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 27.februārī
Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Maruta PLIVDA
Sēdi protokolē - pašvaldības sekretāre Liene SKUTELE
Sēdē piedalās:
Juris ERTS
Ineta LIEPNIECE
Valentīna MADALĀNE
Ēvalds VILCĀNS
Klavdija ZARĀNE
Juris ŽELVIS
Ārijs VUCĀNS
Nadežda HĻEBŅIKOVA
Iveta STARE
Aigars ZĪMELIS
Māris LEIKUČS
Zigmārs ERTS
Juris VUCĀNS
Māra PUDNIKA
Piedalās uzaicinātie un interesenti:
Vladimirs Ivanovs – izpilddirektors;
Broņislava Savicka – finanšu analītiķe;
Jolanta Gžibovska – finanšu analītiķe;
Elita Jermolajeva – attīstības daļas vadītāja;
Sanita Meļko – projektu vadītāja;
Aldis Džeriņš – juridiskās daļas vadītājs;
Zenta Andrejeva – speciāliste mājokļu jautājumos;
Jolanta Upeniece – mājaslapas satura redaktore;
Iveta Stašulāne – Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja;
Vitālijs Plivda – Preiļu pagasta pārvaldes vadītājs;
Gunta Uzuleviča – Aizkalnes pagasta vadītāja;
Edgars Znutiņš – Preiļu novada mūzikas un mākslas skolas direktors;
Iveta Šņepste – Preiļu novada tūrisma un informācijas centra vadītāja;

Nr. 2

Lauris Pastars – Preiļu novada labklājības pārvaldes direktors;
Maruta Plivda iepazīstina ar kārtējās domes sēdes darba kārtības jautājumiem.
DARBA KĀRTĪBA
Finanšu komitejas sēdes jautājumi
1. Par piedalīšanos Latvijas – Lietuvas pārrobežas sadarbības programmas projektā LLI-306
„Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot
daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus/OPEN LANDSCAPE” un līdzfinansējumu,
priekšfinansējumu
2. Par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu
3. Par materiālā pabalsta piešķiršanu
4. Par apbedīšanas pabalstu
5. Par rēķinu apmaksu
6. Par zemes iznomāšanu
7. Par telpu nomu
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
9. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā
10. Par valsts budžeta mērķdotācijas mācību līdzekļu un mācību literatūras sadali starp novada
izglītības iestādēm
11. Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs
12. Par Valsts kases izsniegto aizdevumu piemērojamās procentu likmes fiksēšanas perioda
maiņu
13. Par 2019.gada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plānu Preiļu novadā
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
14. Par 2016.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr. 2016/10 „Par materiālo palīdzību Preiļu
novadā” papildināšanu
15. Par noteikumu “Par Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu
profesionālās ievirzes izglītības programmās” apstiprināšanu
16. Par izmaiņām “Par kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā Preiļu novadā”
17. Par Preiļu novada kultūras centra pasākumu plāna apstiprināšanu
18. Par Preiļu novada domes apbalvojuma piešķiršanu
19. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
20. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
21. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības
22. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
23. Par uzņemšanu rindā dzīvojamās platības maiņai
24. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
25. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
26. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
27. Par apakšīres līguma slēgšanu
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Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
28. Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās
darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumā
29. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Preiļu pilsētas centra teritorijai
30. Par saistošo noteikumu papildināšanu
31. Par adreses piešķiršanu
32. Par dalītā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
33. Par nekustamā īpašuma sadali
34. Par ceļa servitūta dzēšanu
35. Par pašvaldības nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā
36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Sēdes vadītāja Maruta Plivda ierosina papildināt darba kārtību ar šādiem papildus darba
kārtības jautājumiem:
37. Par atkārtota konkursa izsludināšanu
38. Par grozījumiem Preiļu 2.vidusskolas nolikumā
39. Par lēmuma precizēšanu
40. Par pirkuma līguma slēgšanu
Sēdes vadītāja aicina deputātus balsot par domes sēdes darba kārtību ar izmaiņām.
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt šādu 2019.gada 27.februāra Preiļu novada domes sēdes darba kārtību:
DARBA KĀRTĪBA
Finanšu komitejas sēdes jautājumi
1. Par piedalīšanos Latvijas – Lietuvas pārrobežas sadarbības programmas projektā LLI-306
„Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot
daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus/OPEN LANDSCAPE” un līdzfinansējumu,
priekšfinansējumu
2. Par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu
3. Par materiālā pabalsta piešķiršanu
4. Par apbedīšanas pabalstu
5. Par rēķinu apmaksu
6. Par zemes iznomāšanu
7. Par telpu nomu
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
9. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā
10. Par valsts budžeta mērķdotācijas mācību līdzekļu un mācību literatūras sadali starp novada
izglītības iestādēm
11. Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs
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12. Par Valsts kases izsniegto aizdevumu piemērojamās procentu likmes fiksēšanas perioda
maiņu
13. Par 2019.gada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plānu Preiļu novadā
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
14. Par 2016.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr. 2016/10 „Par materiālo palīdzību Preiļu
novadā” papildināšanu
15. Par noteikumu “Par Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu
profesionālās ievirzes izglītības programmās” apstiprināšanu
16. Par izmaiņām “Par kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā Preiļu novadā”
17. Par Preiļu novada kultūras centra pasākumu plāna apstiprināšanu
18. Par Preiļu novada domes apbalvojuma piešķiršanu
19. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
20. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
21. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības
22. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
23. Par uzņemšanu rindā dzīvojamās platības maiņai
24. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
25. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
26. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
27. Par apakšīres līguma slēgšanu
Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
28. Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības mazo un vidējo komercsabiedrību un
saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumā
29. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Preiļu pilsētas centra teritorijai
30. Par saistošo noteikumu papildināšanu
31. Par adreses piešķiršanu
32. Par dalītā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
33. Par nekustamā īpašuma sadali
34. Par ceļa servitūta dzēšanu
35. Par pašvaldības nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā
36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Papildjautājumi
37. Par atkārtota konkursa izsludināšanu
38. Par grozījumiem Preiļu 2.vidusskolas nolikumā
39. Par lēmuma precizēšanu
40. Par pirkuma līguma slēgšanu
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1.§
Par piedalīšanos Latvijas – Lietuvas pārrobežas sadarbības programmas projektā LLI-306
„Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot
daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus/OPEN LANDSCAPE” un līdzfinansējumu,
priekšfinansējumu
(M. Plivda, J. Vucāns, S. Meļko)
Sakarā ar Latvijas – Lietuvas pārrobežas sadarbības programmas projekta LLI-306 „Dabas
daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus
apsaimniekošanas pasākumus/OPEN LANDSCAPE” partneru maiņu (Biedrības “Eiroreģions
“Ezeru zeme”” atteikšanās no partnerības), Preiļu novada dome pārņem biedrības “Eiroreģions
“Ezeru zeme”” partnera aktivitātes. Projekta mērķis ir izveidot kopīgu metodoloģiju mitrāju
biotopu apsaimniekošanai Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionos. Projekta īstenošanas laiks:
03.04.2018. – 02.04.2020. (24 mēneši). Projekta ietvaros Preiļu novadā tiks izstrādāts Pelēču
ezera purva dabas aizsardzības plāns un veikti Pelēču ezera purva apsaimniekošanas darbi; tiks
izstrādāta metodoloģija mitrāju biotopu atjaunošanas/ apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes
novērtēšanai un ilgtermiņa monitoringam; sagatavota Rokasgrāmata par dažādām pielietotajām
mitrāju apsaimniekošanas metodēm Latvijas-Lietuvas pierobežas reģiona īpaši aizsargājamās
dabas teritorijā; tiks organizēti apmācību semināri ieinteresētajām pusēm (zemes īpašnieki,
pašvaldības, atbildīgās iestādes) par mitrāju saglabāšanu un apsaimniekošanu. Pelēču purvs ar
tajā konstatētajiem augiem var kļūt par unikālu dabas objektu ne tikai valsts, bet arī starptautiskā
mērogā. Projekta izmaksas 65 444,11 EUR, ERAF finansējums (85%) 55 627,49 EUR, valsts
līdzfinansējums (5%) 3 272,20 EUR, Preiļu novada domes līdzfinansējums (10%) 6 544,41
EUR. Nepieciešamais priekšfinansējums 65 444,11 EUR, tai skaitā 2019.gadā līdz 50 000,00
EUR.
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Latvijas – Lietuvas pārrobežas sadarbības programmas projektā LLI-306 „Dabas
daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus
apsaimniekošanas pasākumus/ OPEN LANDSCAPE”.
2. Preiļu novada domes līdzfinansējums 6 544,41 EUR (ar PVN).
3. Projekta realizēšanai nepieciešamais priekšfinansējums 65 444,11 EUR, tai skaitā
2019.gadā līdz 50 000,00 EUR.
B. Savicka, E. Jermolajeva
Nosūtīt: finanšu analītiķiem, attīstības daļai

2.§
Par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu
2.1
T. L. iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot T. L., adrese: adrese, 2019.gada 24.janvāra iesniegumu ar Nr. 4-15/63 L, par nekustamā
īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu par 2019.gadu, konstatēts:
1) Persona ir nestrādājoša, vientuļa un tai ir piešķirta II. grupas invaliditāte.
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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”, 3.2. punktu
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), 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 T. L., p.k. xxxxxxx-xxxxxx.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Džeriņš
Nosūtīt: T. L., nekustamā īpašuma daļai

2.2
P. V. iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot P. V., adrese: adrese, 2018.gada 1.decembra iesniegumu ar Nr. 4-15/996 V, par
nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu par 2019.gadu, konstatēts:
1) Persona ir nestrādājoša, vientuļa un tai ir piešķirta II. grupas invaliditāte.
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”, 3.2. punktu
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), 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 P. V., p.k. xxxxxxx-xxxxxx.
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: P. V., nekustamā īpašuma daļai

2.3
Preiļu Kooperatīvās sabiedrības iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot Preiļu Kooperatīvās sabiedrības, reģistrācijas nr. 40003060764, juridiskā adrese:
Brīvības iela 2, Preiļi, Preiļu novads, valdes locekles I. Šustovas 2019.gada 31.janvāra
iesniegumu (Saņemts un reģistrēts Preiļu novada domē 2019.gada 5.februārī ar Nr. 4-11/360)
par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu par 2019.gadu, konstatēts:
1) Preiļu Kooperatīvā sabiedrība netiek finansēta no valsts vai pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
2) Strādājošo skaits uzņēmumā ir stabils un uz 01.01.2019. ir palielinājies par 2 (diviem)
strādājošiem.
3) Preiļu Kooperatīvai sabiedrībai 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- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2019.gada otro pusgadu 25 % apmērā par
nekustamo īpašumu Preiļu novadā, nodokļu maksātājam Preiļu Kooperatīvā
sabiedrība, reģistrācijas Nr. 40003060764.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV – 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Džerinš
Nosūtīt: Preiļu Kooperatīvai sabiedrībai, nekustamā īpašuma daļai

3.§
Par materiālā pabalsta piešķiršanu
(M. Plivda)
Izskatot T. M., p.k. xxxxxx-xxxxx, adrese, iesniegumu, Reģ. Nr. 4-15/89-M, par
materiālās palīdzības sniegšanu iesniedzējas vecākiem A. O. un A. O., sakarā ar 2019.gada
30.janvārī notikušo ugunsgrēku, viņu dzīvojamā mājā adrese ,
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt vienreizējo materiālo pabalstu 200.00 euro apmērā.
2. Līdzekļus paredzēt no novada domes 2019.gada budžeta sadaļas “Pārējā sociālā
nodrošināšana”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV – 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Džeriņš
4.§
Par apbedīšanas pabalstu
(M. Plivda)
Izskatot V. M. 2019.gada 15.janvāra iesniegumu Nr. 4-15/32 M, par apbedīšanas pabalsta
piešķiršanu sakarā ar tēva A. M. nāvi, konstatēts: 2019.gada 9.janvārī Preiļu novada Labklājības
pārvaldes direktors ir atstājis spēkā 2018.gada 14.decembra Preiļu novada Labklājības pārvaldes
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas lēmumu Nr. 1-10/1597 “Par atteikumu
piešķirt apbedīšanas pabalstu”, sakarā ar to, ka persona ir nokavējusi pabalsta pieprasīšanas
termiņu.
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt V. M. apbedīšanas pabalstu 100.00 euro apmērā, sakarā ar tēva A. M. nāvi.
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2. Līdzekļus paredzēt no novada domes 2019.gada budžeta sadaļas “Pārējā sociālā
nodrošināšana”.
A. Džeriņš
5.§
Par rēķinu apmaksu
Dzīvokļu īpašnieku biedrības „ES 1” iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda, I. Liepniece)
Izskatot dzīvokļu īpašnieku biedrības „ES 1”, reģistrācijas Nr. 40008109085, juridiskā
adrese: Daugavpils iela 42-7, Preiļi, valdes priekšsēdētāja Aiņa Novika iesniegumu (reģistrēts
2019.gada 6.februārī Nr. 4-11/429) 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- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apmaksāt dzīvokļu īpašnieku biedrībai „ES 1” uzkrājušos parādu par Preiļu novada
domes izīrētajiem dzīvokļiem Daugavpils ielā 42, Preiļos, par dzīvokļu īri un
apsaimniekošanu, apkuri un elektrību kāpņu telpā no novada domes 2019.gada budžeta
sadaļas “ Komunālā saimniecība” par kopējo summu EUR 614,51 , tai skaitā:
dzīvoklis Nr.9 (īrniece P. G.) par summu EUR 178,95 (laika periods 2018.g. oktobris –
decembris), tai skaitā:
par īri un apsaimniekošanu – EUR 49,83 (t.sk. par īri EUR 6,69)
par elektrību - EUR 2,64
par apkuri – EUR 126,48
dzīvoklis Nr. 18 (īrniece T. G.) par summu EUR 181,08 (laika periods 2018.g. oktobris –
decembris), tai skaitā:
par īri un apsaimniekošanu – EUR 50,46 (t.sk. par īri EUR 6,78)
par elektrību - EUR 2,64
par apkuri – EUR 127,98
dzīvoklis Nr. 11 (īrniece J. B.) par summu EUR 85,52 (laika periods 2018.g. oktobris –
decembris), tai skaitā:
par īri un apsaimniekošanu – EUR 23,84 (t.sk. par īri EUR 3,20)
par elektrību - EUR 1,18
par apkuri – EUR 60,50
dzīvoklis Nr.23 (īrniece M. F.) par summu EUR 182,49 (laika periods 2018.g. oktobris –
decembris), tai skaitā:
par īri un apsaimniekošanu – EUR 50,85 (t.sk. par īri EUR 6,84)
par elektrību - EUR 2,64
par apkuri – EUR 129,00
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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 novada domes 2019.gada no budžeta sadaļas “ Komunālā
saimniecība” par kopējo summu EUR 66,48, tai skaitā:
dzīvoklis Nr.9 (īrniece P. G.) par summu EUR 20,38
decembris), tai skaitā:
par atkritumu izvešanu EUR 17,91
par ūdeni un kanalizāciju EUR 2,47
dzīvoklis Nr. 18 (īrniece T. G.) par summu EUR 19,35
decembris), tai skaitā:
par atkritumu izvešanu EUR 11,94
par ūdeni un kanalizāciju EUR 7,41

(laika periods 2018.g. oktobris –

(laika periods 2018.g. oktobris-

dzīvoklis Nr. 11 (īrniece J. B.) par summu EUR 5,96 (laika periods 2018.g.oktobris –
decembris), tai skaitā:
par atkritumu izvešanu EUR 2,66
par ūdeni un kanalizāciju EUR 3,30
dzīvoklis Nr.23 (īrniece M. F.) par summu EUR 20,79
decembris), tai skaitā:
par atkritumu izvešanu EUR 5,97
par ūdeni un kanalizāciju EUR 14,82

(laika periods 2018.g. oktobris –

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.
A.Džeriņš
Lēmumu izsniegt: biedrībai “ES 1”, juridiskajai daļai, nekustamā īpašuma daļai, SIA “Preiļu Saimnieks”.

6.§
Par zemes iznomāšanu
6.1
A. D. iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot A. D., 2019.gada 7.februāra iesniegumu (reģistrēts 07.02.2019. Nr. 4-15/95 D) par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7674 006 0196 adrese, platībā 0,6 ha nomu uz 5 gadiem
lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7674 006 0196 ir pašvaldībai piekritīgā zeme
(rezerves zemes fonds).
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. prasībām un MK 2018.gada 19.jūnija Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
9

noteikumu 29.2. punktu
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7674 006 0196, platībā 0,6 ha Preiļu
novada Saunas pagastā, Mozuļos, uz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām
(personiskās palīgsaimniecības vajadzībām) A. D., p.k.xxxxxx-xxxxxx.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % 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.
A. Džeriņš
Lēmumu nosūtīt: nekustamā īpašuma daļai 2 eksemplārus, A.D.

6.2
J. T. iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot J. T., 2019.gada 11.februāra iesniegumu (reģistrēts 11.02.2019. Nr. 4-15/102 T)
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7674 004 0419 Preiļu novada Sauna pagastā,
platībā 0,4167 ha nomu uz 10 gadiem lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7674 006 0196 ir pašvaldībai piekritīgā zeme.
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. prasībām un MK 2018.gada 19.jūnija Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumu 29.2. punktu
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7674 004 0419, platībā 0,4167 ha Preiļu
novada Saunas pagastā, uz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām (personiskās
palīgsaimniecības vajadzībām) J. T., personas kods: xxxxxx-xxxxx.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % 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.
A. Džeriņš
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7.§
Par telpu nomu
D. M. iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot D. M., 2019.gada 12.februāra iesniegumu (reģistrēts 12.02.2019. Nr. 4-15/103 M)
par telpas, ēkas Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu novads, trešajā stāvā, telpa Nr. 17., 17,6 m2
platībā, nomu (frizētava “Ērkulītis”), konstatēts:
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10. punktu un 21.panta
pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt D. M., p.k. xxxxx-xxxxx, telpu Nr.17., 17,6 m2 platībā, kas atrodas ēkas,
Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu novads, III. Stāvā, friziera pakalpojumu sniegšanai
(frizētava “Ērkulītis”).
2. Noteikt nomas maksu 58.43 euro ar PVN mēnesī.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV – 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Džeriņš
Lēmumu nosūtīt: nekustamā īpašuma daļai, juridiskai daļai, D. M.

8.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
8.1
Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osipovas pieprasījuma
izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas,
adrese: Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu
(reģistrēts novada domē 06.02.2019. Nr. 4-11/372), konstatēts: nekustamais īpašums – adrese
Preiļos, Preiļu novadā, kadastra Nr., reģistrēts uz nodokļu maksātāja M. B., personas kods
xxxxx-xxxxxx, (pieder ¼ domājamā daļa), vārda. Parāda pamatsumma sastāda EUR 14,18,
nokavējuma nauda uz 27.02.2019. – EUR 2,96. 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- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu- adrese, Preiļu novadā, kadastra
Nr., EUR 17,14 apmērā, no nodokļu maksātāja M. B., personas kods xxxxxxx-xxxxx,
vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
mantu.
2. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
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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.
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: juridiskajai daļai, nekustamā īpašuma daļai,

8.2
Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osipovas pieprasījuma
izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas,
adrese: Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu
(reģistrēts novada domē 06.02.2019. Nr. 4-11/373), konstatēts: nekustamais īpašums – adrese,
Preiļos, Preiļu novadā, kadastra Nr., reģistrēts uz nodokļu maksātāja U.B., personas kods
xxxxxx-xxxxx, (pieder ¼ domājamā daļa), vārda. Parāda pamatsumma sastāda EUR 27,91,
nokavējuma nauda uz 27.02.2019. – EUR 8,44. 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- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu- adrese, kadastra Nr., EUR 36,35
apmērā, no nodokļu maksātāja U. B., personas kods xxxxxx-xxxxxx, vēršot piedziņu uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 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.
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: juridiskajai daļai, nekustamā īpašuma daļai,
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8.3
Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osipovas pieprasījuma
izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas,
adrese: Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu
(reģistrēts novada domē 06.02.2019. Nr. 4-11/371), konstatēts: nekustamais īpašums – adrese,
Preiļos, Preiļu novadā, kadastra Nr., reģistrēts uz nodokļu maksātāja E. B., personas kods xxxxxxxxxxx, (pieder ¼ domājamā daļa), vārda. Parāda pamatsumma sastāda EUR 27,91,
nokavējuma nauda uz 27.02.2019. – EUR 8,44. 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- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu- adrese, Preiļu novadā, kadastra
Nr., EUR 36,35 apmērā, no nodokļu maksātāja E. B., personas kods xxxxx-xxxxx, vēršot
piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 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.
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: juridiskajai daļai, nekustamā īpašuma daļai,

8.4
Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osipovas pieprasījuma
izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas,
adrese: Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu
(reģistrēts novada domē 06.02.2019. Nr. 4-11/374), konstatēts: nekustamais īpašums – adrese,
Preiļos, Preiļu novadā, kadastra Nr, reģistrēts uz nodokļu maksātāja A. B., personas kods
xxxxxx-xxxxx, (pieder ¼ domājamā daļa), vārda. Parāda pamatsumma sastāda EUR 27,91,
nokavējuma nauda uz 27.02.2019. – EUR 8,44. 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- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
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1. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu- adrese, Preiļos, Preiļu novadā,
kadastra Nr., EUR 36,35 apmērā, no nodokļu maksātāja A. B., personas kods xxxxx-xxxxx,
vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
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.
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: juridiskajai daļai, nekustamā īpašuma daļai,

9.§
Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā
9.1
Par pašvaldības dzīvokļa Viļānu iela 2-18, Preiļos, reģistrāciju zemesgrāmatā
(M. Plivda)
Izskatot jautājumu par turpmāko rīcību ar par pašvaldības dzīvokli Viļānu ielā 2-18, Preiļos,
Preiļu novadā, atsavināšanu, konstatēts:
1) Trīsistabu dzīvokļa īpašums Viļānu ielā 2-18, Preiļos, Preiļu novadā ir Preiļu novada
pašvaldības tiesiskajā valdījumā. Dzīvoklis nav reģistrēts zemesgrāmatā. Pēc novada pašvaldības
grāmatvedības datiem dzīvoklis atrodas Preiļu novada pašvaldības bilancē.
2) Dzīvoklis nav izīrēts. Ir būvvaldes atzinums par nepieciešamību veikt apjomīgu dzīvokļa
remontu. Preiļu novada domē 2019. gada 14. februārī ir saņemts Aļonas Rikovas iesniegums
(reģ. 14.02.2019. Nr.13-1/12-R) par vēlmi apmainīt vienistabas dzīvokli Mehanizatoru ielā 7-3,
Preiļos, uz lielāku dzīvojamo platību – trīsistabu dzīvokļi Viļānu ielā 2-18, Preiļos.
3) Lai pašvaldība varētu izskatīt iespējamo īpašumu maiņas variantu, 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- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu Viļānu ielā 2-18, 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.
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V. Biezaite
Nosūtīt: nekustamā īpašuma daļai, juridiskajai daļai

9.2
Par pašvaldības dzīvokļa A.Upīša iela 20-4, Preiļos, reģistrāciju zemesgrāmatā
(M. Plivda)
Izskatot jautājumu par turpmāko rīcību ar par pašvaldības dzīvokli A.Upīša ielā 20-4, Preiļos,
Preiļu novadā, atsavināšanu, konstatēts:
1) Divistabu dzīvokļa īpašums A.Upīša ielā 20-4, Preiļos, Preiļu novadā ir Preiļu novada
pašvaldības tiesiskajā valdījumā. Dzīvoklis nav reģistrēts zemesgrāmatā. Pēc novada pašvaldības
grāmatvedības datiem dzīvoklis atrodas Preiļu novada pašvaldības bilancē.
2) Dzīvoklis nav izīrēts, nepieciešams remonts.
3) Lai pašvaldība varētu izskatīt iespējamos turpmākos dzīvokļa izmantošanas variantu,
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- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu A.Upīša ielā 20-4, 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.
V. Biezaite
Nosūtīt: nekustamā īpašuma daļai, juridiskajai daļai

10.§
Par valsts budžeta mērķdotācijas mācību līdzekļu un mācību literatūras sadali starp
novada izglītības iestādēm
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu „Par
pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2019.gada 31.janvāra vēstuli
”Par valsts budžeta finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei
2019.gadā”.
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Valsts budžeta mērķdotāciju mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 2019.gadā sadalīt
proporcionāli izglītojamo skaitam uz 01.09.2018., paredzot vienam izglītojamajam EUR
18.44 saskaņā ar pielikumu .
Pielikumā: Mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādes valsts budžeta līdzekļu sadalījums
2019.gadam
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J.Gžibovska
Izsūtīt: Finanšu analītiķiem, Preiļu novada izglītības iestādēm

11.§
Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu un Ministru kabineta 2016.
gada 28. jūnija Noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini
par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
un aprēķinot izmaksas par vienu izglītojamo mēnesī konkrētajā izglītības iestādē 2019. gadam,
aprēķinā iekļaujot konkrētās izglītības iestādes iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītos
izdevumus atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem, ņemot vērā audzēkņu skaitu uz
01.01.2019.g.
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt izmaksas par viena audzēkņa uzturēšanu mēnesī Preiļu novada izglītības iestādēs,
kas iekļaujamas savstarpējo norēķinu aprēķinos no 01.01.2019.gada, saskaņā ar pielikumiem.
Pielikumā:
1. Preiļu novada profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu izdevumi
2018.gadā izmaksu aprēķinam par vienu audzēkni mēnesī no 01.01.2019.gada;
2. Preiļu novada izglītības iestāžu izdevumi 2018. gadā, izmaksu aprēķinam par
vienu audzēkni mēnesī no 01.01.2019.gada;
J.Gžibovska
Nosūtīt: grāmatvedībai, finanšu analītiķiem

12.§
Par Valsts kases izsniegto aizdevumu piemērojamās procentu likmes fiksēšanas perioda
maiņu
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 3.panta 1.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumiem Nr.63
„Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”,
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Lūgt Valsts kasei atbalstīt aizdevumu procentu likmes fiksēšanas perioda maiņu no 10 (desmit)
mēnešu perioda uz 12 (divpadsmit) mēnešu periodu 2007. gada 24. maijā noslēgtajam
aizdevumam “Preiļu bērnu un jauniešu centra izbūvei” (līgums Nr. A2/1/07/193) , kas
pārjaunots ar 2009. gada 7. decembra līgumu (Nr. A2/1/09/786).
B.Savicka
Nosūtīt : grāmatvedībai, finanšu analītiķiem, Valsts kasei
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13.§
Par 2019.gada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plānu Preiļu novadā
(M. Plivda)
Pamatojoties uz Satiksmes ministrijas 2019.gada mērķdotācijas sadalījumu starp
pašvaldībām un izskatot Preiļu novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda konsultatīvās padomes
sagatavoto 2019.gada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plāna projektu Preiļu novadā.
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plānu 2019.gadam.
2. Veikt iepirkumu procedūras autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plānā norādīto darbu
veikšanai.
Pielikumā: Preiļu novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda konsultatīvās padomes 2019.gada
6.februāra protokols Nr.1;
A. Vaivods
Nosūtīt: .Tehniskās daļas vadītājam, Iepirkumu komisijai.
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SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS
SĒDES JAUTĀJUMI
14.§
Par 2016.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr. 2016/10 „Par materiālo palīdzību Preiļu
novadā” papildināšanu
(I. Liepniece)
Izskatot Labklājības pārvaldes direktora L. Pastara priekšlikumu par iespēju veikt
grozījumus Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2016/10 „Par materiālo palīdzību
Preiļu novadā”, lai palielinātu pašvaldības sniegto atbalstu daudzbērnu ģimenēm, tiek ierosināts
saistošos noteikumus Nr. 2016/10 „Par materiālo palīdzību Preiļu novadā” papildināt šādā
redakcijā:
Papildināt saistošos noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:
“Pabalsts mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimenes skolēnam”
Papildināt saistošos noteikumus ar X.2.nodaļu šādā redakcijā:
45.2 Tiesības saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei ir Preiļu novada pamata dzīvesvietu
deklarējušo daudzbērnu ģimenes, kuras bērns (bērni) apmeklē kādu no Preiļu novada izglītības
iestādēm, (ģimenes, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un
aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas
nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību)
bērnam (bērniem), ievērojot sekojošus nosacījumus:
45.1.2 Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs vienam skolēnam ir euro 40,00 gadā.
45.2.2 Daudzbērnu ģimene, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, pabalstu mācību
līdzekļu iegādei par skolēnu, saņem kā trūcīga ģimene, atbilstoši Preiļu novada domes
saistošajiem noteikumi Nr. 2017/14 „Par sociālo palīdzību Preiļu novadā”, VIII. daļai, un
nepretendē uz pabalstu atkārtoti kā daudzbērnu ģimene.
45.3.2 Lai saņemtu pabalstu, bērnu likumiskajam pārstāvim Sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu nodaļā jāiesniedz iesniegums, norādot bērna datus un izglītības iestādi. Ja
pilngadību sasniedzis bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, ir jāiesniedz
izziņa no izglītības iestādes, kas to apliecina.
45.4.2 Pabalsta izmaksai iesniegumus uzsāk pieņemt jūlija, augusta un septembra mēnešos.
Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja noradīto norēķinu kontu vai skaidrā
naudā.
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Atbalstīt priekšlikumu par Saistošo noteikumu Nr. 2016/10 „Par materiālo palīdzību Preiļu
novadā” papildināšanu.
Pielikumā: Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2019/01 uz 5 lapām
A. Džeriņš
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15.§
Par Noteikumu “Par Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu
profesionālās ievirzes izglītības programmās” apstiprināšanu
(I. Liepniece)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un sakarā ar
2019.gada 06.februāra Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktora E.Znutiņa iesniegumu par
“Noteikumi par Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu
profesionālās ievirzes izglītības programmās” apstiprināšanu.
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt “Noteikumi par Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu
profesionālās ievirzes izglītības programmās”.
Pielikumā: Noteikumi par Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu
profesionālās ievirzes izglītības programmās.
E.Znutiņš, J.Gžibovska,
Nosūtīt: Preiļu Mūzikas un mākslas skola, finanšu analītiķiem

16.§
Par izmaiņām “Par kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā Preiļu novadā”
(I. Liepniece)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, par
precizējumu veikšanu “Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā Preiļu novadā” apstiprināti ar Preiļu novada domes 2018.gada 21.februāra sēdes Nr. 3
p.3.
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt 1.2.1. un 1.2.4. punktus sekojošā redakcijā :
1.2.1 skolēni - bērni un pusaudži vecumā no 15 līdz 18 gadiem (kuriem līguma par
nodarbinātības pasākumu veikšanu darbības laikā ir ne mazāk kā 15 un ne vairāk kā 17
gadi), kuri mācās Preiļu novada vispārizglītojošā mācību iestādē un kuru dzīvesvieta
deklarēta Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
1.2.4. darba laiks - noteiktu zināšanu un prasmju apguvē pavadītais laiks, ne vairāk kā
sešas stundas dienā un 30 stundas nedēļā (15-17 gadīgiem), kopā desmit darba dienas
vienam skolēnam vasaras brīvlaikā;
J.Gžibovska
Nosūtīt: finanšu analītiķiem
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17.§
Par Preiļu novada kultūras centra pasākumu plāna apstiprināšanu
(I. Liepniece, Ā. Vucāns, B. Savicka, M. Plivda, I. Stare, J. Vucāns, J. Erts, A. Zīmelis, Z. Erts,
V. Madalāne)
Izskatot Preiļu novada Kultūras centra vadītāja Gunta Skrimbļa 2019.gada 19.februāra
iesniegumu par Preiļu novada Kultūras centra pasākumu plāna 2019.gadam apstiprināšanu
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai Preiļu novada Kultūras centra pasākumu plānu 2019.gadam.
Pielikumā: Pasākuma plāns 2019.gadam
A. Džeriņš
Lēmumu nosūtīt: KC

18.§
Par Preiļu novada domes apbalvojuma piešķiršanu
(I. Liepniece)
Izskatot SIA “Preiļu saimnieks” 2018. gada 20. decembra iesniegumu par personas Zentas
Igolnieces izvirzīšanu Preiļu novada Goda pilsoņa apbalvojuma saņemšanai, pamatojoties uz
likumu „Par pašvaldībām” un saskaņā ar Preiļu novada domes 2016. gada 30. jūnija
noteikumiem „Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”, kā arī
saskaņā pēc 2019.gada 21.februāra sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes
lēmuma,
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt apbalvojumu “Preiļu novada Goda zīme” ZENTAI IGOLNIECEI, SIA “Preiļu
saimnieks” Komunālās nodaļas vadītājai – par ilggadēju un ievērojamu ieguldījumu Preiļu
pilsētas labiekārtošanā un pilsētas tēla veidošanā 48 darba gadu garumā.
2. Preiļu novada pašvaldības apbalvojumu pasniegt Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienas svinīgajā pasākumā Preiļos 2019. gada 18. novembrī.
M. Paegle
19.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
19.1
A. K. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot A. K., personas kods: xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, 2019.gada
15.janvāra (reģ.15.01.2019., nr.15-1/29K) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu personām L. A., personas kods: xxxxxx-xxxxx, J. E., personas kods: xxxxx-xxxxx
adresē adrese, sakarā ar mutiskās vienošanās laušanu, personām nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
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Pārbaudot iesniegumā norādītos apstākļus, konstatēts, ka:
1. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 2019.gada 15.janvārī
Preiļu novada dome nosūtīja L. A. un J. E. vēstules (Nr.15-3/46, Nr.15-3/47) uz deklarēto
dzīvesvietu “adrese, sakarā ar to, ka pēc A. K. iesnieguma tiek uzsākta deklarēto ziņu
pārbaude, ar lūgumu personām ierasties domē, izteikt viedokli deklarētās dzīvesvietas
anulēšanā.
L. A. un J. E. ar pašvaldību nav sazinājušās, paskaidrojumus nav sniegušas.
2. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu adrese ir nostiprinātas uz A. K. vārda ½
domājamā daļa ( Preiļu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.4289).
3. 2016.gada 16.maijā L. A. deklarēja savu dzīvesvietu adrese, kā tiesisko pamatu norādot
“vienošanās ar īpašnieku, A. K..” 2017.gada 11.maijā J. E. deklarēja savu adrese, kā
tiesisko pamatu norādot “vienošanās ar īpašnieku, A. K.”
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmo daļu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, ja 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai
dzīvesvietas deklarētāja vai viņa pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu,
sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā. Likumā sniegts izsmeļošs uzskaitījums – šie divi gadījumi, kādos iestādei ir
tiesības anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, un tas nevar tikt tulkots
paplašināti.
5. Vērtējot iespēju anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu saskaņā ar Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, dome ņem vērā sekojošo:
5.1 Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pantu pirmo daļu dzīvesvieta ir
jebkura personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (adrese), kurā persona
labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks
pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un
pašvaldību. Minētā likuma panta otrā daļa noteic, ka 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 īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības,
radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
5.2 Domei, lemjot par iesniegumā izteikto lūgumu, ir jāpārbauda:1) vai personai pieder
nekustamais īpašums, kurā deklarēta dzīvesvieta; 2) vai persona atrodas īres vai nomas vai cita
veida līguma tiesiskajās attiecībās ar izīrētāju vai iznomātāju; 3) vai persona lieto nekustamo
īpašumu uz laulības, radniecības, svainības pamata; 4) vai persona lieto nekustamo īpašumu uz
likuma pamata.
Minēto apstiprina Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments,
norādot, ka, pārbaudot personas tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā,
iestādei neizbēgami ir jāsaskaras ar civiltiesiskajām attiecībām (īpašuma, īres u.tml.),
jo tikai tās var radīt personai tiesības dzīvot dzīvesvietā. Iestādei ir pienākums šādas
attiecības arī analizēt, bet vienīgi no to spēkā esības viedokļa, neieslīgstot apstākļos,
kas skar tiesisko attiecību iegūšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, jo deklarēšanās
dzīvesvietā nerada nekādas civiltiesiskās sekas (sk.Augstākās tiesas Senāta Administratīvo
lietu departamenta 2008.gada 15.septembra sprieduma lietā Nr. SKA-570/2008 14.punktu)

6. Ievērojot iepriekšminēto un ņemot vērā, ka personas L. A. un J. E. tiesiskais pamats dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā ir vienošanās ar īpašnieku un īpašniece A. K. lauž noslēgto mutisko
vienošanos par tiesībām personām lietot dzīvojamo platību, vadoties no Civillikuma
1039.panta, kas noteic, ka īpašnieks var aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa lietu, kā arī to
lietot vai izmantot, dome atzīst par pietiekošo dzīvojamās platības īpašnieka norādītos
apstākļus un iebildumus, lai konstatētu ka L. A. un J. E. ir zudis tiesisks pamats lietot
dzīvojamo platību, dzīvošanai, līdz ar to, uzskata ka ziņas par minēto personu dzīvesvietu
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pēc adreses adrese, ir anulējamas saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta
pirmās daļas 2.punktu.
7. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pantu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par L. A. un J. E. deklarēto dzīvesvietu adresē adrese, jo personām 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
19.2
I. Š. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot I. Š., personas kods: xxxxxx-xxxx, deklarētā dzīvesvieta: adrese, 2019.gada
05.februāra (reģ. 05.02.2019., nr.15-1/87 Š) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par J.K.,
personas kods: xxxxx-xxxxx, deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā adrese, sakarā ar
īpašuma tiesību pāreju personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Pārbaudot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 2019.gada 05.februārī
J. K. tika nosūtīts paziņojums (Nr.15-3/109) uz deklarēto dzīvesvietu adrese, sakarā ar to, ka
pēc I. Š. iesnieguma tiek uzsākta deklarēto ziņu pārbaude, ar lūgumu personai ierasties domē
sniegt viedokli, argumentus, iesniegt dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt
deklarētam īpašumā.
J. K. ar pašvaldību nav sazinājies.
2. Nekustamais īpašums – adrese, ar kad.Nr. pieder I. Š. Pamats: Rīgas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas 2018.gada 12.decembra lēmums lietā Nr.C61036718.
Pirms tam kopš 19.02.2018. piederēja J. K.
3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmo daļu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, ja 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai
dzīvesvietas deklarētāja vai viņa pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu,
sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā. Likumā sniegts izsmeļošs uzskaitījums – šie divi gadījumi, kādos iestādei ir
tiesības anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, un tas nevar tikt tulkots paplašināti.
Vērtējot iespēju anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu saskaņā ar Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, dome ņem vērā sekojošo:
3.1. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļā noteikts, personai ir tiesisks
pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais
īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums, vai šā dzīvokļa lietošanas
tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
3.2. Domei, lemjot par iesniegumā izteikto lūgumu, ir jāpārbauda:1) vai personai pieder
nekustamais īpašums, kurā deklarēta dzīvesvieta; 2) vai persona atrodas īres vai nomas
vai cita veida līguma tiesiskajās attiecībās ar izīrētāju vai iznomātāju; 3) vai persona lieto
nekustamo īpašumu uz laulības, radniecības, svainības pamata; 4) vai persona lieto
nekustamo īpašumu uz likuma pamata.
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Minēto apstiprina Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments,
norādot, ka, pārbaudot personas tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā,
iestādei neizbēgami ir jāsaskaras ar civiltiesiskajām attiecībām (īpašuma, īres u.tml.),
jo tikai tās var radīt personai tiesības dzīvot dzīvesvietā. Iestādei ir pienākums šādas
attiecības arī analizēt, bet vienīgi no to spēkā esības viedokļa, neieslīgstot apstākļos,
kas skar tiesisko attiecību iegūšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, jo deklarēšanās
dzīvesvietā nerada nekādas civiltiesiskās sekas (sk.Augstākās tiesas Senāta Administratīvo
lietu departamenta 2008.gada 15.septembra sprieduma lietā Nr. SKA-570/2008 14.punktu

4. Ievērojot iepriekšminēto un ņemot vērā, ka: J. K. nepieder īpašuma tiesības uz dzīvojamo
platību, nav spēkā līgumu, kas piešķirtu tiesības lietot dzīvojamo platību, vadoties no no
Civillikuma 1039.panta, kas noteic, ka īpašnieks var aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa
lietu, kā arī to lietot vai izmantot, dome atzīst par pietiekošo dzīvojamās platības īpašnieces
I. Š. norādītos apstākļus un iebildumus, lai anulētu ziņas par deklarēto dzīvesvietu J. K.
saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu.
5. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pantu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par J. K. deklarēto dzīvesvietu adresē adrese, jo personai ir zudis tiesiskais
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Kairāne
19.3
SIA “Latgales ēkas” iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latgales ēkas” (turpmāk SIA “Latgales
ēkas”), Reģ.Nr.41503053157, juridiskā adrese Ģimnāzijas iela 24-1A, Daugavpils, LV-5401,
valdes locekļa Māra Mainuļa 2019.gada 01.februāra iesniegumu, (reģ.06.02.2019., 15-1/370), ar
lūgumu anulēt ziņas par L. T., personas kods xxxxxx-xxxxx, V. Z., personas kods xxxxxxxxxx,deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā adrese, sakarā ar īpašuma tiesību pāreju
personām nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Pārbaudot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 2019.gada 07.februārī
L. T. tika nosūtīts paziņojums (Nr.15-3/117) uz deklarēto dzīvesvietu adrese sakarā ar to, ka
pēc SIA “Latgales ēkas” iesnieguma tiek uzsākta deklarēto ziņu pārbaude, ar lūgumu
personai ierasties domē sniegt viedokli, argumentus, iesniegt dokumentus, kas apliecinātu
tiesisko pamatu būt deklarētam īpašumā.
V. Z.netika sūtīts paziņojums, jo persona 04.02.2019. bija pārdeklarējusies uz citu
adresi, līdz ar to, uzsākto deklarēto ziņu pārbaude tika pārtraukta.
L. T. ar domi nav sazinājies.
2. Nekustamais īpašums – adrese, ar kad.Nr. pieder SIA “Latgales ēkas.” Pamats: :
Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2018.gada 11.oktobra lēmums, lietas arhīva
Nr.C_0128-18. Pirms tam īpašuma tiesības bija nostiprinātas uz L. T. vārda
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3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmo daļu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, ja 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai
dzīvesvietas deklarētāja vai viņa pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu,
sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā. Likumā sniegts izsmeļošs uzskaitījums – šie divi gadījumi, kādos iestādei ir
tiesības anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, un tas nevar tikt tulkots
paplašināti.
Vērtējot iespēju anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu saskaņā ar Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, dome ņem vērā sekojošo:
3.1. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļā noteikts, personai ir tiesisks
pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais
īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums, vai šā dzīvokļa lietošanas
tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
3.2. Domei, lemjot par iesniegumā izteikto lūgumu, ir jāpārbauda: 1) vai personai pieder
nekustamais īpašums, kurā deklarēta dzīvesvieta; 2) vai persona atrodas īres vai nomas
vai cita veida līguma tiesiskajās attiecībās ar izīrētāju vai iznomātāju; 3) vai persona lieto
nekustamo īpašumu uz laulības, radniecības, svainības pamata; 4) vai persona lieto
nekustamo īpašumu uz likuma pamata.
Minēto apstiprina Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments,
norādot, ka, pārbaudot personas tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā,
iestādei neizbēgami ir jāsaskaras ar civiltiesiskajām attiecībām (īpašuma, īres u.tml.),
jo tikai tās var radīt personai tiesības dzīvot dzīvesvietā. Iestādei ir pienākums šādas
attiecības arī analizēt, bet vienīgi no to spēkā esības viedokļa, neieslīgstot apstākļos,
kas skar tiesisko attiecību iegūšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, jo deklarēšanās
dzīvesvietā nerada nekādas civiltiesiskās sekas (sk.Augstākās tiesas Senāta
Administratīvo lietu departamenta 2008.gada 15.septembra sprieduma lietā Nr. SKA570/2008 14.punktu
4. Ievērojot iepriekšminēto un ņemot vērā, ka L. T. nepieder īpašuma tiesības uz dzīvojamo
platību, nav spēkā līgumu, kas piešķirtu tiesības lietot dzīvojamo platību, vadoties no no
Civillikuma 1039.panta, kas noteic, ka īpašnieks var aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa
lietu, kā arī to lietot vai izmantot, dome atzīst par pietiekošo dzīvojamās platības īpašnieka
SIA “Latgales ēkas” norādītos apstākļus un iebildumus, lai anulētu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu L. T. saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas
2.punktu.
5. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pantu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par L. T. deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā adrese, jo personai ir
zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Kairāne
19.4
I. S. iesnieguma izskatīšana
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(I. Liepniece)
Izskatot I. S., personas kods: xxxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta: adrese, 2019.gada
05.februāra (reģ. 05.02.2019., nr.15-1/84 S) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par L.K.,
personas kods: xxxxxx-xxxxx, deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā adrese, sakarā ar
tiesas Spriedumu personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Pārbaudot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 2019.gada
05.februārī L. K. tika nosūtīts paziņojums (Nr.15-3/110) uz deklarēto dzīvesvietu adrese,
sakarā ar to, ka pēc I. S. iesnieguma tiek uzsākta deklarēto ziņu pārbaude, ar lūgumu
personai ierasties domē sniegt viedokli, argumentus, iesniegt dokumentus, kas apliecinātu
tiesisko pamatu būt deklarētam īpašumā.
L. K. ar pašvaldību nav sazinājies.
2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmo daļu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
3. Par Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktā minēto tiesisko pamatu
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā kalpo likums, līgums vai tiesas spriedums. Tādējādi tiesiskais
pamats zūd, pamatojoties vai nu uz likumu, līgumu vai tiesas spriedumu. (Augstākās tiesas
2012.gada 15.maija sprieduma lietā Nr.SKA-291/2012 8.punkts.)
4. I. S. ir iesniegusi Daugavpils tiesas Sprieduma Norakstu, Lieta Nr. C 12171118, 09.01.2019.,
kurā norādīts: ”Izbeigt atbildētājam L. K., personas kods xxxxxx-xxxx, nekustamā īpašuma –
dzīvokļa īpašuma adrese lietošanas tiesības un izlikt atbildētāju no nekustamā īpašuma –
dzīvokļa īpašuma adrese, bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas.”
Spriedums stājies likumīgā spēkā 30.01.2019.
5. Ievērojot iepriekšminēto, ņemot vērā Daugavpils tiesas Spriedumu, pamatojoties uz
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par L. K. deklarēto dzīvesvietu adresē adrese, jo personai ir zudis tiesiskais
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Kairāne

19.5
J. B. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot J. B., personas kods: xxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, 2019.gada
31.janvāra (reģ. 31.01.2019., nr.15-1/76B) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par I. R., personas
kods: xxxxx-xxxxx, J. R., personas kods xxxxx-xxxxx, L. R., personas kods: xxxxxx-xxxxx, D.
R., personas kods: xxxxxx-xxxxx, D. R., personas kods: xxxxxx-xxxxx, S. M. R., personas kods:
xxxxxxx-xxxxx deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā adrese, sakarā ar īpašuma tiesību
pāreju, visām iepriekš deklarētām personām ir zudis tiesisks pamats dzīvot pēc norādītās
adreses.
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

Pārbaudot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 2019.gada 31.janvārī
I. R. tika nosūtīts paziņojums (Nr.15-3/89) uz deklarēto dzīvesvietu adrese, sakarā ar to, ka
pēc J. B. iesnieguma tiek uzsākta deklarēto ziņu pārbaude, ar lūgumu personai ierasties
domē sniegt viedokli, argumentus, iesniegt dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu
būt deklarētam ar ģimeni īpašumā.
I. R. bij ieradies domē, sniedza mutisku paskaidrojumu, ka neesot informēts no īpašnieka
par dzīvesvietas anulēšanu, nekādi līgumi ar viņu netika slēgti.
Nekustamais īpašums - adrese, ar kad. Nr. pieder J. B.
Pamats: 2016.gada 23.februāra tiesas lēmums, Lietas Nr. C46002516. (ieskat. LINO
programmā)
Pirms tam īpašums piederēja I. R.
2006.gada 20.decembrī nekustamajā īpašumā adrese, savu dzīvesvietu deklarēja :
I. R. – tiesiskais pamats: sakarā ar īpašuma iegādi - 2006.gada 1.decembra dāvinājuma
līgums (informācija no Zemesgrāmatas);
J. R. – tiesiskais pamats: laulība;
L. R., D. R., D. R. - tiesiskais pamats: radniecība;
S. M. R. – dekl.07.08.2014., tiesiskais pamats: radniecība.
Īpašnieka ģimenes locekļu tiesības lietot nekustamo īpašumu ir atsavinātas no īpašnieka
tiesībām. Izbeidzoties īpašnieka tiesībām, zūd arī viņa ģimenes locekļu tiesības (ATS ALD
27.09.2012.Spriedums lietā Nr.SKA-391/2012).
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmo daļu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, ja 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai
dzīvesvietas deklarētāja vai viņa pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu,
sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā. Likumā sniegts izsmeļošs uzskaitījums – šie divi gadījumi, kādos iestādei ir
tiesības anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, un tas nevar tikt tulkots
paplašināti.
Vērtējot iespēju anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu saskaņā ar Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, dome ņem vērā sekojošo:
6.1. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļā noteikts, 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.
6.2. Domei, lemjot par iesniegumā izteikto lūgumu, ir jāpārbauda:1) vai personai pieder
nekustamais īpašums, kurā deklarēta dzīvesvieta; 2) vai persona atrodas īres vai nomas
vai cita veida līguma tiesiskajās attiecībās ar izīrētāju vai iznomātāju; 3) vai persona lieto
nekustamo īpašumu uz laulības, radniecības, svainības pamata; 4) vai persona lieto
nekustamo īpašumu uz likuma pamata.
Minēto apstiprina Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments,
norādot, ka, pārbaudot personas tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā,
iestādei neizbēgami ir jāsaskaras ar civiltiesiskajām attiecībām (īpašuma, īres u.tml.),
jo tikai tās var radīt personai tiesības dzīvot dzīvesvietā. Iestādei ir pienākums šādas
attiecības arī analizēt, bet vienīgi no to spēkā esības viedokļa, neieslīgstot apstākļos,
kas skar tiesisko attiecību iegūšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, jo deklarēšanās
dzīvesvietā nerada nekādas civiltiesiskās sekas (sk.Augstākās tiesas Senāta Administratīvo
lietu departamenta 2008.gada 15.septembra sprieduma lietā Nr. SKA-570/2008 14.punktu

7. Ievērojot iepriekšminēto un ņemot vērā, ka: I. R. un viņa ģimenes locekļiem nepieder
īpašuma tiesības uz dzīvojamo platību, nav spēkā līgumu, kas piešķirtu tiesības lietot
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dzīvojamo platību, vadoties no Civillikuma 1039.panta, kas noteic, ka īpašnieks var aizliegt
visiem citiem ietekmēt viņa lietu, kā arī to lietot vai izmantot, dome atzīst par pietiekošo
dzīvojamās platības īpašnieka J. B. norādītos apstākļus un iebildumus, lai anulētu ziņas par
I. R., J. R., L. R., D. R., D. R., S. M. R. deklarēto dzīvesvietu saskaņā ar Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu.
8. Pamatojoties uz Ministru kabineta not. Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto
dzīvesvietu” punktu 6 – “anulējot ziņas par deklarēto dzīvesvietu, iestāde anulē arī personas
deklarācijā iekļautās ziņas par tās nepilngadīgo bērnu deklarētajām dzīvesvietām un
deklarācijā minēto papildu adresi(adresēm) un paziņo par to bāriņtiesai.”
9. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pantu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par I. R., J. R., L. R., D. R., D. R., S. M. R. deklarēto dzīvesvietu adresē
“adrese, jo personām 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
20.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
20.1
N. L. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot N. L., p.k. xxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, adrese
2019.gada 7. februāra iesniegumu (reģ. 07.02.2019. Nr. 13-1/93L) par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar N. L. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese īres līgumu sešiem 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
20.2
T. T. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot T. T., p.k. xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese, 2019.
gada 14.februāra iesniegumu ( reģ., 14.02. 2019., Nr. 13-1/115T) par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
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Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar T. T. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese, īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
20.3
L. Č. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot L. Č., p.k. xxxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese,
2019.gada 15. februāra iesniegumu (reģ.18.02.2019. Nr. 13-1\122Č) par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar L. Č. noslēgto sociālās dzīvojamās platības adrese īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva

20.4
A. V. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot A. V., p.k051267-12189, deklarētā dzīves vieta adrese, Preiļu novads 2019.gada
15.februāra iesniegumu (reģ., 18.02.2019., Nr. 13-1/123V) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar A. V. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
20.5
L. D. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot L. D., p.k. xxxxx-xxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, adrese
2019. gada 19.februāra iesniegumu (reģ.19.02.2019 Nr. 13-1/130D) par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu,
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Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar L. D. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese, īres līgumu uz sešiem 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
21.§
Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības
G. Č. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot G. Č., p.k.xxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese 2019. gada 25. janvāra
iesniegumu (reģ. 28.01.2019. Nr. 13-1/67Č) par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa adrese., ar
01.02.2019.
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt dzīvojamās platības īres līgumu ar G. Č. par pašvaldības dzīvokļa dzīvokļa adrese,
ar 01.02.2019.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
22.§
Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
M. Č. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot M. Č., p.k. xxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, 2019. gada 29 .janvāra
iesniegumu (reģ. 30.01 2019. Nr. 13-1/75Č) par īres līguma izbeigšanu dzīvoklī adrese ar
06.02.2019.
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt dzīvokļa īres līgumu ar M. Č. par dzīvokļa adrese ar 06.02.2019.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
23.§
Par uzņemšanu rindā dzīvojamās platības maiņai
A. R. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
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Izskatot A. R., personas kods xxxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese 2019. gada
23. janvāra iesniegumu (reģ.23.01. 2019. Nr. 13-1/60R) par uzņemšanu rindā uz pašvaldības
dzīvojamās platības maiņai, 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- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Uzņemt rindā A. R. uz pašvaldības dzīvojamo platību Reģistrs Nr. 4
Z. Andrejeva
24.§
Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
24.1
L. D. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot L. D., personas kods xxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, 2019. gada
23. janvāra iesniegumu (reģ.23.01.2019., Nr. 13-1/61D) 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- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Uzņemt rindā L. D. uz pašvaldības dzīvojamo platību Reģistrs Nr. 1, 2.grupa
Z. Andrejeva
24.2
E. L. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot E. L., personas kods xxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese 2019. gada 19.
februāra iesniegumu (reģ.19.02.2019., Nr. 13-1/131L) 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- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Uzņemt rindā E. L. uz pašvaldības dzīvojamo platību Reģistrs Nr. 1, 2.grupa.
Z. Andrejeva
25.§
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Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
V. L. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot V. L., personas kods xxxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, 2019. gada
12. februāra iesniegumu (reģ.12.02.2019.gada, Nr.13-1/104L) par pašvaldības dzīvokļa
adrese., īres tiesību piešķiršanu. (V.L. reģistrēts rindā pašvaldības dzīvokļa saņemšanai no
2019.gada 31.janvāra.marta, domes lēmums Nr. 1 )
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- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt V. L. dzīvokļa īres tiesības adrese.
2. Pelēču pārvaldei 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
26.§
Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
Labklājības pārvaldes iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Pamatojoties uz Preiļu novada Labklājības pārvaldes 2019. gada 21. februāra iesniegumu
Nr.1-12.3/51 (reģ. 21.02.2019., Nr.4-11/535) par sociālās dzīvojamās
platības piešķiršanu V.
Č., personas kods xxxxx-xxxxx, deklarētā dzīves vieta adrese, kurš šobrīd dzīvo šajā mājā.
Preiļu novada Būvvalde š.g. 20. februārī veica apsekošanu ar mērķi noteikt ēkas
piemērotību dzīvošanai un konstatēja:
Jumts segums koka dakstiņi pārklāti ar ruberoīda segumu-jumta segums ir stipri bojāts un
praktiski nepilda savu funkciju. Pirmā stāva pārseguma sijas ir iztrupējušas un zaudējušas
nestspēju, siju gali nopuvušu nepietiekamas nestspējas dēļ novērojamas stipras deformācijas.
Mājas kopējais stāvoklis vērtējams kā avārijas stāvoklis un dzīvošanas apstākļiem bīstams
un nederīgs. Mājas ekspluatācija nav pieļaujama.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu,
Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/15 „Par pašvaldības palīdzības
dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību”.
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt V. Č. sociālo dzīvojamo platību pēc adreses adrese
2. Juridiskai daļai noslēgt īres līgumu ar V. Č. 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
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27.§
Par apakšīres līguma slēgšanu
D. O. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot D. O., personas kods xxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, 2019.gada 11.
februāra iesniegumu (reģ. 18.02.2019. Nr.13-1/124O) ar lūgumu atļaut nodot īrēto dzīvokli
adrese, apakšīrē I. S. p.k.xxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, noslēdzot apakšīres
līgumu, pamatojoties uz likuma ”Par dzīvojamo telpu īri” 17. un18.pantu,
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut slēgt apakšīres līgumu D. O. par pašvaldības dzīvokli adrese ar I. S. uz diviem
gadiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva

NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU
KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI
28. §
Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības mazo un vidējo komercsabiedrību un
saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumā
(J. Erts, I. Liepniece)
Izskatot Preiļu novada uzņēmējdarbības konsultantes Inetas Liepnieces sagatavotos
grozījumus Preiļu novada pašvaldības Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās
darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumā,
saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.un 27.punktiem
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Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Veikt sekojošas izmaiņas Preiļu novada pašvaldības Mazo un vidējo komercsabiedrību
un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumā (turpmāk
– Nolikums):
1.1.
Izteikt Nolikuma 1.4.punktu sekojošā redakcijā:
“1.4. Konkursa mērķis ir sniegt Domes finansiālu atbalstu MVK un SDV projektiem, kas saistīti
ar uzņēmējdarbības (izņemot lauksaimniecību) attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu
novadā, radot inovatīvus, ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un pakalpojumus, kas
veicinātu esošās saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu, lai attīstītu alternatīvus
ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni Preiļu novada teritorijā”
1.2.
Izteikt Nolikuma 5.1..punktu sekojošā redakcijā:
“5.1. Ekspertu komisija vērtē projektu pieteikumus pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem:
5.1.1.ilgtermiņa ieguldījums Preiļu novadā saskaņā ar spēkā esošo pašvaldības Attīstības
programmu;
5.1.2. projekta izstrādes kvalitāte - apraksta precizitāte, izdevumu tāmes pamatotība un
pārskatāms noformējums;
5.1.3. projekta argumentācija jeb pamatojums;
5.1.4. potenciālais tirgus un konkurenti;
5.1.5. jaunradīto darba vietu skaits uzņēmumā;
5.1.6. projekta iesniedzēja apraksts un spēja īstenot projektu;
5.1.7. projekta prezentācija.”
Pielikumā: Preiļu novada pašvaldības mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās
darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa precizētais nolikums
A. Džeriņš
Nosūtīt: Juridiskai daļai, I. Liepniecei

29. §
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Preiļu pilsētas centra teritorijai
(J. Erts, S. Meļko, V. Madalāne, M. Plivda)
Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 28.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628
,,Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (turpmāk -Noteikumi
Nr.628) 38.punktu, Preiļu novada Teritorijas plānojumu 2016.-2031.gadam /ar 2018.gada
grozījumiem/, apstiprināts 2018. gada 1.augusta domes sēdē (protokols Nr.8, 3.§)/, Preiļu novada
domes saistošajiem noteikumiem Nr.2018/09 “Preiļu novada teritorijas plānojuma 2016.2031.gadam (ar 2018.gada grozījumiem) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un
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grafiskā daļa”, Preiļu novada attīstības programmu 2018. – 2024.gadam, apstiprināta 2017.gada
28.decembra domes sēdē (protokols Nr.3, 26. §), un pamatojoties uz aptaujas rezultātu
apkopojumu par Preiļu pilsētas centra vizuālo izskatu un attīstību,
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai Preiļos (kadastra apzīmējums 7601 006 0417,
platība 0,0113ha, 7601 006 0414, platība 0,44 ha, 7601 004 0118, platība 0,2 ha, 7601 002
1412, platība 0,28 ha un detālplānojumam piesaistāmā teritorija zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 7601 002 1513, platība 0,2 ha - Krāslavas iela).
2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei.
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Preiļu novada domes Attīstības daļas
projektu vadītāju Sanitu Meļko.
4. Reģistrēt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu TAPIS.
Pielikumā: Darba uzdevumus detālplānojuma izstrādei uz 5 lapām
S. Meļko
30. §
Par saistošo noteikumu papildināšanu
(J. Erts)
Izskatot zemes kopīpašnieku O.S. un U. S. 2019.gada 3.janvāra iesniegumu Nr. 4-15/39 S un
2019.gada 18.februāra iesniegumu Nr. 4-15/126 S par Preiļu novada domes saistošo noteikumu
Nr. 2014/18 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Preiļu novadā”
papildināšanu ar normu par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi bijušajam zemes un/vai ēku
īpašniekam vai viņa mantiniekam, kura īpašumā bija zemesgabals un/vai ēkas līdz 1940.gada
21.jūlijam, kuram tika atjaunotas īpašuma tiesības, kā arī šīs personas mantiniekam, kas
nekustamo īpašumu vai tā daļu ieguvis mantošanas ceļā un nekustamā īpašuma nodokļu atlaidi
par uz zemes gabala esošajiem ceļiem, ielām.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli 1.panta otrās daļas 33) punktu, Preiļu
novada pašvaldība neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli ielas un ceļus, jo tas nav paredzēts
pašvaldības saistošajos noteikumos.
Pašvaldībai nosakot saistošajos noteikumos nekustamā īpašuma nodokļu atlaides ir jāievēro
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.1.panta pirmajā daļā noteiktie atvieglojumu
noteikšanas principi, kā arī pašvaldība var piemērot šī paša likuma 3.1 otrajā daļā piemērojamos
principus nodokļu atlaižu piešķiršanai un tajā pašā laikā likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” 3.1 panta ceturtā daļa, nosaka to, ka pašvaldībai primāri jāievēro sociālās atbildības
princips, saskaņā ar kuru tā it īpaši ņem vērā nodokļa ietekmi uz sociāli mazaizsargāto un trūcīgo
iedzīvotāju grupām, ņemot vērā to, ka zemes kopīpašnieces O. S. un U. S. iesniegumos izteiktais
priekšlikums neatbilst iepriekš minētajām tiesiskajam regulējumam, pamatojoties uz likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu
Atklāti balsojot: PAR- 15 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, M. Pudnika,
Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
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1. Neveikt grozījumus Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2014/18 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Preiļu novadā” .
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Džeriņš
31. §
Par adreses piešķiršanu
31.1
J. D. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot J. D., personas kods xxxxx-xxxxx, dzīvo “adrese, 2019.gada 29.janvāra iesniegumu
(reģ. Nr.29.01.2019., Nr.4-15/72-D) par adreses piešķiršanu jaunbūvei-dzīvojamai mājai ar
saimniecības ēkām, kuras atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7674 007 0503
Preiļu novada Saunas pagastā, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21 pantu, MK 2015.
gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 11 punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, M. Pudnika, Z. Erts,
J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Jaunbūvei-dzīvojamai mājai ar saimniecības ēkām, kuras atrodas uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7674 007 0503 Preiļu novada Saunas pagastā piešķirt adresi
“Saulgrieži”, Gačevski, Saunas pagasts, Preiļu novads.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
V. Biezaite
31.2
Par nosaukuma piešķiršanu ielai
(J. Erts)
Izskatot jautājumu par nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajai Rietumu ielai Preiļu pilsētas un
Preiļu pagasta teritorijā un tās reģistrāciju Valsts adrešu reģistrā ,pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” 21 pantu, Ministru Kabineta 2015. gada 8.decembra noteikumu Nr.698
„Adresācijas noteikumi” 10 punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, M. Pudnika, Z. Erts,
J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem:
7601 006 1907
7601 006 0013
7601 006 0010
7601 006 1900
7601 006 0009
7601 007 0004
1.1. piešķirt ielas nosaukumu- Rietumu iela.
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2. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem:
7658 004 0359
7658 004 0275
7658 003 0338
7658 003 0343
7658 003 0332
7658 003 0353
7658 003 0349
2.1.piešķirt ielas nosaukumu- Rietumu iela, Jaunsaimnieki, Preiļu pagasts, Preiļu
novads.
3. Lūgt reģistrēt jaunizveidoto Rietumu ielu saskaņā ar grafisko pielikumu, Valsts adrešu
reģistrā.
4. 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: LR Valsts zemes dienesta Latgales reģionālai nodaļai Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē,
LV – 4601, vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz adresi : latgale@vzd.gov.lv reģistrācijai
Valsts adrešu reģistrā.

31.3
Par adreses piešķiršanu
(J. Erts)
Izskatot jautājumu par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7658 003 0363 Preiļu novada Preiļu pagastā , pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” 21 pantu, Ministru kabineta 2015. gada 8.decembra noteikumu Nr.698
„Adresācijas noteikumi” 11. un 17.1. punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, M. Pudnika, Z. Erts,
J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0363 Preiļu novada
Preiļu pagastā piešķirt adresi: Rietumu iela 5, Jaunsaimnieki, Preiļu pagasts, Preiļu
novads.
2. 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: LR Valsts zemes dienesta Latgales reģionālai nodaļai Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē,
LV – 4601, vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz adresi : latgale@vzd.gov.lv reģistrācijai
Valsts adrešu reģistrā.

32. §
Par dalītā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
A. V. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot A. V., personas kods xxxxxx-xxxxxx, dzīvo adrese, 2019.gada 05.februāra iesniegumu
(reģ.05.02.20198., Nr.4-15/86-V) par dalītā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 005 0201 Preiļu novada Preiļu pilsētā, pamatojoties
uz likumu „Par pašvaldībām” 21 pantu un MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
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„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. ,18 un 29 punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, M. Pudnika, Z. Erts,
J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 005 0201, Aglonas iela 65, Preiļos, saskaņā
ar grafisko pielikumu noteikt dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi , nosakot, ka:
1.1.Zemes gabala daļai platībā 1,2532 ha ,atbilstoši grafiskajam pielikumam, saglabāt esošo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve),
1.2. Zemes gabala daļai platībā 1,12 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
33. §
Par nekustamā īpašuma sadali
33.1.
E. P. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot E. P., personas kods xxxx-xxxx, dzīvo adrese, 2019.gada 05.februāra iesniegumu (reģ.
Nr. 05.02.2019., Nr.4-15/ 85 P) par nekustamā īpašuma adrese 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- 14 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, M. Pudnika, Z. Erts,
J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma adrese, ar kadastra Nrzemes vienību ar kadastra
apzīmējumu Preiļu novada Preiļu pagastā, sadalot atbilstoši grafiskajam pielikumam – atdalīt
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu apmēram 0,7 ha.
2. Noteikt, ka zemes gabala platība var tikt precizēta, veicot uzmērīšanu dabā.
3. Atdalāmajai zemes vienībai apmēram 0,7 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu “Amūri” un
mainīt adresi no “Rudzi”, Rumpīši, Preiļu pagasts, Preiļu novads uz “Amūri”, Rumpīši,
Preiļu 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 “Rudzi”, un esošo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
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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
33.2
SIA “Jubalts” iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot SIA “Jubalts”,reģ. Nr.40103606079,adrese Lubānas šoseja 9.km., Stopiņu novads,
2019. gada 28.janvāra iesniegumu (reģ. 28.01.2019., Nr.4-11/279) par nekustamā īpašuma
“Kotleri” ar kadastra Nr.7656 004 0043 Preiļu novada Pelēču pagastā, sadali, pamatojoties uz
likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, M. Pudnika, Z. Erts,
J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Kotleri” ar kadastra numuru 7656 004 0043 Preiļu
novada Pelēču pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7656 004 0044 platībā 3,23
ha, neizstrādājot zemes ierīcības sadales projektu.
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7656 004 0044 piešķirt jaunu
nosaukumu “Meža Kotleri”.
3. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7656 004 0044 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 paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7656 004 0043 saglabāt esošo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 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
34. §
Par ceļa servitūta dzēšanu
SIA ”Autocentrs Salinieki” iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot SIA ”Autocentrs Salinieki” ,reģ. Nr.41503033786, juridiskā adrese Liepājas iela 44G,
Preiļos, 2019. gada 18. februāra iesniegumu (reģ.18.02.2019.,Nr.4-11/497) par ceļa servitūta
dzēšanu nekustamajam īpašumam Rīgas iela 11, Preiļos, kadastra Nr. 7601 007 0007, konstatēts,
ka īpašumu apgrūtina ceļa servitūts 0,0329 ha platībā, kuram Civillikuma izpratnē nav servitūta
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izlietotāja, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21 pantu, Civillikuma 1159. un 1082.
pantu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, M. Pudnika, Z. Erts,
J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst no nekustamā īpašuma Rīgas iela 11, Preiļos, kadastra Nr. 7601 007 0007, ceļa
servitūtu 0,0329 ha platībā (saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu) ierakstītu Preiļu
pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.1000 0058 4429 trešās daļas 1. iedaļas punkts 1.1.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
V. Biezaite
35. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā
A. G. pilnvarotās personas O. I. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot A. G., personas kods xxxxxx-xxxxx, pilnvarotās personas O. I., kura darbojas uz 2019.
gada 19. februāra pilnvaras Nr.46 pamata, 2019.gada 20. februāra iesniegumu (reģistrēts
20.02.2019., Nr. 4-15/136 I) par apbūves tiesības līguma noslēgšanu par apbūvēto zemes vienību
0,0476 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu, adrese, konstatēts:
(1) Ņemot vērā, ka zemes reformas laikā noteiktajos termiņos nav veikta apbūvētas zemes
vienības adrese, ar kadastra apzīmējumu 7601 002 1012, izpirkšana, Preiļu novada domē
2009. gada 29.aprīlī, prot. Nr.6, punkts 3.8.5., pieņemts lēmums „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu Antonam Gribuškam”, ar kuru izbeigtas lietošanas tiesības A. G. un
noslēgts zemes nomas līgums uz desmit gadiem. Uz zemes vienības atrodas personai
piederoša dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām, kuru būvniecība ir uzsākta 1972. gadā.
Ēkas un būves nav reģistrētas zemesgrāmatā.
(2) Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts paredz pašvaldības tiesības
iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus.
(3) Lai varētu slēgt apbūves tiesību līgumu, kas nepieciešams ēku un būvju reģistrācijai
zemesgrāmatā, nepieciešams pasūtīt zemes vienības uzmērīšanu un reģistrēt īpašumu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 8. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, M. Pudnika, Z. Erts,
J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot nekustamā īpašuma daļai:
1.1. Reģistrēt nekustamo īpašumu – apbūvētu zemes vienību 0,0476 ha platībā, Rožu iela 25,
Preiļos, Preiļu novadā, kadastra Nr. 7601 002 1012, zemesgrāmatā, kā Preiļu novada
pašvaldības īpašumu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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V. Biezaite
Lēmumu izsniegt: nekustamā īpašuma daļai, juridiskajai daļai

36. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Par zemes ierīcības projekta “Linsētas” apstiprināšanu
(J. Erts)
Izskatot SIA “Preime”,reģ. Nr.41503026248, 2019.gada 20.februāra iesniegumu
(reģ.20.02.2019., Nr.4-11/529) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Linsētas” Preiļu novada Pelēču pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7656
005 0043, konstatēts, ka zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam īpašumam „Linsētas”
Preiļu novada Pelēču pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7656 005 0043 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- 14 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, M. Pudnika, Z. Erts,
J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam īpašumam „Linsētas” Preiļu
novada Pelēču pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7656 005 0043.
2. Plānotajai zemes vienībai Nr. 1 (plānotais kadastra apzīmējums 7656 005 0147) saglabāt
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība),piešķirt jaunu nosaukumu “Ščemeļovka” un mainīt adresi no
mainīt adresi no “Linsētas”, Tumanišķi, Pelēču pagasts, Preiļu novads uz “Ščemeļovka”
Tumanišķi, Pelēču pagasts, Preiļu novads.
3. Plānotajai zemes vienībai Nr. 2 (plānotais kadastra apzīmējums 7656 005 0152) saglabāt
esošo noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101(zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) un esošo, VARIS reģistrēto adresi “Linsētas”,
Tumanišķi, Pelēču pagasts, Preiļu novads, LV-5301.
V. Biezaite
Nosūtīt :Elektroniski parakstītu lēmumu SIA”Preime”

37. §
Par atkārtota konkursa izsludināšanu
(M. Plivda)
Saskaņā ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu, prot.Nr.1, 12.§ “Par konkursa
izsludināšanu un bāriņtiesas locekļa amata likmi”, 2019.gada 01.februārī tika izsludināts
konkurss uz Preiļu novada bāriņtiesas locekļa amatu un noteikts pretendentu pieteikšanās termiņš
– 2019.gada 18.februāris. Uz izvērtēšanas otro kārtu – interviju tika uzaicināti seši pretendenti,
tika vērtētas pretendenta kompetences atbilstoši vērtējamiem kritērijiem. Konkursa pretendentu
vērtēšanas komisija 2019.gada 21.februāra sēdē pieņēma lēmumu - nevirzīt uz domi nevienu
kandidatūru ievēlēšanai bāriņtiesas locekļa amatā.
2019.gada 19.februārī saņemts bāriņtiesas locekles Līvijas Pastares iesniegums, reģ.
19.02.2019., 5-17/134P, ar paziņojumu, ka pēc termiņa beigām neturpinās darbu bāriņtiesā.
Pamatojoties uz konkursa komisijas Lēmumu, par kandidatūras neizvirzīšanu uz
bāriņtiesas locekļa amatu, bāriņtiesas locekles Līvijas Pastares iesniegumu, Bāriņtiesas likuma
9.panta otro daļu,
40

Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, M. Pudnika, Z. Erts,
J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Izsludināt atkārtotu konkursu uz diviem bāriņtiesas locekļu amatiem.
A. Kairāne
38. §
Par grozījumiem Preiļu 2.vidusskolas nolikumā
(M. Plivda, N. Hļebņikova)
Izskatot Preiļu 2.vidussskolas direktores Nadeždas Hļebņikovas 2019.gada 26.februāra
iesniegumu par nepieciešamajiem grozījumiem pašvaldības izglītības iestādes nolikumā,
pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8.un
9.pantiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, V. Madalāne, I. Stare,M. Leikučs, J. Erts,
I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, M. Pudnika, Z. Erts, J. Vucāns ), PRET- nav,
ATTURAS – nav(N. Hļebņikova nepiedalās balsošanā), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības izglītības iestādes - Preiļu 2.vidussskola nolikuma grozījumus
sekojošā redakcijā:
“4.Skolas juridiskā adrese: A. Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV – 5301, reģistrācijas
Nr.4213900386, kods – 181304.
Skolas izglītības programmu īstenošanas vietas: A.Paulāna ielā 2, Preiļi, Preiļu
novads, LV – 5301; 1.Maija ielā 8, Preiļos, Preiļu novadā, LV-5301; Aglonas ielā 24, Preiļi,
Preiļu novads, LV-5301.
11. Skola piedāvā un īsteno sekojošas izglītības programmas:
11.1
. pamatizglītības mazākumtautību programmu, kods: 21011121 (2.modelis);
11.2
. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma,
kods: 31011011;
11.3
. speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem, kods 21015611;
11.4
. speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem, kods 21015811;
11.5
. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes
programma, izglītības programmas kods 31011013;
11.6
. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena tālmācības
programma, izglītības programmas kods 31011014;
11.7
. izglītības iestāde var īstenot citas licencētas programmas.
12.
Pedagogi ir tiesīgi izmantot VISC paraugprogrammas vai pašu izstrādātās mācību
priekšmetu programmas. Tās izvērtē Skolas metodiskā komisija un apstiprina Skolas direktors.
16.
Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka:
16.1. Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, LR Ministru Kabineta noteikumi;
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16.2. Skolas nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi skolēniem
un citi skolas iekšējie normatīvie akti.
17.Mācību gada ilgumu, mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas
nosaka ārējie normatīvie akti. Papildus brīvdienas 1.klasei (1 nedēļu februārī) nosaka Skolas
direktors. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas. Skolā strādā vienā maiņā. Skola, atbilstoši
Ministru Kabineta noteikumiem, organizē projektu darba aktivitātes.
39. Skolas direktoram ir tiesības bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt skolas intereses valsts,
pašvaldības un nevalstiskajās institūcijās, izglītības iestādes vārdā izdot pilnvaras, parakstīt
līgumus un citus juridiskos dokumentus.
39.1. Direktora prombūtnē (atvaļinājums, slimība, komandējumi u.c.) direktora
pienākumus veic direktora vietnieks vai ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu nozīmēta
amatpersona.
43. Pamatojoties uz iekšējiem normatīvajiem aktiem, skolā darbojas Skolas padome,
Pedagoģiskā padome, Metodiskās komisijas, Skolēnu parlaments, Atbalsta komanda, Skolas
muzejs un citas struktūrvienības.
44. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, Skolas direktors, savas kompetences
ietvaros, bez saskaņošanas ar Dibinātāju, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, izdod
iekšējos normatīvos aktus, kuri iegūst juridisku spēku ar Skolas direktora apstiprināšanas brīdi.
Skolas padomes kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un Skolas padomes reglaments,
ko izdod un apstiprina Skolas padome.
45. Skolas direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Preiļu
novada Domē (Dibinātājs) Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā.
46. Skolas amatpersonu un/vai darbinieku izdotos administratīvos un faktisko rīcību var
apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Skolas direktoram.
Pielikumā: Nolikums jaunā redakcijā
A. Džeriņš
Lēmumu nosūtīt: Preiļu 2.vidussskolai

39.§
Par lēmuma precizēšanu
(M. Plivda, A. Džeriņš, J. Erts)
2018.gada 30.augustā Preiļu novada dome pieņēma lēmumu par ēkas (Preiļu pilsētas
autoostas ēka) iznomāšanu SIA “Jēkabpils autobusu parks”, noslēdzot nomas līgumu, ņemot
vērā to, ka Domes lēmumā ir radusies pārrakstīšanās kļūda, ir nepieciešams precizēt Domes
lēmumu atbilstoši 2018.gada 3.septembra neapdzīvojamo telpu nomas līgumam, kas noslēgts
starp Preiļu novada domi un SIA “Jēkabpils autobusu parks”,
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Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, M. Pudnika, Z. Erts,
J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt Preiļu novada domes 2018.gada 30.augusta lēmumu, protokols Nr. 9., 40. §., sekojošā
redakcijā:
“40. §
Par ēkas turpmāko izmantošanu
Izskatot SIA “Jēkabpils autobusu parks” iesniegumu par ēkas Tirgus laukums 9, Preiļi, nomu
(29.08.2018.4-11/2937).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punktu, kurš nosaka, ka
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
organizēt sabiedriskā transporta
pakalpojumus, 2018.gada 20.februāra MK noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumu” 6.8. punktu, kas paredz, ka nomas tiesību izsoli var nerīkot gadījumā,
ja iznomā valsts autoceļu kompleksā ietilpstošas autostāvvietas vai pasažieru atpūtas laukumus,
nodrošinot iznomāto inženierbūvju bezmaksas publisku pieejamību; 31.punktu, kurš paredz:
Nomas objektu, izvērtējot tā pieprasījumu tirgū, ir tiesības iznomāt, nerīkojot izsoli,
privātpersonai, kurai nomas objekts nepieciešams deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai,
ja attiecīgais nomas objekts ir tieši piemērots attiecīgā deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma
veikšanai.
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, I. Liepniece, J. Erts, Z. Erts,
N. Hļebņikova, M. Leikučs, V. Madalāne, I. Stare, Ē. Vilcāns, Ā. Vucāns, K. Zarāne,
A. Zīmelis), PRET- nav, ATTURAS - nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu par ēku (Preiļu pilsētas autoostas ēka), Tirgus laukums 9, Preiļi, ar
kadastra apzīmējumu 7601 002 1412 001 uz 3 gadiem ar SIA “Jēkabpils autobusu parks”
ar izmantošanas mērķi pasažieru pārvadājumu autoosta.
2. Noteikt nomas maksu 2,20 EUR par vienu kv.m., bez PVN, mēnesī, papildus Nomnieks
apmaksā komunālos maksājumus, tai skaitā elektrību.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
I. Klindžāne “.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Džeriņš
40.§
Par pirkuma līguma slēgšanu
(M. Plivda)
Izskatot R. R., p.k. xxxxx-xxxxx, “adrese, 2019.gada 17.janvāra iesniegumu (reģistrēts
21.01.2019. Nr. 4-15/47 R) par zemes gabala Jelgavas ielā 29, Preiļi, Preiļu novads, ar kadastra
apzīmējumu 7601 003 0708, pirkšanu par nosacīto cenu, konstatēts:
1) Preiļu novada domes 2018.gada 25.oktobra sēdē pieņemts lēmums Nr. 12. § 4.2. Par
nekustamā īpašuma – zemes vienības 1242m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7601 003 0708,
Jelgavas iela 29, Preiļos, Preiļu novadā nodošanu atsavināšanai.
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2) 2018.gada 18.decembrī R. R. izsūtīts paziņojums par nekustamā īpašuma pirkuma maksu
saskaņā ar SIA “Latio” 11.12.2018. novērtējumu Nr. V/18-4002. - nekustamā īpašuma nosacītā
cena EUR 2 900,00-.
3) R. R. ir uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7601 003 0708, atrodošos ēku (būvju)
īpašnieks, attiecīgi persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības uz iepriekš minēto zemes īpašumu
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 14.pantu otro
daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 14 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns, M. Pudnika, Z. Erts,
J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt pirkuma līgumu ar R. R. par nekustamā īpašuma – zemes vienības 1242m2 platībā,
ar kadastra apzīmējumu 7601 003 0708, Jelgavas iela 29, Preiļos, Preiļu novadā,
pārdošana par nosacīto cenu EUR 2900,- (divi tūkstoši deviņi simti euro).
2. Noteikt sekojošu pirkuma summas samaksas kārtību - līdz 2019.gada 29.martam tiek
pirkums tiek apmaksāts pilnā apmērā (EUR 2900,00).
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma daļa.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sēdi slēdz: plkst. 16.20
Novada domes priekšsēdētāja

M. Plivda

Protokolēja

L. Skutele

Protokols parakstīts 2019.gada 1.martā
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