes
lēmumā (2018.gada 22.marta sēdes lēmuma protokols Nr.4 p.33 2.punkta 1.apakšpunkts),
mainot adresi, kurā tiks veidoti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi (grupu dzīvokļi), no
A.Paulāna iela 1a, Preiļi” uz adresi “Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads”.
Veicot detalizētāku aprēķinu par plānotajām izmaksām, kā arī pamatojoties uz būvvaldes
atzinumu par ēkas piemērotību plānotajam pakalpojumam, kā arī iespēju nākotnē nodrošināt
sabiedrībā balstītā pakalpojuma ilgtspēju, tika secināts, ka Preiļu novada pašvaldībā sākotnēji
plānotā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras risinājuma ieviešanā (SAM
9.3.1.1 pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārta) ir radušies būtiski šķēršļi kuru dēļ nav
iespējama plānošanas reģiona DI plānā iekļautā Preiļu novada pašvaldības infrastruktūras
attīstības risinājumu īstenošana (grupu dzīvokļu izveide) DI plānā noteiktajā adresē, lai iesniegtu
projekta iesniegumu dalībai SAM 9.3.1.1 pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtā:
1) Sociālā pakalpojuma “grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem”
infrastruktūras izveides izmaksas no 600 EUR/m2 (kas bija plānotas iepriekš un ko
varētu īstenot ar Pašvaldības līdzfinansējumu) pieaugtu līdz aptuveni 1000 EUR/m 2 (pēc
Preiļu novada domes Tehniskās daļas speciālistu prognozēm). Tas ievērojami pārsniedz
pieejamos līdzekļus projekta ietvaros.
2) DI plānā iekļautajā infrastruktūras objektā A.Paulāna iela 1a, Preiļi , kuram ir divi stāvi,
pieejamais ERAF finansējums segtu tikai ēkas viena stāva izbūves izmaksas.
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3) Pakalpojuma izveide adresē Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads ir
finansiāli lietderīgāka, jo ēkā jau ir izbūvēts lifts, tādējādi neprasot papildus finanšu
līdzekļus vides pieejamības prasību nodrošināšanai.
4) Ēkai A.Paulāna ielā 1a, Preiļos, nepieciešama cokola, fasādes un bēniņu pārseguma
siltināšana, kā arī jumta seguma nomaiņa, kas no ēkas ekspluatācijas viedokļa būtu
atbilstošāki, bet būtiski sadārdzinās objekta pārbūves izmaksas.
5) Jaunais risinājums ļaus pašvaldībai pieejamo finanšu resursu ietvaros nodrošināt
pakalpojuma sniegšanu ar esošajiem cilvēkresursiem.
Minētie grozījumi neatstās ietekmi uz plānotajām izmaksām, projekta iznākuma un
rezultāta rādītājiem, laika grafiku. Papildus tam norādām, ka pakalpojuma īstenošanai
mainītajā infrastruktūras objektā jau šobrīd ir pieejami nepieciešamie personāla resursi
un tiks nodrošināta pakalpojuma ilgtspēja.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās

daļas 7.punktu un Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr. 313 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu
institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma
“Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 36.1 punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Veikt grozījumus Preiļu novada domes 2018.gada 22.marta sēdes lēmuma protokols Nr.4
p.33 2.punkta 1.apakšpunktā, izsakot to sekojošā redakcijā:
1. Grupu dzīvokļus – 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem (Jaunatnes ielā 1,
Līči, Preiļu pagasts).
A. Gāga
30.§
Par dalītā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
SIA ”1111” iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot SIA “1111”, reģ. Nr.41503029668, juridiskā adrese Mehanizatoru iela 12, Preiļos,
valdes locekļa Genādija Mironova, 2018.gada 14.novembra iesniegumu (reģ.14.11.2018., Nr.411/3956) par dalītā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7601 005 0603 Preiļu novada Preiļu pilsētā, kura ietilpst īpašumā “Zvaigžņu Mājas
“ (īpašuma kadastra numurs 7601 005 0601), 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. ,18 un
29 punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
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1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 005 0603, kura ietilpst īpašumā “Zvaigžņu
Mājas “ ar kadastra numuru 7601 005 0601, saskaņā ar grafisko pielikumu noteikt dalīto
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi , nosakot, ka:
1.1.Zemes gabala daļai platībā 0,23 ha ,atbilstoši grafiskajam pielikumam, saglabāt esošo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1001 (rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve),
1.2. Zemes gabala daļai platībā 2,6812 ha ,atbilstoši grafiskajam pielikumam, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi- 0501(Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes
objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa).
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: SIA “1111”, valdes loceklim Genādijam Mironovam Mehanizatoru iela 12, Preiļi, Preiļu novads.

31.§
Par nosaukuma piešķiršanu
Ē. L. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot Ē. L., personas kods, dzīvo adrese pagasts, Preiļu novads, 2018.gada 26.oktobra
iesniegumu (reģ. Nr.26.10.2018., Nr.4-15/902-L) par nosaukuma piešķiršanu saskaņā ar 2018.
gada 16. februāra mantojuma sadales līgumu Nr.291 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
7658 006 0196 atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7658 006 0218 ,pamatojoties
uz likumu „Par pašvaldībām” 21 pantu,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņā ar 2018. gada 16. februāra mantojuma sadales līgumu Nr.291 no nekustamā
īpašuma ar kadastra numuru 7658 006 0196 Preiļu novada Preiļu pagastā atdalītajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7658 006 0218 piešķirt jaunu nosaukumu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
V. Biezaite
32.§
Par zemes patstāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu
Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas vēstules izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionāla nodaļa , 2018.gada 17.oktobra vēstuli (reģ.
Nr.17.10.2018., Nr.4-11) par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk
NĪVK IS) reģistrētā nekustamā īpašuma “Kaulači”, Pelēču pagasts, Preiļu novads, kura sastāvā
ir zemes vienība 17,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7656 005 0125, zemes lietotāju Annu
Mihailovu, personas kods 180209-12150, kurai nav ne atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi, ne
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arī noslēgts līgums ar Hipotēku un zemes banku līdz 2011.gada 30.decembrim par zemes
pirkšanu.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka ar 1997. gada 5.februāra Pelēču
pagasta zemes komisijas lēmumu, prot. Nr.4, A. M. zeme piešķirta īpašumā par samaksu.
No VZD mājas lapā publiski pieejamās informācijas par Lauku zemes izpirkšanas reģistrā
iekļautajām un ar nosacījumu iekļautajām zemes vienībām (dati uz 2018.gada 23.maiju)
secināms, ka A. M. nav izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk - Privatizācijas pabeigšanas likums)
25.panta pirmās daļas pirmā punkta nosacījumus, tas ir, līdz 2006.gada 31.augustam A. M. nav
iesniegusi zemes izpirkšanas pieprasījumu un A. M. par samaksu piešķirtā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 7656 005 0125 nav iekļauta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā.
Atbilstoši Privatizācijas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajam
Juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz pabeigšanas datumam (saskaņā ar Privatizācijas
pabeigšanas likuma 5.panta pirmo daļu - 31.05.2016.) vai — šā likuma 23.panta otrajā daļā
minētajos gadījumos — līdz 2007.gada 30.novembrim persona nav iesniegusi zemes izpirkšanas
(pirkšanas) pieprasījumu vai tas nav iekļauts Lauku zemes izpirkšanas reģistrā.
No likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešās daļas, kas
nosaka, ka pašvaldības, pamatojoties uz šā panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem,
pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās, un
līdz 2013.gada 30.septembrim iesniedz to Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai,
izriet, ka lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ietilpst pašvaldību
kompetencē.
No iepriekš minētā secināms, ka A. M. izbeidzās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
2006.gada 1.septembrī un par to pašvaldībai pieņemams attiecīgs lēmums.
Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 7656 005 0125 ir apbūvēta.
Privatizācijas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka par zemi, kas
nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, tai skaitā par zemi, kas
ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības “Latvijas Hipotēku un zemes
banka” personā, noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var
atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav
atsavināma vai iznomājama citai personai.
Saskaņā ar pašvaldības rīcībā esošo informāciju A. M. ir mirusi.
No minētā secināms, ka pašvaldībai tiesības skatīt jautājumu par zemes nomas līguma
noslēgšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7656 005 0125 radīsies pēc A. M.
mantošanas tiesību pārņēmēja/ju ierosinājuma.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu pašvaldībām piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru
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atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Tā kā zemes vienība ir apbūvēta, tā saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, piekrīt
pašvaldībai.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmajai daļai, lemjot par
administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam, iestāde noskaidro un izvērtē
adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā. Savukārt, saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 3.punktu personas viedokļa un argumentu
noskaidrošana nav nepieciešama, ja no gadījuma būtības izriet, ka personas viedokļa
noskaidrošana nav iespējama vai adekvāta.
Tā kā atbilstoši pašvaldības rīcībā esošajai informācijai A. M. ir mirusi, tad A. M.
viedokļa noskaidrošana nav iespējama un šis lēmums nevar tikt paziņots adresātam.
Ievērojot minēto, pašvaldība šo lēmumu izsniegs A. M. tiesību pārņēmējam/iem pēc
attiecīga A. M. tiesību pārņēmēja/ju pieprasījuma saņemšanas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas pirmo punktu, otro un otro
prim daļu, ceturto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, Administratīvā procesa likuma
62.panta otrās daļas 3.punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt A. M., personas kods, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību
„Kaulači”, Pelēču pagasts, Preiļu novads ar kadastra apzīmējumu 7656 005 0125, un
kopplatību 17,5 ha ar 01.09.2006.
2. Noteikt, ka zemes vienība 17,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7656 005 0125 Preiļu
novada Pelēču pagastā piekrīt Preiļu novada pašvaldībai saskaņā ar šī lēmuma pielikumā
pievienoto zemes vienības robežu shēmu un ierakstāma zemesgrāmatā uz Preiļu novada
pašvaldības vārda.
3. 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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33.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Par zemes ierīcības projekta “Lībijas” apstiprināšanu
(J. Erts)
Izskatot SIA “Preime”,reģ. Nr.41503026248, 2018.gada 13.novembra iesniegumu
(reģ.13.11.2018., Nr.4-11/3937) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Lībijas” Preiļu novada Aizkalnes pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7644
002 0090, konstatēts, ka zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam īpašumam „Lībijas”
Preiļu novada Aizkalnes pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7644 002 0090 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. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne, Z. Erts,
I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav,(J. Želvis nepiedalās balsošanā)Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam īpašumam „Lībijas” Preiļu
novada Aizkalnes pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7644 002 0090.
2. Plānotajai zemes vienībai Nr. 1 (plānotais kadastra apzīmējums 7644 002 0078) saglabāt
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) un piešķirt jaunu nosaukumu “Zalta druva”.
3. Plānotajai zemes vienībai Nr. 2 (plānotais kadastra apzīmējums 7644 002 0099) saglabāt
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība),esošo nosaukumu „Lībijas” un VARIS reģistrēto adresi
„Lībijas”, Bloki, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5301.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
V. Biezaite
Nosūtīt: Elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz adresi : latgale@vzd.gov.lv , Elektroniski parakstīta
dokumenta veidā uz adresi :preime@inbox.lv

34.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
V. P. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot V. P. ,personas kods, dzīvo adrese, 2018.gada 20.novembra iesniegumu (reģ.
Nr.20.11.2018., Nr.4-15/ 969-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- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, 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 0,1501 ha platībā saskaņā ar zemes vienības plānu, 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
Nosūtīt: V. P.

35.§
Par nekustamā īpašuma sadali
A. L. un R. L. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot A. L., personas kods,dzīvo adrese, un R. L., personas kods,dzīvo adrese, 2018.gada
20.novembra iesniegumu (reģ. Nr. 20.11.2018., Nr.4-15/ 974 L) par nekustamā īpašuma
“Linsētas” Preiļu novada Pelēču pagastā sadali, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.
pantu un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5 un 8 pantu, MK noteikumiem Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma “Linsētas”, ar kadastra Nr. 7656 005 0043 zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 7656 005 0043 Preiļu novada Pelēču pagastā, sadalot
atbilstoši grafiskajam pielikumam – atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7656 005 0043 apmēram 20,00 ha.
2. Noteikt, ka zemes gabala platība var tikt precizēta, veicot uzmērīšanu dabā.
3. Atdalāmajai zemes vienībai apmēram 20,00 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu
“Sčemeļovka” un mainīt adresi no “Linsētas”, Tumanišķi, Pelēču pagasts, Preiļu
novads uz “Sčemeļovka” Tumanišķi, Pelēču pagasts, Preiļu novads, saglabāt esošo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība).
4. Paliekošajai zemes vienībai saglabāt esošo nosaukumu “Linsētas ”, VARIS reģistrēto
adresi “Linsētas”, Tumanišķi, Pelēču pagasts, Preiļu novads un esošo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība).
5. Izstrādājot zemes ierīcības sadales projektu paredzēt piekļuvi visām projektētajām
zemes vienībām.
6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna
M 1: 10 000 pamatnes.
7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
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
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36.§
Par bērna piedzimšanas pabalstu
A. I. iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot A. I., personas kods, adrese:, iesniegumu (reģistrēts 26.11.2018. Nr. 4-15/987 I) par
bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanu, konstatēts:
1) Saskaņā ar dzimšanas apliecību vecākiem A. I. un K. U. 2018.gada 21.jūnijā piedzimusi
meita P. U., bērna deklarētā dzīves vieta: “novads.
2) K. U. deklarētā dzīves vieta ir no 20.12.1993. A. I. deklarētā dzīves vieta ir, Preiļu novads
no 01.10.1993.
3) Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. Nr. 2016/10 „Par materiālo palīdzību Preiļu
novadā” paredz bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanu EUR 220,00, ja bērna abi
vecāki ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējuši savu
pamata dzīves vietu Preiļu novadā.
4) Saistošo noteikumu Nr. 2016/10 „Par materiālo palīdzību Preiļu novadā” 21. punkts
paredz - pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no bērna
dzimšanas dienas. A.I. iesniegums saņemts 2018.gada 23.novembrī (nokavētas 62
dienas no saistošajos noteikumos noteiktā termiņa).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu mātei A. I. par meitu P. U., dzimušu 21.06.2018.
EUR 220,- apmērā no pašvaldības budžeta sadaļas - atbalsts sociālajai nodrošināšanai.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē
viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā.
I.Klindžāne
Nosūtīt:Novada domes grāmatvedības daļaiLabklājības pārvaldeiA.I.

37.§
Par derīgo izrakteņu ieguves atļauju
SIA Geolite iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda, I. Klindžāne, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ā. Vucāns, J. Erts, J. Želvis)
Izskatot SIA Geolite, reģistrācijas nr. 40103400303, juridiskā adrese: Jāņa Čakstes gatve 33,
Rīga, par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu, reģistrēts 22.11.2018. ar Nr. 4-11/ 4060,
konstatēts:
Saskaņā ar 25.08.2012. MK noteikumu 570. “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” 38.3.
punktu un 06.11.2011. MK noteikumu Nr. 696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26. punktu, SIA “Geolite” reģ.
nr. 40103400303, iesniegtajiem dokumentiem (LVĢMC “Derīgo izrakteņu (izņemot pazemes
ūdeņus) atradnes pase” - protokols Nr. 75 (23.10.2018.), VVD “Derīgo izrakteņu ieguves limits”
no 12.11.2018. līdz 11.11.2043., VVD “Tehniskie noteikumi” un to grozījumi, ziņas par
personāla kvalifikāciju un darba veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu, grafiskais
pielikums) smilts ieguves atradnes “Ābelītes 1” (kadastra Nr. 7644 001 0188) Preiļu novadā,
Aizkalnes pagastā izveidošanai ar limitu smilts 219,08 (tūkst. m3), kuru limits ir spēkā no
12.11.2018.
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Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr. 2 SIA "Geolite", reģistrācijas
nr. 40103400303.
Atļauja izsniegta 28.11.2018.
Atļauja derīga līdz 11.11.2043.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Derīgo izrakteņu ieguves atļauja, izvietojuma plāns, derīgo izrakteņu ieguves limits,
zemes dzīļu izmantošanas noteikumi
I.Klindžāne
38.§
Par saistošo noteikumu Nr. 2018/05 un Nr. 2018/12 precizēšanu
(M. Plivda, A. Džeriņš)
Saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr.1-18/2574
„Par saistošajiem noteikumiem” un vēstuli Nr. 1-18/8861 „Par saistošajiem noteikumiem Nr.
2018/12” Nr. 1-18/5942, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
16.punktu un 45.panta ceturto daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2018/05 “Grozījumi Preiļu
novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr. 2011/03 ”Preiļu novada
pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”” atbilstoši VARAM norādījumiem.
2.

Precizēt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2018/12 “Grozījumi Preiļu
novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2012/04 ”Noteikumi par
administratīvo atbildību Preiļu novadā”” atbilstoši VARAM norādījumiem.

Pielikumā: Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2018/05 un Saistošie noteikumi
Nr.2018/12
A. Džeriņš
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39.§
Par būvdarbu termiņa pagarinājumu
39.1
Par termiņa pagarinājuma piešķiršanu projekta “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras
uzlabošanas 1. kārta” ietvaros ceļa posmā “Lielo Anspoku ceļš”, Saunas pagasts
(M. Plivda)
Izskatot SIA “Krustpils”, Reģ. Nr. 45403000253, iesniegumu, par līguma Nr. 426/2017/24 izpildes pagarinājumu līdz 2018. gada 31. decembrim tika noskaidrots, ka izpildes
pagarinājums ir nepieciešams pamatojoties uz 2017.gada 21. aprīļa būvdarbu Līguma Nr. 426/2017/24 punktu 5.5. noteikumiem,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt SIA “Krustpils” būvdarbu līguma izpildes termiņu pagarinājumu līdz 2018. gada
31.decembrim.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I.Vutnāne - Kojāne
Nosūtīt: Attīstības daļai, Tehniskai daļai, Juridiskai daļai

39.2
Par Preiļu muižas apbūves vārtu stabu restaurācijas termiņa pagarinājumu
(M. Plivda)
Izskatot 2018.gada 27. novembra SIA “Preiļu celtnieks”, reģistrācijas nr. 41503024529
iesniegumu (NR.28), par objekta “Preiļu muižas apbūves vārtu stabu restaurācijas” realizācijas
būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, un pamatojoties uz 2018.gada 3.oktobra būvdarbu
Līguma Nr. 4-26/2018/71 punktu 9.2., 9.2.3.3. noteikumiem
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt būvdarbu līguma “Preiļu muižas apbūves vārtu stabu restaurācija” izpildes
termiņu līdz 2019.gada 1. jūnijam.
2. Atlikušo būvdarbu līguma summu – 5018.43 EUR apmērā un būvuzraudzības izmaksas –
471.90 EUR apmērā (pamatojoties uz noslēgto būvuzraudzības līgumu Nr. 4-26/2018/73
no 03.10.2018.) paredzēt nākošā gada pašvaldības budžetā.
V. Ivanovs
Nosūtīt: Attīstības daļai, Tehniskai daļai, Juridiskai daļai
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39.3
Par Preiļu novada domes ēkas atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas 3. kārtas
būvdarbu termiņa pagarinājumu
(M. Plivda, J. Želvis, A. Zīmelis)
Izskatot AS “Siguldas Būvmeistars”, reģ.nr. 40003047821, iesniegumu (Nr.1-10/B18/157) par objekta “Preiļu novada domes ēkas atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas 3.
kārtas būvdarbi” realizācijas būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, un, pamatojoties uz
2018.gada 23. aprīļa būvdarbu Līguma Nr. 4-26/2018/22 punktu 4.4.7. un 4.4.8. noteikumiem,
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
J. Vucāns, I. Liepniece, Ā. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS – 2 balsis
(A. Zīmelis, Z. Erts) , Preiļu novada dome NOLEMJ:
Pagarināt būvdarbu līguma “Preiļu novada domes ēkas atjaunošanas un teritorijas
labiekārtošanas 3. kārtas būvdarbi” būvdarbu izpildes termiņu līdz 2019.gada 1.jūnijam.
I.Vutnāne - Kojāne
Nosūtīt: Attīstības daļai, Tehniskai daļai, Juridiskai daļai

40.§
Par grozījumiem novada domes 2018. gada 21. februāra lēmumā Nr.3 p.9
“Par aizdevumu SAM 4.2.2. “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana
Raiņa bulvārī 19, Preiļos” 3. kārtas būvdarbu un būvuzraudzības 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
izskatot 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. aprīļa būvdarbu Līguma Nr. 4-26/2018/22 punktu 4.4.7. un 4.4.8. noteikumiem,
Atklāti balsojot: PAR- 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
J. Vucāns, I. Liepniece, Ā. Vucāns, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav, ATTURAS – 2 balsis
(A. Zīmelis, Z. Erts) , Preiļu novada dome NOLEMJ:
papildināt lēmuma 1. punktu ar apakšpunktu 1.1.:
1.1. aizdevumu projekta “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana
Raiņa bulvārī 19, Preiļos” 3. kārtas būvdarbu un būvuzraudzības realizēšanai” izņemt vidējā
termiņā – 2018.-2019.g.
B. Savicka
Nosūtīt: finanšu analītiķiem, galvenajam grāmatvedim
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41.§
Par grozījumiem novada domes 2017. gada 30. marta lēmumā Nr. 4 p.13
“ Par aizdevuma ņemšanu projekta ”Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras
uzlabošanas 1.kārta” realizācijai”
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu , likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. un
22.(1) pantu un saskaņā ar noslēgtā līguma starp Preiļu novada domi un SIA “Krustpils” par
pašvaldības autoceļa posma Lielo Anspoku ceļš, Saunas pagastā, Preiļu novadā pārbūvi 5.5
punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
papildināt lēmuma 1. punktu ar apakšpunktu 1.1.:
1.1. aizdevumu projekta “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūra uzlabošanas 1. kārta”
realizēšanai izņemt vidējā termiņā – 2017.-2019.g.
B. Savicka
Nosūtīt: finanšu analītiķiem, galvenajam grāmatvedim

42.§
Par grozījumiem novada domes 2018. gada 22. jūnija lēmumā Nr. 7 p.8
“Par aizdevumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014-2020 gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” iesniegtā projekta “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas
1. kārta būvdarbu veikšanai”
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu , likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. un
22.(1) pantu un saskaņā ar noslēgtā līguma starp Preiļu novada domi un SIA “Krustpils” par
papildus darbiem pašvaldības autoceļa posma Lielo Anspoku ceļš, Saunas pagastā, Preiļu novadā
pārbūvi 8 punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
papildināt lēmuma 1. punktu ar apakšpunktu 1.1.:
1.1. aizdevumu projekta “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūra uzlabošanas 1. kārta”
būvdarbu veikšanai izņemt vidējā termiņā – 2017.-2019.g.
B. Savicka
Nosūtīt: finanšu analītiķiem, galvenajam grāmatvedim
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43.§
Par nosaukuma piešķiršanu
A. P. iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot A. P., personas kods, dzīvo adrese , 2018.gada 23.novembra iesniegumu (reģ.
Nr.23.11.2018., Nr.4-15/988-P) par nosaukuma piešķiršanu no nekustamā īpašuma, kadastra
numurs 7674 002 0079, atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7674 002 0186,
pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21 pantu,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, N. Hļebņikova, V. Madalāne,
Z. Erts, I. Liepniece, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne), PRET- nav,
ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. No nekustamā īpašuma Saunas pagastā, kadastra numurs 7674 002 0079, atdalītajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7674 002 0186 piešķirt jaunu nosaukumu
“Rauši”.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
V. Biezaite
Sēdi slēdz: plkst. 16.42
Novada domes priekšsēdētāja

M. Plivda

Protokolēja
L. Skutele
Protokols parakstīts 2018.gada 28.novembrī
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