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
2019.gada 31.janvārī
Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15.05
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Maruta PLIVDA
Sēdi protokolē - pašvaldības sekretāre Liene SKUTELE
Sēdē piedalās:
Juris ERTS
Ineta LIEPNIECE
Valentīna MADALĀNE
Ēvalds VILCĀNS
Klavdija ZARĀNE
Juris ŽELVIS
Ārijs VUCĀNS
Nadežda HĻEBŅIKOVA
Iveta STARE
Aigars ZĪMELIS
Māris LEIKUČS
Sēdē nepiedalās
Zigmārs ERTS - aizņemts pamatdarbā;
Juris VUCĀNS - slims;
Māra PUDNIKA - cits iemesls;
Piedalās uzaicinātie un interesenti:
Vladimirs Ivanovs – izpilddirektors;
Broņislava Savicka – finanšu analītiķe;
Jolanta Gžibovska – finanšu analītiķe;
Elita Jermolajeva – attīstības daļas vadītāja;
Jolanta Upeniece – mājaslapas satura redaktore;
Aigars Vaivods – būvinženieris;
Imelda Vutnāne – Kojāne – projektu vadītāja;
Skaidra Mukāne – galvenā grāmatvede;
Vita Biezaite – nekustamā īpašuma daļas vadītāja;

Nr. 1

Irēna Stašulāne – Labklājības pārvaldes direktora vietnieks sociālajos jautājumos - sociālais
darbinieks
Iveta Stašulāne – Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja;
Vitālijs Plivda – Preiļu pagasta pārvaldes vadītājs;
Gunta Uzuleviča – Aizkalnes pagasta vadītāja;
Maruta Plivda iepazīstina ar kārtējās domes sēdes darba kārtības jautājumiem.
DARBA KĀRTĪBA
Finanšu komitejas sēdes jautājumi
1. Par līguma slēgšanu ēkas Raiņa bulvārī 19 bēniņu telpās esošo koka konstrukciju
sagatavošanu un pretuguns apstrādi
2. Par sadarbības līgumu slēgšanu ar pamatskolu “Preiļu Brīvā skola”
3. Par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
5. Par papildus darbiem SAM 4.2.2. projektā Nr.4.2.2.0/17/I/101 “Preiļu novada pašvaldības
ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos”
1. un 2. kārtā
6. Par aizdevumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta SAM 4.2.2. “Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu
un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” aktivitātē iesniegtā projekta
“Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos”
1., 2. un 3. kārtas būvdarbu , autoruzraudzības un būvuzraudzības realizēšanai” realizēšanai
( t.sk. papildus darbi)
7. Par aizdevumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta SAM 4.2.2. “Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu
un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” aktivitātē “Preiļu novada
pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā-26, Preiļos” būvdarbu,
būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanai
8. Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību ”Latgales reģiona attīstības aģentūra” par
Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā
integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm”/Risk-Free” realizāciju un projekta finansēšanu
9. Par līdzekļu piešķiršanu Preiļu novada BJSS audzēkņu apbalvošanai par sasniegumiem
sporta jomā
10. Par līdzekļu piešķiršanu novada iedzīvotājiem par sasniegumiem sporta jomā
11. Par līdzfinansējuma piešķiršanu
12. Par konkursa izsludināšanu un bāriņtiesas locekļa amata likmi
13. Par nekustamā īpašuma iegādi
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
14. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
15. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
16. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības
17. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
18. Par sociālās dzīvojamās platības apvienošanu
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Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
19. Par Preiļu muižas un parka attīstības koncepciju
20. Par nekustamā īpašuma sadali
21. Par zemes vienības reģistrāciju zemesgrāmatā
22. Par zemes iznomāšanu
23. Par izsoles rezultātiem
Sēdes vadītāja Maruta Plivda ierosina papildināt darba kārtību ar šādiem papildus darba
kārtības jautājumiem:
24. Par autobusa ISUZU TURQUOISI izsoles rezultātiem
25. Par Preiļu novada domes 2018. gada 27.septembra lēmuma protokols Nr.10, punkta 34
papildināšanu
Kā arī sēdes vadītāja Maruta Plivda ierosina izņemt no darba kartības 13.§ Par nekustamā
īpašuma iegādi, lai noskaidrotu un papildinātu informāciju.
Sēdes vadītāja aicina deputātus balsot par domes sēdes darba kārtību ar izmaiņām.
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt šādu 2019.gada 31.janvāra Preiļu novada domes sēdes darba kārtību:
DARBA KĀRTĪBA
Finanšu komitejas sēdes jautājumi
1. Par līguma slēgšanu ēkas Raiņa bulvārī 19 bēniņu telpās esošo koka konstrukciju
sagatavošanu un pretuguns apstrādi
2. Par sadarbības līgumu slēgšanu ar pamatskolu “Preiļu Brīvā skola”
3. Par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
5. Par papildus darbiem SAM 4.2.2. projektā Nr.4.2.2.0/17/I/101 “Preiļu novada pašvaldības
ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos”
1. un 2. kārtā
6. Par aizdevumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta SAM 4.2.2. “Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu
un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” aktivitātē iesniegtā projekta
“Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos”
1., 2. un 3. kārtas būvdarbu , autoruzraudzības un būvuzraudzības realizēšanai” realizēšanai
( t.sk. papildus darbi)
7. Par aizdevumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta SAM 4.2.2. “Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu
un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” aktivitātē “Preiļu novada
pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā-26, Preiļos” būvdarbu,
būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanai
3

8. Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību ”Latgales reģiona attīstības aģentūra” par
Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā
integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm”/Risk-Free” realizāciju un projekta finansēšanu
9. Par līdzekļu piešķiršanu Preiļu novada BJSS audzēkņu apbalvošanai par sasniegumiem
sporta jomā
10. Par līdzekļu piešķiršanu novada iedzīvotājiem par sasniegumiem sporta jomā
11. Par līdzfinansējuma piešķiršanu
12. Par konkursa izsludināšanu un bāriņtiesas locekļa amata likmi
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
14. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
15. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
16. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības
17. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
18. Par sociālās dzīvojamās platības apvienošanu
Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
19. Par Preiļu muižas un parka attīstības koncepciju
20. Par nekustamā īpašuma sadali
21. Par zemes vienības reģistrāciju zemesgrāmatā
22. Par zemes iznomāšanu
23. Par izsoles rezultātiem
Papildjautājumi
24. Par autobusa ISUZU TURQUOISI izsoles rezultātiem
25. Par Preiļu novada domes 2018. gada 27.septembra lēmuma protokols Nr.10, punkta 34
papildināšanu
1.§
Par līguma slēgšanu ēkas Raiņa bulvārī 19 bēniņu telpās esošo koka konstrukciju
sagatavošanu un pretuguns apstrādi
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, sakarā ar
nepieciešamību veikt Preiļu novada domes Raiņa bulvārī 19, Preiļos, bēniņu telpās esošo koka
konstrukciju sagatavošanu un pretuguns apstrādi ar antipirēnu, izskatot SIA “BUS Latvija UD”
iesniegto piedāvājumu,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA “BUS Latvija UD” par Preiļu novada ēkas Raiņa bulvārī 19, Preiļos,
bēniņu telpās esošo koka konstrukciju sagatavošanu un pretuguns apstrādi ar antipirēnu, tai
skaitā laboratorijas atzinuma sagatavošanas un transporta pakalpojumu izmaksas, par
kopējo līguma summu EUR 1 293.49 apmērā.
2. Naudas līdzekļus summā EUR 1 293.49 paredzēt sastādot 2019.gada budžetu.
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I.Elste
Nosūtīt: Tehniskai daļai, Juridiskai daļai

2.§
Par sadarbības līgumu slēgšanu ar pamatskolu “Preiļu Brīvā skola”
(M. Plivda)
Izskatot pamatskolas “Preiļu Brīvā skola” direktores I. Indriksones 2019. gada 10.
janvāra iesniegumu par sadarbību skolas audzēkņiem sporta nodarbību nodrošināšanai Preiļu
novada bērnu un jauniešu sporta skolā un informātikas nodarbībām Preiļu galvenajā bibliotēka ,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Preiļu Bērnu un jauniešu sporta skola slēdz sadarbības līgumu ar pamatskolu
“Preiļu Brīvā skola” par sporta nodarbību nodrošināšanu skolas audzēkņiem Preiļu novada
bērnu un jauniešu sporta skolā;
2. Piekrist, ka Preiļu galvenā bibliotēka slēdz sadarbības līgumu ar pamatskolu “Preiļu Brīvā
skola” par informātikas nodarbībām Preiļu galvenajā bibliotēka .
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Džeriņš
Nosūtīt: I. Indriksonei

3.§
Par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu
3.1
SIA „Firma JATA” iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot SIA „FIRMA JATA”, reģistrācijas nr. 50003149971, juridiskā adrese: Aglonas iela 61,
Preiļi, valdes locekļa V. Velecka 2019.gada 10.janvāra iesniegumu (reģistrēts 2019.gada
10.janvārī, Nr. 4-11/95) par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu par 2019.gadu,
konstatēts:
1) SIA „FIRMA JATA” netiek finansēta no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem.
2) 01.01.2019. kopējais strādājošo skaits – 120, no tiem Preiļu novadā dzīvesvietu
deklarējušo personu skaits – 55. Strādājošo skaits uzņēmumā ir stabils un nav mainījies
trīs gadus.
3) SIA „Firma Jata” nav nodokļu parādu par iepriekšējo periodu.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta ceturto daļu, Preiļu novada
domes saistošo noteikumu Nr. 2014/18 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Preiļu novadā”.
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
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1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2019.gadu 25 % apmērā par nekustamo
īpašumu Preiļu novadā, nodokļu maksātājam SIA „FIRMA JATA”, reģistrācijas Nr.
50003149971.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Džeriņš
Lēmumu izsniegt: SIA “Firma Jata”, nekustamā īpašuma daļai

3.2
SIA „Lauku tehnika” iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot SIA „Lauku tehnika”, reģistrācijas nr. 47703000778, juridiskā adrese: Pils iela 14,
Preiļi, Preiļu novads, valdes locekļa Aivara Stašulāna 2019.gada 7.janvāra iesniegumu
(reģistrēts 2019.gada 15.janvārī, Nr. 4-11/135) par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides
piešķiršanu par 2019.gadu, konstatēts:
1. SIA „Lauku tehnika” netiek finansēta no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem.
2. Nodarbināto skaits uz 01.01.2019. ir 20. Pēdējā gada laikā Preiļu novadā dzīvesvietu
deklarējušo darbinieku skaits palielinājies par vienu darbinieku.
3. SIA „Lauku tehnika” nav nodokļu parādu par iepriekšējo periodu.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta ceturto daļu, Preiļu novada
domes 2014.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr. 2014/18 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Preiļu novadā”
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2019.gadu 25 % apmērā par nekustamo
īpašumu Preiļu novadā, nodokļu maksātājam SIA „Lauku tehnika”, reģistrācijas Nr.
47703000778.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Džeriņš
Lēmumu izsniegt: SIA “Lauku tehnika”, nekustamā īpašuma daļai

3.3
SIA „Autocentrs Salinieki” iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot SIA „AUTOCENTRS SALINIEKI”, reģistrācijas nr. 41503033786, juridiskā adrese:
Liepājas iela 44G, Preiļi, valdes locekļa M. Salinieka 2019.gada 4.janvāra iesniegumu
(reģistrēts 2019.gada 4.janvārī, Nr. 4-11/35), par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides
piešķiršanu par 2019.gadu, konstatēts:
1) SIA „Autocentrs Salinieki” netiek finansēta no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem.
2) Kopējais strādājošo skaits – 20, Preiļu novadā dzīvojošo darbinieku skaits uz 01.01.2019.
- 15. Palielinājies par 1 strādājošo novada iedzīvotāju.
3) SIA „Autocentrs Salinieki” nav nodokļu parādu par iepriekšējo periodu.
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Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta ceturto daļu, Preiļu novada
domes saistošo noteikumu Nr. 2014/18 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Preiļu novadā”.
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2019.gadu 25 % apmērā par nekustamo
īpašumu Preiļu novadā nodokļu maksātājam SIA „Autocentrs Salinieki”, reģistrācijas Nr.
41503033786.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Džeriņš
Lēmumu izsniegt: SIA “Autocentrs Salinieki”, nekustamā īpašuma daļai

3.4
SIA „1111” iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot SIA „1111”, reģistrācijas nr. 41503029668, juridiskā adrese: Mehanizatoru iela 12,
Preiļi, valdes locekļa G. Mironova 2019.gada 11.janvāra iesniegumu (reģistrēts 2019.gada
11.janvārī, Nr. 4-11/96), par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu par 2019.gadu,
konstatēts:
1) SIA „1111” netiek finansēta no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem.
2) Preiļu novadā dzīvojošo darbinieku skaits uz 01.01.2019. - 4. Strādājošo skaits nav
palielinājies.
3) SIA „1111” nav nodokļu parādu par iepriekšējo periodu.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta ceturto daļu, Preiļu novada
domes saistošo noteikumu Nr. 2014/18 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Preiļu novadā”.
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nepiešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2019.gadu par nekustamo īpašumu Preiļu
novadā, nodokļu maksātājam SIA „1111”, reģistrācijas Nr. 41503029668.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Džeriņš
Lēmumu izsniegt: SIA “1111”, nekustamā īpašuma daļai
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3.5
SIA „ZOLVA” iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot SIA”ZOLVA”, reģistrācijas nr. 41503024694, juridiskā adrese: Daugavpils iela 75
Preiļi, valdes locekļa Annas Šņepstes 2019.gada 14.janvāra iesniegumu (reģistrēts 2019.gada
18.janvārī, Nr. 4-11/170), par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu par 2019.gadu,
konstatēts:
1) SIA „ZOLVA” netiek finansēta no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem.
2) Preiļu novadā dzīvojošo darbinieku skaits uz 01.01.2019. - 42. Palielinājies par 5
strādājošo novada iedzīvotāju.
3) SIA „ZOLVA” nav nodokļu parādu par iepriekšējo periodu.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta ceturto daļu, Preiļu novada
domes saistošo noteikumu Nr. 2014/18 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Preiļu novadā”.
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2019.gadu 50% apmērā par nekustamo
īpašumu Preiļu novadā nodokļu maksātājam SIA „ZOLVA”, reģistrācijas Nr.41503024694
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Džeriņš
Lēmumu izsniegt: SIA “ZOLVA”, nekustamā īpašuma daļai

4.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Gaidas Rutkovskas pieprasījuma
izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 31 zvērinātas tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas,
adrese: Atbrīvošanas aleja 93A, Rēzekne, pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu
(reģistrēts novada domē 10.01.2019. Nr. 4-11/82), konstatēts: nekustamais īpašums – “adrese”,
īpašuma kadastra Nr., reģistrēts uz nodokļu maksātāja A. G., personas kods xxxxx-xxxxx, vārda.
Parāda pamatsumma sastāda EUR 15,37, nokavējuma nauda uz 16.01.2019. – EUR 2,70.
Administratīvais akts labprātīgi nav izpildīts.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 63.panta 1.daļas 3.punktu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 26.pantu:
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu- “adrese”, īpašuma kadastra Nr.,
EUR 18,07 apmērā, no nodokļu maksātāja A. Guza, personas kods xxxxx-xxxxx, vēršot
piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
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mantu.
2. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas
vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un, kuras neatbilst Administratīvā procesa
likuma 40.nodaļas noteikumiem (izpildes vispārējie noteikumi), privātpersonai ir tiesības
septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību,
iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja
88, Rēzekne, LV – 4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.
V. Biezaite
Nosūtīt: juridiskajai daļai, nekustamā īpašuma daļai, A. G.

5.§
Par papildus darbiem SAM 4.2.2. projektā Nr.4.2.2.0/17/I/101 “Preiļu novada pašvaldības
ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos”
1. un 2. kārtā
(M. Plivda, J. Želvis, A. Zīmelis, Ā. Vucāns, J. Erts, I. Stare)
Pamatojoties uz AS “Siguldas Būvmeistars” 30.01.2019. vēstuli Nr. 1-10/B-19/09 “Par līguma
izmaiņām” un būvdarbu izmaiņu aktu, nepieciešami papildus darbi SAM projektā Nr.
4.2.2.0/17/I/101 “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī
19, Preiļos” 1. un 2. kārtā (iesniegts CFLA izvērtēšanā ar 2.precizējumiem).
Deputātes Ivetas Stares priekšlikums atlikt jautājuma izskatīšanu, lai precizētu jautājumu un
samazinātu izmaksas nepieciešamo darbu izpildei.
Ivetas Stares priekšlikums netiek atbalstīts.
Atklāti balsojot: PAR- 8 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, J. Erts,
I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,), PRET- 4 balsis (I. Stare, M. Leikučs, A. Zīmelis,
Ā. Vucāns), ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt Vienošanos pie līguma ar AS “Siguldas Būvmeistars” SAM projekta
Nr.4.2.2.0/17/I/101 “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana
Raiņa bulvārī 19, Preiļos” 1. un 2. kārtas papildus darbu veikšanai 57 555,91 EUR (ar
PVN) apmērā.
2. Papildus darbu veikšanai projektā Nr.4.2.2.0/17/I/101 “Preiļu novada pašvaldības ēkas
energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos” 1. un 2. kārtai 57 555,91 EUR
(ar PVN) apmērā ņemt aizdevumu Valsts kasē.
E. Jermolajeva
Nosūtīt: finanšu analītiķiem, galvenajam grāmatvedim
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6.§
Par aizdevumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta SAM 4.2.2. “Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” aktivitātē
iesniegtā projekta “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa
bulvārī 19, Preiļos” 1., 2. un 3. kārtas būvdarbu , autoruzraudzības un būvuzraudzības
realizēšanai” realizēšanai ( t.sk. papildus darbi)
(M. Plivda, E. Jermolajeva)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu , likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. un
22.(1) pantu un saskaņā pieņemto lēmumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) SAM
4.2.2. projektu “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”
ideju konceptu priekšatlases rezultātiem aktivitātē
“Preiļu novada pašvaldības ēkas
energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos” 1., 2.un 3. kārtas būvdarbi un kurš
iesniegts izvērtēšanā CFLA ar projekta pieteikumu Nr. 4.2.2.0/17/I/101 un ņemot vērā atklātā
konkursā piedāvāto pretendenta cenu
Atklāti balsojot: PAR- 8 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, J. Erts,
I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,), PRET- 4 balsis (I. Stare, M. Leikučs, A. Zīmelis,
Ā. Vucāns), ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizdevumu Valsts kasē uz 30 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi
ERAF projekta “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
pašvaldību ēkās” aktivitātē “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes
uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos“ 1., 2. un 3. kārtas būvdarbu , autoruzraudzības un
būvuzraudzības realizēšanai” ( t.sk. papildus darbi) summā līdz EUR 494 080,00 (ar
PVN).
2. Projekta realizācijai nepieciešamais finansējums sastāda 494 080,00 EUR (ar PVN).
3. Aizdevuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu, sākot ar 2020. gada
decembra mēnesi.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu;
B .Savicka
Nosūtīt: finanšu analītiķiem, galvenajam grāmatvedim

7.§
Par aizdevumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta SAM 4.2.2. “Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” aktivitātē
“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 pieņemto lēmumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
SAM 4.2.2 projektu “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”
ideju konceptu priekšatlases rezultātiem aktivitātē “Preiļu novada pašvaldības ēkas
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energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26, Preiļos” ietvaros”, kas iesniegts izvērtēšanā
CFLA projekta pieteikumā ar Nr.4.2.2.0/17/I/102
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Ņemt aizdevumu Valsts kasē uz 30 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi
ERAF projekta “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
pašvaldību ēkās” aktivitātē “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes
uzlabošana Rēzeknes ielā-26, Preiļos” būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības
realizēšanai summā līdz EUR 202998.00 (ar PVN) .
2. Būvprojekta realizēšanai nepieciešamais finansējums sastāda 202998,00 EUR (ar
PVN).
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu, sākot ar 2020. gada
septembra mēnesi.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu;
1.

B. Savicka
Nosūtīt: finanšu analītiķiem, galvenajam grāmatvedim

8.§
Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību ”Latgales reģiona attīstības aģentūra” par
Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu
sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm”/Risk-Free” realizāciju un projekta
finansēšanu
(M. Plivda, E. Jermolajeva)
2019.gada 22.janvārī Preiļu novada dome saņēma biedrības ”Latgales reģiona attīstības
aģentūra” (LRAA) vēstuli Nr. 01-01/2 “Par finansējumu sporta aprīkojumam un āra sporta
laukumam Preiļu novadam projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija,
balstoties uz sporta aktivitātēm”/Risk-Free”, kura ietvaros, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem un
LRAA noslēgto līgumu ar SIA IVS-D, Preiļu novada pašvaldībai paredzēts iegādāties sporta
aprīkojumu un inventāru 16603,00 EUR (ar PVN) apmērā, tai skaitā nepieciešamais pašvaldības
līdzfinansējums 1660,30 EUR (10%). Nepieciešamais papildus pašvaldības līdzfinansējums
LRAA administratīvo izmaksu segšanai un citu projekta aktivitāšu īstenošanai ir 415,08 EUR
(2,5%). Kopējā līguma summa ir 17018,08 EUR (ar PVN), tai skaitā kopējais pašvaldības
līdzfinansējums 2075,38 EUR. LRAA informē arī par līdzekļu ekonomiju projektā LLI-402,
kuru tiek plānots virzīt āra vingrošanas laukuma izveidei Preiļos 14997,00 EUR (ar PVN)
apmērā, tai skaitā plānotais pašvaldības līdzfinansējums 1874,63 EUR (12,5%) apmērā. Lai
sekmīgi realizētu visas plānotās aktivitātes, nepieciešams Preiļu novada domes
priekšfinansējums 14942,70 EUR un līdzfinansējums 3950,01 EUR, kopā 18892,81 EUR (ar
PVN) apmērā.
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
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1. Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību ”Latgales reģiona attīstības aģentūra” par LatvijasLietuvas pārrobežu programmas projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā
integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm”/Risk-Free” realizāciju par sporta aprīkojuma
un inventāra iegādi 16603,00 EUR (ar PVN) un papildus finansējumu 415,08, kopā
17018,08 (ar PVN) apmērā.
2. Paredzēt priekšfinansējumu Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projektam LLI-402
“Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm”/Risk-Free”
saskaņā ar sadarbības līgumu ar LRAA, 17018,08 EUR (ar PVN) apmērā, tai skaitā
pašvaldības līdzfinansējumu 2075,38 EUR Preiļu novada 2019.gada budžetā.
3. Paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu āra vingrošanas laukuma izveidei Preiļos LatvijasLietuvas pārrobežu programmas projektā LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā
integrācija” 1874,63 EUR (ar PVN) apmērā Preiļu novada 2019.gada budžetā.
B. Savicka, E. Jermolajeva
Nosūtīt: finanšu analītiķiem, Attīstības daļai

No plkst. 15.44 no domes sēdes zāles iziet deputāts Juris Erts.
9.§
Par līdzekļu piešķiršanu Preiļu novada BJSS audzēkņu apbalvošanai par sasniegumiem
sporta jomā
(M .Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu
„Par pašvaldības budžetiem”, saskaņā ar Preiļu novada domes 2017.gada 27.oktobra konkursa
nolikumu ”Apbalvojumu piešķiršanai Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas
izglītojamiem par sasniegumiem sporta jomā” un 2019.gada 21.janvāra Preiļu novada BJSS
direktora E.Vaivoda iesniegumu “Par naudas balvu piešķiršanu”
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, (J. Erts izgājis), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt līdzekļus audzēkņu un pedagogu apbalvošanai par sasniegumiem sportā saskaņā ar
iesniegto sarakstu summā EUR 3445,00 plus valstī noteiktie atlīdzības nodokļi
2. Naudas līdzekļus audzēkņu apbalvošanai paredzēt sastādot Preiļu novada 2019.gada
budžetu summā EUR 3115,00 plus valstī noteiktie atlīdzības nodokļi budžeta sadaļā
”Pārējie izglītības pakalpojumi”.
3. Naudas līdzekļus pedagogu apbalvošanai summā EUR 330,00 plus valstī noteiktie
atlīdzības nodokļi iedalīt no valsts piešķirtajiem mērķdotācijas līdzekļiem Preiļu novada
BJSS.
Pielikumā: Apbalvojamo personu saraksts uz 1 lapas
J.Gžibovska
Nosūtīt: grāmatvedībai, finanšu analītiķiem, Preiļu novada BJSS

12

10.§
Par līdzekļu piešķiršanu novada iedzīvotājiem par sasniegumiem sporta jomā
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu
„Par pašvaldības budžetiem”, saskaņā ar Preiļu novada domes 2017.gada 27.oktobra konkursa
nolikumu ”Apbalvojumu piešķiršanai Preiļu novada iedzīvotājiem par sasniegumiem sporta
jomā” un 2019.gada 21.janvāra Preiļu novada BJSS direktora E. Vaivoda iesniegumu “Par
naudas balvu piešķiršanu”
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, (J. Erts izgājis), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt līdzekļus novada iedzīvotāju apbalvošanai par sasniegumiem sportā summā EUR
605,00 plus valstī noteiktie atlīdzības nodokļi.
2. Naudas līdzekļus summā EUR 605,00 plus valstī noteiktie atlīdzības nodokļi paredzēt
sastādot Preiļu novada 2019.gada budžetu sadaļā ”Pieaugušo sporta pasākumi”.
Pielikumā: Apbalvojamo personu saraksts uz 1 lapas
J.Gžibovska
Nosūtīt: grāmatvedībai, finanšu analītiķiem, Preiļu novada BJSS

11.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu
11.1
Biedrības “Preiļu NVO” iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu
„Par pašvaldības budžetiem” un izskatot biedrības “Preiļu NVO” direktores I. Liepnieces 2019.
gada 21. janvāra iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Piebraucamā ceļa un
autostāvvietas izbūve biedrības “Preiļu NVO pakalpojumu pieejamības uzlabošanai ” summā
EUR 13570.83 (projekta kopējās izmaksas EUR 36070.83)
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, (J. Erts izgājis), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Preiļu NVO” projekta “Piebraucamā ceļa un
autostāvvietas izbūve biedrības “Preiļu NVO pakalpojumu pieejamības uzlabošanai ”
atbalsta gadījumā 37.60 % apmērā summā EUR 13570.83 no projekta kopsummas
36070,83 .
2. Naudas līdzekļus paredzēt sastādot domes 2019. gada budžetu.
B.Savicka
Nosūtīt: grāmatvedībai, finanšu analītiķiem, biedrībai “Preiļu NVO”
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11.2
Biedrības “Moskvinas vecticībnieki” iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu „Par
pašvaldības budžetiem” un izskatot biedrības “Moskvinas vecticībnieki” 2019. gada 13. janvāra
iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Krievu vecticībnieku tradicionālā un
ikdienas dzīve” summā EUR 135.00 (10% no kopējās projekta summas EUR 1350.00 ), jo
projekts ir guvis finansiālu atbalstu British Council pārstāvniecības Latvijā izsludinātajā
konkursā.
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, (J. Erts izgājis), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Moskvinas vecticībnieki” projektam “Krievu
vecticībnieku tradicionālā un ikdienas dzīve” summā EUR 135,00 .
2. Līdzekļus projekta realizācijai paredzēt sastādot novada domes 2019. gada budžetu.
B.Savicka
Nosūtīt: Biedrībai “Moskvinas vecticībnieki”, grāmatvedībai, finanšu analītiķiem

11.3
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viļānu iela 6, Preiļi, Preiļu novads, dzīvokļu īpašnieku
kopības iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda, A. Zīmelis, I. Stare)
Izskatot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viļānu iela 6, Preiļi, Preiļu novads, dzīvokļu
īpašnieku kopības pilnvarotā pārstāvja Vjačeslava Akentjeva 2019. gada 16. janvāra iesniegumu
Nr. 4-11/152, par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu
veikšanai iepriekš minētajā mājā – līdzfinansējums EUR 1000,00 tehniskā projekta izstrādei),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Preiļu novada
domes saistošo noteikumu Nr. 2011/03 “Preiļu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas
kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” 3.3. punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, (J. Erts izgājis), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Viļānu iela 6, Preiļi, Preiļu novads dzīvokļu
īpašnieku kopībai, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai - tehniskā
projekta izstrādei EUR 1000,00 (dzīvokļu kopējā platība 1058,1 m2).
2. Uzdot Preiļu novada domes juridiskajai daļai slēgt vienošanos ar pretendentu par darbu
izpildes un līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
K. Určs, B. Savicka
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12.§
Par konkursa izsludināšanu un bāriņtiesas locekļa amata likmi
(M. Plivda)
Pamatojoties uz Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas 2019.gada 21.janvāra iesniegumu,
Nr. 5-17/205, Bāriņtiesas likuma 3.panta otro daļu, 48.panta trešo daļu, Bāriņtiesu likuma 9.
pantu, bāriņtiesu locekles Everitas Rasčevskas iesniegumu, kurā viņa norāda, ka sakarā ar
bāriņtiesas locekles pilnvaru termiņa izbeigšanos 2019.gada 20.jūnijā viņa neizvirza savu
kandidatūru uz bāriņtiesas locekļa amatu,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, (J. Erts izgājis), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izsludināt atklātu pretendentu konkursu uz bāriņtiesas locekļa amatu.
2. Noteikt bāriņtiesas locekļa amatam slodzi 0.5 (20 stundas nedēļā) ar amata likmi EUR
375.00.
A. Kairāne
13.§
Par nekustamā īpašuma iegādi
Jautājums izņemts no darba kārtības.
SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS
SĒDES JAUTĀJUMI
14.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
14.1
O. R. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot O. R., p.k.xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī “adrese”,
Preiļu nov. 2018.gada 17. decembra iesniegumu (reģ.17.12.2018. Nr. 13-1/1044R) par sociālās
dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, (J. Erts izgājis), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar O. R. noslēgto sociālā dzīvokļa, “adrese” īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos un SIA
“Preiļu saimnieks”.
Z. Andrejeva
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14.2
I. Č.- Č. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot I. Č.-Č., p.k. xxxxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī “adrese”,
Preiļu novads 2019.gada 10.janvāra iesniegumu (reģ., 10.01.2019., Nr. 13-1/ 27Č) par sociālās
dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, (J. Erts izgājis), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar I. Č. – Č. noslēgto sociālā dzīvokļa “adrese” īres līgumu uz 3 mēnešiem.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu
saimnieks”.
Z. Andrejeva
14.3
V. I. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot V. I., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvojamajā
platībā “adrese” 2018.gada 12.decembra iesniegumu (reģ.17.12.2018, Nr. 13-1/1043I) par
sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2.daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, (J. Erts izgājis), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V. I. sociālās dzīvojamās platības “adrese” īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu
saimnieks”.
Z. Andrejeva
14.4
G. T. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot G. T., p.k. xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī “adrese”,
2019.gada 18 janvāra iesniegumu (reģ.18.01.2019 Nr. 13-1\42T) par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, (J. Erts izgājis), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar G. T. noslēgto sociālās dzīvojamās platības “adrese” īres līgumu uz 3
mēnešiem.
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2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu
saimnieks”.
Z. Andrejeva
14.5
V. Z. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot V. Z., p.k. xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī “adrese”,
2018. gada 21.janvāra iesniegumu (reģ. 21.01.2019., Nr.13-1/46Z) 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 2019.gada 9.janvārī bija 974,66 EUR.
V. Z. noslēdza ar SIA “Preiļu saimnieks” 2019.gada 9. janvārī vienošanos par parāda
atmaksu.
V. Z.2019.gada 4.janvārī sedza daļu parāda iemaksājot 100,50 EUR SIA “Preiļu
saimniekam”. Veicot pārrunas ar V. Z. viņa solīja pildīt ar SIA “Preiļu saimnieks” noslēgto
vienošanos un segt parādu par dzīvokli un turpmāk regulāri veikt komunālos maksājumus.
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, (J. Erts izgājis), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V. Z. noslēgto sociālā dzīvokļa “adrese” īres līgumu uz 3 mēnešiem.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu
saimnieks”.
Z. Andrejeva
14.6
S. N. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot S. N. p.k. xxxxxx-xxxxx deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī “adrese”,
2019.gada 21.janvāra iesniegumu, (reģ.21.01.2019. Nr.13-1/43N) par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, (J. Erts izgājis), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar S. N. noslēgto sociālā dzīvokļa platības “adrese” īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu
saimnieks”.
Z. Andrejeva
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15.§
Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
15.1
A. V. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot A. V., personas kods xxxxxx-xxxx, deklarētā dzīvesvieta “adrese”, 2018. gada
28.decembra iesniegumu (reģ. 28.12.2018., Nr. 13-1/1066V) par uzņemšanu rindā uz
pašvaldības dzīvojamo platību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
7. panta 1. daļu, Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/15 punktu Nr.2.5. „Par
pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanā sniegšanas kārtību”.
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, (J. Erts izgājis), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt rindā A. V. uz pašvaldības dzīvojamo platību Reģistrs Nr. 3.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos.
Z. Andrejeva
15.2
L. S. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot L. S., personas kods xxxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta “adrese”, 2018.
gada 9.augusta iesniegumu (reģ. 09.08.2018., Nr. 13-1/649S) par uzņemšanu rindā uz
pašvaldības dzīvojamo platību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
7. panta 1. daļu, Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/15 punktu Nr.2.5. „Par
pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanā sniegšanas kārtību”.
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, (J. Erts izgājis), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt rindā L. S. uz pašvaldības dzīvojamo platību Reģistrs Nr. 3.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos.
Z. Andrejeva
15.3
A. S. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot A. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta “adrese”, 2019. gada
8. janvāra iesniegumu (reģ.08.01.2019., Nr. 13-1/15S) par uzņemšanu rindā uz pašvaldības
dzīvojamo platību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta 1.
daļu, Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2010/08 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā”,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
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M. Leikučs, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, (J. Erts izgājis), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt rindā A. S. uz pašvaldības dzīvojamo platību Reģistrs Nr. 1, 2.grupa.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos.
Z. Andrejeva
15.4
V. L. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot V. L., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta “adrese”, 2019. gada
15. janvāra iesniegumu (reģ.15.01.2019., Nr. 13-1/33L) par uzņemšanu rindā uz pašvaldības
dzīvojamo platību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta 1.
daļu, Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2010/08 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā”,
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, (J. Erts izgājis), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt rindā V. L. uz pašvaldības dzīvojamo platību Reģistrs Nr. 1, 2.grupa
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos.
Z. Andrejeva
16.§
Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības
A. A. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot A. A., p.k. xxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta “adrese”., 2019. gada 16. janvāra
iesniegumu (reģ. 17.01.2019. Nr. 13-1/40A) par atteikšanos no sociālā dzīvokļa “adrese”., ar
01.02.2019.
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, (J. Erts izgājis), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt dzīvojamās platības īres līgumu ar A. A. par sociālā dzīvokļa “adrese”., ar
01.02.2019.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu
saimnieks”.
Z. Andrejeva
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17.§
Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
L. R. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot L. R., p.k. xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīves vieta “adrese”, 2019. gada 14.janvāra
iesniegumu (reģ. 14.01 2019. Nr. 13-1/26R) par īres līguma izbeigšanu dzīvoklī “adrese”ar
01.02.2019.
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, (J. Erts izgājis), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt dzīvokļa īres līgumu ar L. R. par dzīvokļa “adrese” ar 01.02.2019.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu
saimnieks”.
Z. Andrejeva
18.§
Par sociālās dzīvojamās platības apvienošanu
O. V. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot O. V., p.k. xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī “adrese”,
2018.gada 19. decembra iesniegumu (reģ. 19.12.2018, Nr. 13-1\1052V) par sociālās dzīvojamās
platības (33,00 m2) apvienošanu “adrese” un par sociālās dzīvojamās platības (25,20 m2.)
“adrese”, piešķirot adresi “adrese”, dzīvoklī kurā dzīvo O. V. ar ģimeni, ģimenē ir seši bērniS.V. p.k.xxxxx-xxxxxx, R. V. p.k.xxxxxxx-xxxxx, I. V. p.k.xxxxxx-xxxxx, D. V. p.k.xxxxxxxxx, A. V. p.k.xxxxx-xxxxx, A. V. Xxxxx-xxxxx un vīrs R. Č. p.k.xxxxx-xxxxx.
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
3. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, (J. Erts izgājis), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apvienot sociālo dzīvojamo platību “adrese” ar sociālo dzīvojamo platību “adrese”,
piešķirot adresi “adrese”, ar kopējo platību 58,20 m2
2. SIA ”Preiļu Saimnieks ”pārslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu ar O. V. sakarā
ar dzīvojamās platības izmaiņām “adrese” īres līgumu uz sešiem mēnešiem.
Z. Andrejeva
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NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU
KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI
Turpmākā domes sēdē piedalās deputāts Juris Erts no plkst.15.58
19.§
Par Preiļu muižas un parka attīstības koncepciju
(M. Plivda, E. Jermolajeva, Ā Vucāns)
Pamatojoties uz Preiļu novada Attīstības programmu un Investīciju plāna 2018.-2024.gadam
ilgtermiņa prioritātes Nr.3 “Videi draudzīga ekonomika un konkurētspēja” vidēja termiņa
prioritātes Nr.3 “Izaugsme un atbalsts” rīcības virziena Nr.3.4. “Veidot pilsētas zīmolu, attīstot
ainavu, Preiļu muižas pils kompleksa, tai skaitā pils un parka kultūrvēsturisko mantojumu”
aktivitāti “Preiļu muižas pils kompleksa, tai skaitā pils un parka attīstības koncepcijas izstrāde”,
veikta teorētiskā un praktiskā izpēte, tai skaitā organizēta iedzīvotāju aptauja, un tā rezultātā
izstrādāta “Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcija”.
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt “Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepciju”.
2. Izmantot “Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepciju” kā pamatojumu dažādu
projektu izstrādē un citu aktivitāšu veikšanā, kas saistītas ar Preiļu muižas kompleksu un
parku.
3. Veikt koncepcijā iekļauto aktivitāšu plāna grafiskās daļas izstrādi.
4. Regulāri apkopot priekšlikumus un papildināt “Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības
koncepciju” (vismaz vienu reizi gadā).
5. Publicēt “Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepciju” Preiļu novada
pašvaldības mājas lapā: www.preili.lv.
6. Atbildīgā par lēmuma izpildi – Preiļu novada domes Attīstības daļa.
E. Jermolajeva
20.§
Par nekustamā īpašuma sadali
D. K. pilnvarotās personas K. S. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot D. K., p.k.xxxxx-xxxxxx, dzīvo “adrese”, pilnvarotās personas K.S., personas kods
xxxxxx-xxxxxx,dzīvo “adrese”, kurš darbojas uz 2019. gada 3. janvāra pilnvaras Nr.28 pamata,
2019. gada 16.janvāra iesniegumu (reģ. 16.01.2019., Nr.4-15/39-S) par nekustamā īpašuma
“adrese” ar kadastra Nr. Preiļu novada “adrese”, sadali, pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” 21. pantu,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “adrese” ar kadastra Nr. , zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu platībā 3,1 ha, neizstrādājot zemes ierīcības sadales projektu.
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu piešķirt jaunu nosaukumu “Kampāni”.
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3. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz 0201
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
4. Īpašumā paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem un saglabāt esošo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība).
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
V. Biezaite
Nosūtīt: D. K., un K. S.

21.§
Par zemes vienības reģistrāciju zemesgrāmatā
(J. Erts)
Izskatot jautājumu par zemes vienības Pelēču pagastā 7,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7656 001 0051, reģistrāciju zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, konstatēts:
1. Zemes vienība 7,6 ha platībā Pelēču pagastā ar kadastra apzīmējumu 7656 001 0051,
saskaņā ar NĪVKR IS datiem, ir zeme 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 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, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Uzdot nekustamā īpašuma daļai:
Reģistrēt zemes vienību Preiļu novada Pelēču pagastā, kadastra Nr. 7656 001 0051,
zemesgrāmatā kā Preiļu novada pašvaldības īpašumu.
V. Biezaite
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22.§
Par zemes iznomāšanu
Zemnieku saimniecības “Bērza Rubeņi” iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot zemnieku saimniecības “Bērza Rubeņi”, reģ. Nr.41501026099, īpašnieka Māra
Skuķa 2019.gada 08.janvāra iesniegumu (reģistrēts 08.01.2019. Nr. 4-85/62) par zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 7656 001 0199 Preiļu novada Pelēču pagastā platībā 0,7 ha nomu uz 5
gadiem lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7656 001 0199 ir pašvaldībai piekritīgā zeme.
Zemes vienība robežojas ar zemnieku saimniecības “Bērza Rubeņi” nomāto zemes vienību.
Atbilstoši 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” nosacījumiem,
novada domei ir tiesības rīkoties ar pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemi .
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu, „Zemes pārvaldības
likuma” 17.panta pirmo un otro daļu, MK 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr. 996,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar zemnieku saimniecību “Bērza Rubeņi”, reģ.
Nr.41501026099, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 001 0199 platībā 0,7 ha
Preiļu novada Pelēču pagastā nomu uz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā plus PVN.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
V. Biezaite
Lēmumu nosūtīt: nekustamā īpašuma daļai 2 eksemplārus

23.§
Par izsoles rezultātiem
Par dzīvokļa īpašuma Andreja Upīša ielā 20-5, Preiļos, Preiļu novadā izsoli
(J. Erts, V. Biezaite, M. Plivda, Ā. Vucāns)
Izskatot jautājumu par Preiļu novada pašvaldības dzīvokļa Andreja Upīša ielā 20-5, Preiļos,
Preiļu novadā, atsavināšanu, konstatēts:
Saskaņā ar novada domes 2018.gada 27.novembra sēdes lēmumu Nr. 13.,p.13.3., tika
izsludināta pašvaldības nekustamās mantas – dzīvokļa Andreja Upīša ielā 20-5, Preiļos, atkārtota
(trešā) izsole.
Tā, kā uz trešo izsoli nebija reģistrējies neviens pretendents, saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, ja nekustamā īpašuma atsavināšana
atkārtotās izsolēs ir bijusi nesekmīga, var izvēlēties citu atsavināšanas veidu - pārdošana par
brīvu cenu – EUR 700,00.
2019.gada 30.janvārī ir saņemts A. Ņ. iesniegums, reģ. Nr. 4-15/74-N, par iepriekš minētā
nekustamā īpašuma iegādi par EUR 700,00.
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Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu,
31.pantu,32.panta otro daļu, 37.panta pirmās daļas 3.punktu, izsoles noteikumiem (apstiprināti
Preiļu novada domes 2018.gada 27.novembra sēdes lēmumu Nr. 13.,p.13.3.),
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt novada pašvaldības nekustamās mantas – dzīvokļa Andreja Upīša ielā 20-5,
Preiļos, izsoles rezultātus (izsoles protokols – pielikumā).
2. Uzskatīt izsoli (trešo) par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicis neviens pretendents.
3. Atsavināt dzīvokli Andreja Upīša ielā 20-5, Preiļos, pārdodot to par brīvu cenu- EUR
700,00, A. N., p.k. xxxxxx-xxxxxx.
Pielikumā: Izsoles protokols uz 1 lapas
V. Biezaite
24.§
Par autobusa ISUZU TURQUOISI izsoles rezultātiem
(M. Plivda, V. Biezaite, J. Erts)
Izskatot jautājumu par pašvaldības kustamās mantas – autobusa ISUZU TURQUOISI,
reģistrācijas Nr. HE6775, šasijas Nr. NNAM0ZALE02001569, izlaiduma gads – 2008.,
atkārtotas izsoles rezultātiem, konstatēts:
Saskaņā ar novada domes 2018.gada 21.decembra sēdes lēmumu Nr. 15., 2018.gada
17.janvārī tika izsludināta pašvaldības kustamās mantas – autobusa ISUZU TURQUOISI,
reģistrācijas Nr. HE 6775, atkārtota izsole.
Uz izsoli nav reģistrējušies pretendenti.
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 31.pantu, 7.pantu,
izsoles noteikumiem (apstiprināti Preiļu novada domes 2018.gada 21. decembra sēdes lēmumu
Nr. 15.)
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), 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. Pārdot autobusu ISUZU TURQUOISI par brīvu cenu.
4. Atbildīgā par lēmuma izpildi - Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisija.
Izsūtīt: transporta daļai, juridiskajai daļai
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25.§
Par Preiļu novada domes 2018. gada 27.septembra lēmuma protokols Nr.10, punkta 34
papildināšanu
(M. Plivda, V. Biezaite)
Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās 2019. gada 29. janvāra vēstuli Nr.2-04-L/71 ,
kurā nodaļa lūdz Preiļu novada domi veikt pašvaldības lēmumā attiecīgus grozījumus par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7644 003 0361 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7644 003 0361 nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem un zemes vienības daļas 0,02 ha platībā sadalījumu pa
zemes lietošanas veidiem, lai varētu veikt kadastra objekta - zemes vienības daļas 0,02 ha platībā
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7644 003 0361 reģistrāciju un tā datu aktualizāciju
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 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” 7. punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis), PRET- nav,
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Papildināt Preiļu novada domes 2018. gada 29. septembra lēmumu, prot. Nr.10, punkts 34,
izsakot sekojošā redakcijā:
1. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7644 003 0361 veidojamai zemes vienības
daļai 0,02 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi 1201 (Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju,
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve) un noteikt zemes lietošanas
veidu- zeme zem ēkām un pagalmiem – 0,02 ha.
2. Visai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7644 003 0361 noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi 0101 (Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība)
un noteikt zemes lietošanas veidus:
- ganības – 0,18 ha;
- zeme zem ūdeņiem – 0,2 ha;
- zemes zem ēkām un pagalmiem – 1,62 ha;
- zeme zem ceļiem – 0,1 ha;
- pārējās zemes – 0,1 ha.
V. Biezaite
Sēdi slēdz: plkst. 16.13
Novada domes priekšsēdētāja

M. Plivda

Protokolēja

L. Skutele
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Protokols parakstīts 2019.gada 4.februārī
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