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 29.martā
Sēde sasaukta plkst. 14:00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Maruta PLIVDA
Sēdi protokolē - pašvaldības sekretāre Liene SKUTELE
Sēdē piedalās:
Juris ERTS
Ineta LIEPNIECE
Valentīna MADALĀNE
Ēvalds VILCĀNS
Klavdija ZARĀNE no plkst.14.04
Juris ŽELVIS
Nadežda HĻEBŅIKOVA
Iveta STARE
Aigars ZĪMELIS
Māris LEIKUČS
Juris VUCĀNS
Māra PUDNIKA no plkst. 14.04
Sēdē nepiedalās:
Ārijs VUCĀNS – cits iemesls
Zigmārs ERTS - cits iemesls
Piedalās uzaicinātie un interesenti:
Vladimirs Ivanovs – izpilddirektors;
Jolanta Gžibovska – finanšu analītiķe;
Sanita Meļko – projektu vadītāja;
Skaidra Mukāne – galvenā grāmatvede;
Jolanta Upeniece – mājaslapas satura redaktore;
Iveta Stašulāne – Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja;
Vitālijs Plivda – Preiļu pagasta pārvaldes vadītājs;
Gunta Uzuleviča – Aizkalnes pagasta vadītāja;
Natālija Rivža – Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Guna Bramane – Preiļu novada bāriņtiesas locekle;
Sintija Trubiņa - Preiļu novada bāriņtiesas locekle;

Nr. 4

Sanda Čingule – Vinogradova – Preiļu muižas kompleksa un parka projektu koordinatore;
Andrejs Zagorskis – Preiļu novada izglītības pārvaldes vadītājs;
Jānis Mūrnieks –SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs;
Jevgeņijs Kuzņecovs - SIA “Preiļu saimnieks” galvenais grāmatvedis;
Maruta Plivda iepazīstina ar kārtējās domes sēdes darba kārtības jautājumiem.
DARBA KĀRTĪBA
Finanšu komitejas sēdes jautājumi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Par SIA “Preiļu slimnīca” 2018. gada finanšu pārskatu
Par SIA “Preiļu saimnieks ” 2018. gada finanšu pārskatu
Par 2018.gada inventarizācijas rezultātiem
Biedrības „Rēzeknes 36” iesnieguma izskatīšana
Biedrības „Rēzeknes 36” iesnieguma izskatīšana
SIA “PILS M” iesnieguma izskatīšana
Zemnieku Saimniecības “Airi” iesnieguma izskatīšana
Par grozījumiem Preiļu novada domes izpildinstitūcijas, struktūrvienību darbinieku štatu
sarakstā

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
9. Par Preiļu novada bāriņtiesas sastāva ievēlēšanu
10. Par grozījumiem nolikumā “Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu
apbalvošanas kārtība”
11. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
12. Par iemitināšanos pašvaldības īpašumā
13. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
14. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
15. Par vienoto nosaukumu apstiprināšanu Preiļu parka teritorijā
16. Par saistošo noteikumu Nr. 2019/04 apstiprināšanu
17. Par nekustamā īpašuma sadali
18. Par Preiļu novada domes 2018. gada 27.septembra lēmuma protokols Nr.10, punkta 34
papildināšanu
Sēdes vadītāja Maruta Plivda ierosina papildināt darba kārtību ar šādu papildus darba kārtības
jautājumu:
1.

Par nosaukumu un adrešu piešķiršanu

Sēdes vadītāja aicina deputātus balsot par domes sēdes darba kārtību ar izmaiņām.
Atklāti balsojot: PAR- 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, I. Stare,
M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS –
nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
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Apstiprināt šādu 2019.gada 29.marta Preiļu novada domes sēdes darba kārtību:
DARBA KĀRTĪBA
Finanšu komitejas sēdes jautājumi
Par SIA “Preiļu slimnīca” 2018. gada finanšu pārskatu
Par SIA “Preiļu saimnieks ” 2018. gada finanšu pārskatu
Par 2018.gada inventarizācijas rezultātiem
Biedrības „Rēzeknes 36” iesnieguma izskatīšana
Biedrības „Rēzeknes 36” iesnieguma izskatīšana
SIA “PILS M” iesnieguma izskatīšana
Zemnieku Saimniecības “Airi” iesnieguma izskatīšana
Par grozījumiem Preiļu novada domes izpildinstitūcijas, struktūrvienību darbinieku štatu
sarakstā
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9. Par Preiļu novada bāriņtiesas sastāva ievēlēšanu
10. Par grozījumiem nolikumā “Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu
apbalvošanas kārtība”
11. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
12. Par iemitināšanos pašvaldības īpašumā
13. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
14. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
15. Par vienoto nosaukumu apstiprināšanu Preiļu parka teritorijā
16. Par saistošo noteikumu Nr. 2019/04 apstiprināšanu
17. Par nekustamā īpašuma sadali
18. Par Preiļu novada domes 2018. gada 27.septembra lēmuma protokols Nr.10, punkta 34
papildināšanu
Papildjautājums
19. Par nosaukumu un adrešu piešķiršanu
Sēdes vadītāja Maruta Plivda ierosina kā pirmo jautājumu skatīt 9.§Par Preiļu novada bāriņtiesas
sastāva ievēlēšanu.
Turpmākā domes sēdē piedalās Klavdija Zarāne un Māra Pudnika no plkst. 14.04.
9.§
Par Preiļu novada bāriņtiesas sastāva ievēlēšanu
(M. Plivda, I. Liepniece)
Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju,
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā
pašvaldības dome uz pieciem gadiem.
2014.gada 20.jūnijā Preiļu novada dome (protokols Nr.7, p.2.8. apstiprināja bāriņtiesas
sastāvu. Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, un trīs bāriņtiesas locekļi tika ievēlēti uz pieciem
gadiem. Pilnvaru laiks beidzas 2019.gada 19.jūnijā.
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Bāriņtiesas locekles Līvija Pastare un Everita Rasčevska domē iesniedza rakstiskus
paziņojumus, ka neizvirzīs savas kandidatūras atkārtotai ievēlēšanai amatā Preiļu novada
bāriņtiesā.
Tika izsludināti atklātie pretendentu konkursi uz diviem bāriņtiesas locekļu amatiem.
Konkursa pretendentu vērtēšanas komisija 2019.gada 20.marta sēdē pieņēma lēmumu
ievēlēšanai Preiļu novada bāriņtiesas locekļa amatos virzīt uz domes sēdi divus kandidātus, kas
atbilda konkursa Nolikuma prasībām - Sintiju TRUBIŅU, personas kods xxxxxxx-xxxxxxx, un
Gunu BRAMANI, personas kods xxxxxxx-xxxxxxx.
Sintija Trubiņa ir ieguvusi profesionālo maģistra grādu privāttiesībās un jurista
kvalifikāciju Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, Guna Bramane profesionālo maģistra grādu
izglītībā un vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikāciju.
Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 10.panta trešajā daļā noteikto “ja persona par
bāriņtiesas locekli tiek ievēlēta pirmo reizi, tā sešu mēnešu laikā pēc ievēlēšanas apgūst
programmu, noteikto ar Ministru kabineta 05.12.2006. not.Nr.984 “Noteikumi par bāriņtiesas
priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmas
saturu un apmācības kārtību.”
Pamatojoties uz 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1037
„Bāriņtiesas darbības noteikumi” 4.punktu „bāriņtiesas locekļu pilnvaru termiņš sākas pēc viņu
ievēlēšanas, ja attiecīgās pašvaldības dome nav noteikusi citu termiņu.”
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punkts nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot
(atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus.
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 9.pantu, 10.panta trešo
daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi” 4.punktu, likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, konkursa pretendentu vērtēšanas komisijas
lēmumu,
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Ievēlēt Preiļu novada bāriņtiesas sastāvā uz pieciem gadiem – pilnvaru laiku līdz 2024.gada
20.jūnijam:
- Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieci – Anna LAZDĀNE
- Bāriņtiesas locekļus:
Anna Dzidra Bernāne;
Sintija Trubiņa;
Guna Bramane.
2. Sintijai Trubiņai un Gunai Bramanei Preiļu pašvaldības bāriņtiesas locekļa pienākumu
pildīšanu uzsākt pēc apliecības iegūšanas par Ministru kabinetā noteiktā mācību programmas
satura apgūšanu.
3. Apmaksāt Sintijai Trubiņai un Gunai Bramanei “Latvijas Pašvaldību mācību centrs”
organizēto profesionālās pilnveides izglītības programmas “BĀRIŅTIESAS VADĪBA UN
ORGANIZĀCIJA” apgūšanu un ceļa izdevumus.
A. Kairāne
Nosūtīt: Bāriņtiesai, Personāla speciālistam
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1.§
Par SIA “Preiļu slimnīca” 2018. gada finanšu pārskatu
(M. Plivda, I. Stare, V. Madalāne)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu „Par
pašvaldības budžetiem” un izskatot SIA “Preiļu slimnīca” iesniegto 2018. gada finanšu pārskatu
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ), PRET- nav,
ATTURAS – nav,( I. Stare nepiedalās balsošanā) Preiļu novada dome NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai SIA “Preiļu slimnīca” 2018. gada finanšu pārskatu.
Pielikumā: SIA “Preiļu slimnīca” 2018. gada pārskats
B. Savicka
Nosūtīt: SIA “Preiļu slimnīca”, grāmatvedībai, finanšu analītiķiem

2.§
Par SIA “Preiļu saimnieks ” 2018. gada finanšu pārskatu
(M. Plivda, A. Zīmelis, J. Mūrnieks, O. Kuzņecovs, I. Stare)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu „Par
pašvaldības budžetiem” un izskatot SIA “Preiļu saimnieks” iesniegto 2018. gada finanšu
pārskatu
Atklāti balsojot: PAR- 8 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns,), PRET- 5 balsis (I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, A. Zīmelis,
J. Vucāns), ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai SIA “Preiļu saimnieks” 2018. gada finanšu pārskatu.
Pielikumā: SIA “Preiļu saimnieks” 2018. gada pārskats
B. Savicka
Nosūtīt: SIA “Preiļu saimnieks”, grāmatvedībai, finanšu analītiķiem

3.§
Par 2018.gada inventarizācijas rezultātiem
(M. Plivda)
Pamatojoties uz Preiļu novada domes priekšsēdētājas 2018.gada 26.oktobra rīkojumu Nr. 46/112 ”Par gadskārtējo inventarizāciju”, likuma „Par grāmatvedību” III nodaļu, MK noteikumu
Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” IV nodaļu.
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt 2019.gada 11.marta centrālās inventarizācijas komisijas protokolu .
Pielikumā: Centrālās inventarizācijas komisijas protokols
M. Pastare
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4.§
Biedrības „Rēzeknes 36” iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot biedrības „Rēzeknes 36” valdes locekles Antoņinas Kuzņecovas iesniegumu
(reģistrēts 05.02.2019. Nr. 4-11/361), kas precizēts ar 11.03. 2019. biedrības “Rēzeknes 36”
iesniegtu izvērstu pārskatu par uzkrājušos parādu (reģistrēts 11.03.2019. Nr. 4-11/729), ar
lūgumu norēķināties par pašvaldības dzīvokļa īrnieces Rēzeknes ielā 36, Preiļos, M. B. parādiem
par apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, „Dzīvokļa īpašuma likuma” 9.pantu, „Par
dzīvojamo telpu īri” 50.pantu,
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apmaksāt biedrībai „Rēzeknes 36” pašvaldības dzīvokļa īrnieka parādu par kopējo
summu EUR 286.60 par dzīvokli Rēzeknes ielā 36, par laika periodu no 2018.gada
1.decembra līdz 2019.gada 31.janvārim, no budžeta sadaļas “teritorijas un mājokļu
apsaimniekošana”.
2. Novada domes Juridiskajai daļai veikt nepieciešamās darbības parādu piedziņai no
dzīvokļa īrnieces M. B..
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Džeriņš
Nosūtīt: Grāmatvedības daļai, juridiskajai daļai, biedrībai “Rēzeknes 36”

5.§
Biedrības „Rēzeknes 36” iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot biedrības „Rēzeknes 36” valdes locekles Antoņinas Kuzņecovas iesniegumu
(reģistrēts 11.03.2019. Nr. 4-11/730), ar lūgumu norēķināties par pašvaldības dzīvokļa īrnieka
Rēzeknes ielā 36, Preiļos, V. S. parādiem par apsaimniekošanu un komunālajiem
pakalpojumiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu,
„Dzīvokļa īpašuma likuma” 9.pantu, „Par dzīvojamo telpu īri” 50.pantu,
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apmaksāt biedrībai „Rēzeknes 36” pašvaldības dzīvokļa īrnieka parādu par kopējo
summu EUR 196.40 par dzīvokli Rēzeknes ielā 36, par laika periodu no 2018.gada
1.decembra līdz 2019.gada 28.februārim, no budžeta sadaļas “teritorijas un mājokļu
apsaimniekošana”.
2. Novada domes Juridiskajai daļai veikt nepieciešamās darbības parādu piedziņai no
dzīvokļa īrnieka V. S.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Džeriņš
Nosūtīt: grāmatvedības daļai, juridiskajai daļai, biedrībai “Rēzeknes 36
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6.§
SIA “PILS M” iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda, A. Zīmelis, V. Ivanovs)
Izskatot SIA “PILS M” valdes locekļa Ērika Martinova, 2019.gada 28.februāra iesniegumu
(reģistrēts 28.02.2019. Nr. 4-11/613) par telpas Nr. 24, 18,7 m2 platībā, kas atrodas ēkas Raiņa
bulvāris 24, Preiļi, Preiļu novads, otrajā stāvā, nomu (biroja vajadzībām),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10. punktu un 21.panta
pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K.
Zarāne, I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J.
Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA “PILS M”, Preiļu novada domei piederošo telpu Nr.24., 18,7 m 2 platībā,
kas atrodas ēkas, Raiņa bulvāris 24, Preiļi, Preiļu novads, II. stāvā,no 2019.gada 1.aprīļa,
biroja vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu EUR 34,41, tai skaitā 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, SIA PILS M

7.§
Zemnieku Saimniecības “Airi” iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot Z/S “Airi” īpašnieka Viktora Lazdāna, 2019.gada 8.marta iesniegumu (reģistrēts
08.03.2019. Nr. 4-15/186 L) par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 001 0156, Preiļu
novada Pelēču pagastā, platībā 1,2 ha nomu uz 5 gadiem lauksaimniecības vajadzībām,
konstatēts:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7656 001 0156 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- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K.
Zarāne, I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J.
Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu, 7656 001 0156 platībā 1.2 ha Preiļu
novada Pelēču pagastā, uz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām, Z/S “Airi”,
Reģ.nr. 41501022241.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā plus PVN.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Džeriņš
Lēmumu nosūtīt: nekustamā īpašuma daļai juridiskai daļai, Z/S “Airi”
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8.§
Par grozījumiem Preiļu novada domes izpildinstitūcijas, struktūrvienību darbinieku štatu
sarakstā
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu, kas nosaka ka tikai dome
var noteikt pašvaldības izpildinstitūcijas darbinieku algu likmes, un saistošajiem noteikumiem
“Preiļu novada pašvaldības darba samaksas nolikums” (apstip. ar 2019.gada 5.marta Preiļu
novada domes sēdes lēmumu 1.§ (prot. Nr.3)- “1.3. algas likme tiek noteikta vienlaicīgi ar amata
vienības izveidošanu”,
Atklāti balsojot: PAR- 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, J. Vucāns), PRET- nav,
ATTURAS – 1 balss (A. Zīmelis), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Veikt Preiļu novada domes izpildinstitūcijas, struktūrvienību darbinieku štatu sarakstā
(apstiprināts ar 2019.gada 5.marta Preiļu novada domes sēdes lēmumu 1.§ (protokols
Nr.3) šādus grozījumus:
1.1.

Ar 2019.gada 01.aprīli:
1.1.1. jaunas amata vienības iekļaušana štatu sarakstā –
iepirkumu speciālists ar 1.0 slodzi, algas likmi EUR 800.00

Struktūrvienība

Amata
nosaukums

Amata
klasifikācija
(saime,
apakšsaime,
līmenis)

Kods pēc
profesiju
klasifikatora

Amata
vienību
skaits

Amata
alga

IZPILDINSTITŪCIJA - JURIDISKĀ DAĻA
01.111.

iepirkuma
speciālists

2. Apgāde
(iepirkšana)
2 II

3323 01

1

800.00

2. Naudas līdzekļus štata vienības atalgojumam summā EUR 9 400.00 paredzēt no
novada domes budžeta sadaļas “Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”.
A. Kairāne
Nosūtīt: Personāla speciālistam, Finanšu analītiķim
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SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS
SĒDES JAUTĀJUMI
10.§
Par grozījumiem nolikumā “Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu
apbalvošanas kārtība”
(I. Liepniece)
Izskatot Preiļu novada Izglītības pārvaldes ierosinājumu veikt grozījumus 2017.gada
27.aprīļa nolikuma “Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas
kārtība” 4.7.punktā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
kurš nosaka, ka „pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi,
instrukcijas)”
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt nolikuma “Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas
kārtība” 4.7.punktu sekojošā redakcijā:
“4.7. Piešķirt naudas balvas skolēniem par godalgotu vietu iegūšanu otrā posma
(Preiļu,
Aglonas, Vārkavas un Riebiņu starpnovadu) olimpiādēs, izņemot nolikuma 4.3. līdz.4.5.punktā
prēmētos, un olimpiādēs, kurām nav valsts trešā posma.
Iegūtā vieta
1.v.
2.v
3.v
Atzinība

Naudas balvas vērtība Euro
20
15
10
5

A. Džeriņš
Nosūtīt: Izglītības pārvaldei

11.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
11.1
L. B. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot L. B., personas kods:xxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta: adrese, 2019.gada
26.februāra (reģ. 26.02.2019., nr.15-1/148B) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par A. R.,
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
26.februārī A. R. tika nosūtīts paziņojums (Nr.15-3/1187) uz deklarēto dzīvesvietu
adrese, sakarā ar to, ka pēc L. B. iesnieguma tiek uzsākta deklarēto ziņu pārbaude, ar
lūgumu personai ierasties domē sniegt viedokli, argumentus, iesniegt dokumentus, kas
apliecinātu tiesisko pamatu būt deklarētam īpašumā.
A. R. ar pašvaldību nav sazinājies.
2. Nekustamais īpašums - dzīvoklis adrese, ar kad.Nr. pieder L. B.. Pamats: 2018.gada
8.februāra pirkuma līgums Nr.214. Pirms tam īpašums piederēja A. R.
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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: A. R. 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 L. B. norādītos apstākļus un iebildumus, lai anulētu ziņas par
deklarēto dzīvesvietu A. R. 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- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K.
Zarāne, I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J.
Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par A. R. 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
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11.2
E. P. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot E. P., personas kods: xxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta: adrese, 2019.gada
28.februāra (reģ. 28.02.2019., nr.15-3/157P) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par J. B.,
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 28.februārī
J. B. tika nosūtīts paziņojums (Nr.15-3/195) uz deklarēto dzīvesvietu adrese, sakarā ar to,
ka pēc E. P. iesnieguma tiek uzsākta deklarēto ziņu pārbaude, ar lūgumu personai ierasties
domē sniegt viedokli, argumentus, iesniegt dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt
deklarētam īpašumā.
J. B. bija ieradies domē, apliecināja, ka ir pārdevis īpašumu, dokumentus iesniegt nevar.
Personai tika sniegts skaidrojums, ka ir jāpārdeklarējas.
2. Nekustamais īpašums adrese, ar kad.Nr. pieder E. P.
Pamats: 2018.gada 28.decembra pirkuma līgums. Iepriekš īpašums piederēja J. B.
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. SKA-570/2008 14.punktu)
4. Ievērojot iepriekšminēto un ņemot vērā, ka: J. B. nepieder īpašuma tiesības uz nekustamo
īpašumu, nav spēkā līgumu, kas piešķirtu tiesības lietot īpašumu, 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 nekustamā īpašuma
īpašnieka E. P. norādītos apstākļus un iebildumus, lai anulētu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu J. B. 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,
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Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K.
Zarāne, I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J.
Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par J. B. 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
11.3
I. V. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot I. V., personas kods: xxxxx-xxxxx, dzīvesvieta: adrese, 2019.gada 06.marta (reģ.
06.03.2019., nr.15-1/ 176V) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par V. D., personas kods: xxxxxxxxxx, 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 08.martā
V. D. tika nosūtīts paziņojums (Nr.15-3/255) uz deklarēto dzīvesvietu adrese, sakarā ar
to, ka pēc I. V. iesnieguma tiek uzsākta deklarēto ziņu pārbaude, ar lūgumu personai
ierasties domē sniegt viedokli, argumentus, iesniegt dokumentus, kas apliecinātu tiesisko
pamatu būt deklarētam īpašumā.
V. D. ar pašvaldību nav sazinājies.
2. Nekustamais īpašumss - dzīvoklis adrese, ar kad.Nr., pieder I. V. Pamats: 2019.gada
13.februāra pirkuma līgums Nr.278.
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. SKA-570/2008 14.punktu)
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4. Ievērojot iepriekšminēto un ņemot vērā, ka: V. D. nepieder īpašuma tiesības uz
dzīvojamo platību, nav spēkā līgumu (pēc dzīvokļa īpašnieces norādītā), 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. V. norādītos apstākļus un
iebildumus, lai anulētu ziņas par deklarēto dzīvesvietu V. D. 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- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K.
Zarāne, I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J.
Vucāns ), PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par V. D. 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
11.4
D. F. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot D. F., personas kods: xxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta: adrese, 2019.gada
12.marta (reģ. 12.03.2019., nr.15-1/203F) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par L.M., personas
kods: xxxxxx-xxxxxx, deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā adrese. Iesniegums pamatots
ar apstākli, ka sakarā ar īpašnieku maiņu minētā persona nedzīvo pēc deklarētās dzīvesvietas, ar
personu nav slēgta vienošanās.
Pārbaudot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 2019.gada 13.martā
L. M. tika nosūtīts paziņojums (Nr.15-1/277) uz norādīto dzīvesvietu adrese, sakarā ar to,
ka pēc D. F. iesnieguma tiek uzsākta deklarēto ziņu pārbaude, ar lūgumu personai
ierasties domē sniegt viedokli, argumentus, iesniegt dokumentus, kas apliecinātu tiesisko
pamatu būt deklarētai īpašumā.
L. M. ar pašvaldību nav sazinājusies.
2. Nekustamais īpašums, adrese, ar kad. Nr. pieder D. F. Pamats: 2018.gada 6.marta
dāvinājuma līgums Nr.411.
3. Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem: L. M. īpašumā deklarējusies 04.11.2014., uzrādot
tiesisko pamatu – vienošanās ar īpašnieku S. F.
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.
Vērtējot iespēju anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu saskaņā ar Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, dome ņem vērā sekojošo:
4.1. 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.
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4.2. 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

5. Ievērojot iepriekšminēto un ņemot vērā, ka: L. M. ar jauno īpašnieku – D. F. nav slēgusi
vienošanos, 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 D. F. norādītos apstākļus un iebildumus, lai anulētu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu L. M. saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas
2.punktu.
6. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pantu, 12.panta pirmās daļas
2.punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par L. M. 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
12.§
Par iemitināšanos pašvaldības īpašumā
R. V. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece, M. Plivda)
Izskatot R. V., personas kods: xxxx-xxxxx, bez deklarētās dzīvesvietas, 2019.gada
8.marta iesniegumu (reģ. 12.03.2019., 15-1/202V) par atļauju iemitināties un piedeklarēties
pašvaldības dzīvoklī pēc adreses adrese, pie A. R., personas kods:xxxx-xxxxxx, kā civilsievai.
Galvenais īrnieks, A. R. savu piekrišanu apliecina ar parakstu.
Pārbaudot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1. Pašvaldības dzīvoklī pēc adreses adrese, deklarēti:
A. R., 02.11.2015., tiesiskais pamats- rakstveida īres līgums ar SIA “Preiļu
saimnieks”.
Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem: dzīvoklis sastāv no 1 istabas ar platību 10,50 m².
2. Saskaņā ar likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 13.panta otro daļu, sociālā dzīvokļa īrniekam nav tiesību iemitināt tajā
citas personas, izņemot savu laulāto, kā arī savus un laulātā nepilngadīgos
bērnus.
3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu - “ personai ir
tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis
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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.”
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
13.panta 2.daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nepiekrist, ka R. V. iemitināsies pašvaldības dzīvoklī adrese, jo īrniekam nav tiesību
iemitināt tajā citas personas, līdz ar to, personai neesot īres attiecībās arī deklarēties pēc
attiecīgās adreses nav tiesiska pamata.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Kairāne
13.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
13.1
I. S. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot I. S., p.k. xxxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese. 2019.
gada 14. marta iesniegumu ( reģ., 14.03.2019. Nr. 13-1/210S) par sociālās īres līguma
pagarināšanu pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt I. S. sociālā dzīvokļa adrese, īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu
saimnieks”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.2
J. Č. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot J. Č., p.k. xxxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese, 2019.
gada 4. marta iesniegumu (reģ., 04.03.2019, Nr. 13-1/168Č) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 5. panta 4. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

Pagarināt ar J. Č. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese īres līgumu uz 6 mēnešiem.
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2.
3.

Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu
saimnieks”.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

13.3
T. I. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot T. I., p.k. xxxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese, 2019.
gada 7. marta iesniegumu (reģ., 07.03.2019, Nr. 13-1/180I) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar T. I. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu
saimnieks”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.4
J. B. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot J. B., p.k. xxxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese, 2019.
gada 3. marta iesniegumu (reģ. 05.03.2019., Nr. 13-1-/170B) par sociālās dzīvojamās platības
īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

Pagarināt ar J. B. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese īres līgumu uz 6 mēnešiem.
Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu
saimnieks”.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

13.5
S. I. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot S. I., personas kods xxxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, 2019.gada
18.marta iesniegumu (reģ.18.03.2019. Nr.13-1/218I/ par sociālā dzīvokļa īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
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1. Pagarināt ar S. I. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese īres līgumu uz trim mēnešiem.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu
saimnieks”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.6
E. T. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot E.T., p.k. xxxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese, 2019.
gada 8.marta iesniegumu (reģ., 08.03.2019., Nr.13-1/184T) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar E. T. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese, īres līgumu uz trim mēnešiem.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu
saimnieks”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.7
L. C. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot L. C., p.k. xxxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese, 2019.
gada 8.marta iesniegumu (reģ., 08.03.2019., Nr.13-1/185C) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar L. C. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese, īres līgumu uz trim mēnešiem.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos un Pelēču
pagasta pārvalde.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.8
V. J. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot V. .J p.k. xxxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese, 2019.
gada 18.marta iesniegumu (reģ., 18.03.2019., Nr.13-1/219J) 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- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V. J. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese, īres līgumu uz trim mēnešiem.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos un Pelēču
pagasta pārvalde.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.9
O. K. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot O. K., p.k. xxxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese, 2019.
gada 7.marta iesniegumu (reģ. 7.03.2019. Nr. 13-1\179K) par sociālā dzīvokļa īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 11. panta 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar O. K. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese, īres līgumu uz sešiem mēnešiem.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu
saimnieks”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.10
J. F. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot J. F., p.k. xxxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese2019.
gada 18.marta iesniegumu ( reģ., 18.03.2018., Nr. 13-1/225F) par sociālās īres līguma
pagarināšanu pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt J. F. adrese, sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu
saimnieks”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.11
G. T. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot G. T., p.k. xxxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese,
2019.gada 18. marta iesniegumu (reģ., 18.03.2019. Nr. 13-1/171T) par sociālā dzīvokļa īres
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līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar G. T. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu
saimnieks”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.12
V. B. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot V. B., p.k. xxxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese, 2019.
gada 7.marta iesniegumu (reģ.,08.03.2019., Nr. 13-1/183B) par sociālās dzīvojamās platības
īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 5. panta 4. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V. B. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese, īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu
saimnieks”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.13
V. P. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot V. P., p.k. xxxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese, 2019.
gada 3.marta iesniegumu (reģ., 04.03.2019., Nr. 13-1/167P par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 5. panta 4. daļu.
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V. P. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese, īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu
saimnieks”.
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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13.14
A. L. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot A. L., personas kods xxxxxx-xxxxxx, deklarēta dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī
adrese, 2019.gada 11.marta iesniegumu (reģ.11.03.2019., Nr.13-1/189L) par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar A. L. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese, īres līgumu uz 6mēnešiem.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu
saimnieks”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
14.§
Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
I. K. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot I. K., personas kods xxxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, 2019.gada 14.marta
iesniegumu (reģ.14.03.2019., Nr. 13-1/211K) par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo
platību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, Preiļu
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/15 „ Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa
jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību”.
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Uzņemt rindā I. K. p.k. xxxxxx-xxxxxx uz pašvaldības dzīvojamo platību Reģistrs Nr. 1,
2.grupa.
Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos.

Z. Andrejeva
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NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU
KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI
15. §
Par vienoto nosaukumu apstiprināšanu Preiļu parka teritorijā
(J. Erts, M. Plivda, J. Želvis, S. Čingule – Vinogradova)
26.02.19. Preiļu novada domes Tūrisma konsultatīvās padomes sēdē tika skatīti divi
jautājumi par vienoto nosaukumu noteikšanu Preiļu parka teritorijā - jautājums par Preiļu parka
teritorijas un vēsturisko būvju vienoto nosaukumu, kurš tiks izmantots publicitātei, un jautājums
par nosaukuma izveidošanu Preiļu parka teritorijā esošajai laucei.
Šobrīd vairākos oficiālos pašvaldības dokumentos, mūsdienu informācijas avotos Preiļu
parka teritorija ar vēsturiskajām būvēm tiek dēvēta dažādi. Piemēram: Preiļu parks; Preiļu pils;
Preiļu muižas apbūve; Preiļu muiža un parks; Preiļu muižas komplekss un parks; Preiļu muižas
parks; Preiļu pils un parks utt. Pašvaldība kā visas vēsturiskās teritorijas īpašnieks, nav
nodefinējusi vienotu oficiālo nosaukumu minētajai teritorijai, tiek lietoti dažādi nosaukumi.
Vairākas pašvaldības iestādes un nodaļas izmanto dažādas nosaukuma versijas, kas rada
sajukuma sajūtu.
Skatoties uz teritoriju kā uz Valsts aizsargājamo kultūras pieminekli, secināms, ka katrai
vēsturiskajai būvei ir savs nosaukums un būvju kopējs vienotais nosaukums (Preiļu muižas
apbūve). Visai teritorijai, kopā ar parku (parks tiek izdalīts atsevišķi) netiek noteikts viens
definētais nosaukums. Kultūras pieminekļu pētnieks, enciklopēdijas “Muižas Latvijā” autors V.
Mašnovskis definē, ka “muiža” tas nebūt nenozīmē viena māja vai pils. Tas ir komplekss, kurā ir
gan pils, gan saimniecības ēkas, staļļi (kā tas ir Preiļos), gan parks. Preiļu situācijā “muižas
komplekss” pilnībā atbilst definējumam.
Lai akcentētu vēsturisko muižas apbūves vērtību un parku, kurš Latvijā teritorijas ziņā ir
lielākais vēsturiskais parks pilsētas teritorijā, Tūrisma konsultatīvā padome izvirzīja oficiālo
publisko nosaukumu “Preiļu muižas komplekss un parks”.
Vēstures avotos ir saglabājušies senie muižas teritorijas vietu nosaukumi, tie apkopoti
“Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcijā”. Ierosinājums ir saglabāt un publicitātē
lietot vēsturiskos nosaukumus parkā esošajām salām, laucēm, parka daļām un dīķiem. Pielikumā
– grafiskie attēli ar vēsturiskajiem nosaukumiem.
Vēsturiski Preiļu parka teritorija daļēji atšķīrās no esošās nodefinētās parkam piederošās
teritorijas. Jaunās lauces zemes vienība neskaitījās muižas teritorijā – no parka tā tika atdalīta ar
mūra žogu, kura mūsdienās vairs nav. Teritorija bija kā lauksaimniecības zeme, bet 1940-80.
gados tur atradās sporta laukums un vietējās varas saimniecības zona.
Mūsdienās, definējot parka aktivitāšu vietas, daļa no minētās teritorijas ir nodēvēta par
pludmales zonu un BMX trases zonu. Teritorija, kas sākas no iebraucamā ceļa (No Daugavpils
ielas līdz muižas galvenajiem vārtiem) līdz Mehanizatoru ielai, ir palikusi bez nosaukuma.
Jaunpievienotā teritorija ir parka ceturtā Lauce. Veidojot parka kartes, norādes, attīstības
koncepcijas un stratēģijas, plānojot teritorijas attīstību, nepieciešams noteikt vienotu nosaukumu
esošajai pļavai jeb jaunajai parka Laucei. Tūrisma konsultatīvās padomes sēdē kā piemērotāko
un skanīgāko izlemts ieteikt nosaukumu “Ozolu lauce”. Pamatojot to ar faktu, ka 2017. gadā, par
godu Latvijas valsts simtgadei, pļavas daļā (Mehanizatoru ielas tuvumā) ir iestādīti 70 ozoli,
veidojot saules simbola formu.
Pamatojoties uz iepriekšminēto informāciju, Preiļu novada dome nolemj piešķirt Preiļu
parka teritorijai un teritorijā esošajām vēsturiskajām būvēm vienotu nosaukumu “Preiļu muižas
komplekss un parks” – ar to saprotot gan visu parka teritoriju, gan vēsturiskās būves (pils, Borhu
dzimtas vecās kungu mājas paliekas, zirgu staļļu drupas, Kalpu māja, Kapela, Vārtsarga māja,
Dārznieka māja, muižas smailloka vārti, muižas galvenie vārti). Preiļu novada dome nolemj
saglabāt un noteikt parka teritoriju daļu, Lauču, dīķu, salu vēsturiskos nosaukumus un piešķirt
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parka teritorijas daļai, kas sākas no iebraucamā ceļa uz pils parādes pagalmu (No Daugavpils
ielas līdz muižas galvenajiem vārtiem) līdz Mehanizatoru ielai nosaukumu “Ozolu lauce”.
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Preiļu parka teritorijai un teritorijā esošajām vēsturiskajām būvēm vienoto
nosaukumu “Preiļu muižas komplekss un parks”.
2. Noteikt parka teritorijā esošajām daļām vēsturiskos nosaukumus, saskaņā ar pievienoto
grafisko pielikumu.
3. Piešķirt Preiļu parka teritorijas daļai, kas sākas no iebraucamā ceļa uz pils parādes
pagalmu (No Daugavpils ielas līdz muižas galvenajiem vārtiem) līdz Mehanizatoru ielai
nosaukumu “Ozolu lauce”, saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu.
4. Nosaukumus, turpmāk noteikt lietojumā visos pašvaldības publicitātes un informatīvajos
dokumentos un avotos, kā arī perspektīvā izstrādājot teritorijas logo.
Pielikumā: Grafiskie pielikumi ar Preiļu parka teritorijas vēsturiskajiem un jaunajiem
nosaukumiem.
S. Čingule-Vinogradova
Nosūtīt: Preiļu novada domes Tūrisma konsultatīvajai padomei, Attīstības daļai, Juridiskajai daļai, Preiļu
muižas kompleksa un parka projektu koordinatorei, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam,
Tūrisma Informācijas centram

16. §
Par saistošo noteikumu Nr. 2019/04 apstiprināšanu
(J. Erts, V.Ivanovs)
Izskatot saistošo noteikumu Nr. 2019/04 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtība Preiļu novadā”, projektu, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu un piekto daļu, Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija
noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un
reģistrēšanu” 6.punktu
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr.2019/04 “Decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā”.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.2019/04“Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtība Preiļu novadā”
A. Džeriņš
Nosūtīt: Juridiskai daļai
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17. §
Par nekustamā īpašuma sadali
17.1.
J. V. pilnvarotās personas A. Š. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot J. V., personas kods xxxxxx-xxxxxx, dzīvo adrese, pilnvarotās personas A. Š., personas
kods xxxxxx-xxxxxx,dzīvo adrese., kurš darbojas uz 2019. gada 09. janvāra pilnvaras Nr.113
pamata, 2019. gada 05.marta iesniegumu (reģ. 07.03.2019., Nr.4-15/78-Š) par nekustamā
īpašuma adrese ar kadastra Nr. Preiļu novada Preiļu pagastā, sadali, pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” 21. pantu,
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

4.

5.

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Lielie Kārkli” ar kadastra Nr. Preiļu novada Preiļu
pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu platībā 2,7 ha, neizstrādājot zemes ierīcības
sadales projektu.
Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu piešķirt jaunu nosaukumu “Krēsli”.
Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz 0201
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
Īpašumā paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0104 saglabāt esošo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

V. Biezaite
Lēmumu nosūtīt: Alvim Šubeniekam, Bērzpils iela 46-44, Balvi, Balvu nov.

17.2.
SIA “J&E ‘’Īpašumi” iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot SIA “J&E ‘’Īpašumi”, reģ. Nr.55403025901,adrese 1905. gada iela 41, Koknese,
Kokneses pagasts, Kokneses novads, 2019. gada 25.februāra iesniegumu (reģ. 26.021.2019.,
Nr.4-11/586) par nekustamā īpašuma “Oglaiņi” ar kadastra Nr.7656 004 0126 Preiļu novada
Pelēču pagastā, sadali, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21. pantu un pamatojoties uz
Zemes ierīcības likuma 5 un 8 pantu, MK noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi”,
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma “Oglaiņi”, ar kadastra Nr. 7656 004 0126 zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 7656 004 0126 Preiļu novada Pelēču pagastā, sadalot to atbilstoši
grafiskajam pielikumam – atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 004 0126
apmēram 8,4 ha.
Noteikt, ka zemes gabala platība var tikt precizēta, veicot uzmērīšanu dabā.
Atdalāmajai zemes vienībai apmēram 8,4 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu “Oglaiņu
Mežs” un mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0101 (zeme, uz kuras galvenā
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saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz 0201(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
4. Paliekošajai zemes vienībai apmēram 9,2 ha platībā saglabāt esošo nosaukumu “Oglaiņi”,
esošo , VARIS reģistrēto adresi “Oglaiņi”, Kotleri, Pelēču pagasts, Preiļu nov., un esošo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība).
5. Izstrādājot zemes ierīcības sadales projektu paredzēt piekļuvi visām projektētajām zemes
vienībām.
6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna M 1:
10 000 pamatnes.
7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu
veicējam.
8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai domē,
jāiesniedz saskaņošanai Preiļu novada būvvaldē.
9. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Preiļu
novada domē.
10. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
V. Biezaite
Lēmumu nosūtīt: SIA “J&E ‘’Īpašumi”, 1905. gada iela 41, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses
novads

17.3.
SIA “Myrtillus” iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot SIA “Myrtillus”, reģ. Nr.41203020212,adrese Kronvalda bulvāris10-31, Rīga,
2019.gada 19.marta iesniegumu (reģ. Nr. 19.03.2019., Nr.4-11/
820) par nekustamā īpašuma
“Vijolītes” Preiļu novada Pelēču pagastā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 005 0248
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- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma “Vijolītes”, ar kadastra Nr. 7656 005 0248, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 7656 005 0248 Preiļu novada Pelēču pagastā, sadalot atbilstoši
grafiskajam pielikumam – atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 005 0248
apmēram 11,3 ha.
2. Noteikt, ka zemes gabala platība var tikt precizēta, veicot uzmērīšanu dabā.
3. Atdalāmajai zemes vienībai apmēram 11,3 ha platībā saglabāt esošo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
4. Paliekošajai zemes vienībai apmēram 18,1 ha platībā mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz 0201
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
5. 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.
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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
Lēmumu nosūtīt:Jāzepam Deglim, Latgales iela 124B, Ludza, LV 5701

17.4
I. G. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot I. G., personas kods xxxxxx-xxxxxx, dzīvo adrese 2019.gada 20.marta iesniegumu (reģ.
Nr. 20.03.2019., Nr.4-15/232- G) par nekustamā īpašuma adrese, 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- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma adrese, ar kadastra Nr. zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu Preiļu novada Preiļu pagastā, sadalot atbilstoši grafiskajam pielikumam –
atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 004 0108 apmēram 1,1 ha.
2. Noteikt, ka zemes gabala platība var tikt precizēta, veicot uzmērīšanu dabā.
3. Atdalāmajai zemes vienībai apmēram 1,1 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu “Preiļupīši”
un saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
4. Īpašuma sastāvā paliekošajai zemes vienības daļai saglabāt esošo nosaukumu un mainīt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība) uz 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
5. 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
1.
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18. §
Par Preiļu novada domes 2018. gada 27.septembra lēmuma protokols Nr.10, punkta 34
papildināšanu
(J. Erts)
Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2019. gada 28. februāra vēstuli Nr.204-L/144 , kurā nodaļa lūdz Preiļu novada domi veikt pašvaldības lēmumā attiecīgus grozījumus
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7644 003 0361 nekustamā īpašuma lietošanas
mērķiem, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7644 003 0361 nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem un zemes vienības daļas 0,02 ha platībā
sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem, lai varētu veikt kadastra objekta - zemes vienības daļas
0,02 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7644 003 0361 reģistrāciju un tā datu
aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. pamatojoties uz likumu
„Par pašvaldībām” 21 pantu un MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 7. punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Papildināt Preiļu novada domes 2018. gada 29. septembra lēmumu, prot. Nr.10, punkts 34,
izsakot sekojošā redakcijā:
1. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7644 003 0361 veidojamai zemes vienības
daļai 0,02 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi 1201 (Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju,
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve) un noteikt zemes lietošanas
veidu- zeme zem ēkām un pagalmiem – 0,02 ha.
2. Visai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7644 003 0361 noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķus:
0101 (Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) un noteikt zemes
lietošanas veidus:
- ganības – 0,2 ha;
- zeme zem ūdeņiem – 0,2 ha;
- zemes zem ēkām un pagalmiem – 1,58 ha;
- zeme zem ceļiem – 0,1 ha;
- pārējās zemes – 0,1 ha.
1201 (Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve) un noteikt zemes lietošanas veidus:
- ganības – 0 ha;
V. Biezaite
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19. §
Par nosaukumu un adrešu piešķiršanu
19.1
Par nosaukuma piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7644 004 0118
(M. Plivda)
Izskatot jautājumu par nosaukuma piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7644 004 0118 Preiļu novada Aizkalnes pagastā, pamatojoties uz likumu
„Par pašvaldībām” 21 pantu,
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7644 004 0118 Preiļu novada
Aizkalnes pagastā piešķirt nosaukumu “Vasariņi”.
V. Biezaite
19.2
Par nosaukuma piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7656 002 0357
(M. Plivda)
Izskatot jautājumu par nosaukuma piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7656 002 0357 Preiļu novada Pelēču pagastā, pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” 21 pantu,
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7656 002 0357 Preiļu novada
Pelēču pagastā piešķirt nosaukumu “Īves”.
V. Biezaite
19.3
Par nosaukuma piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7656 001 0051
(M. Plivda)
Izskatot jautājumu par nosaukuma piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7656 001 0051 Preiļu novada Pelēču pagastā, pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” 21 pantu,
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7656 001 0051 Preiļu novada
Pelēču pagastā piešķirt nosaukumu “Teteri”.
V. Biezaite
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19.4
Par nosaukuma piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7658 001 0226
(M. Plivda)
Izskatot jautājumu par nosaukuma piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7658 001 0226 Preiļu novada Preiļu pagastā, pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” 21 pantu,
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7658 001 0226 Preiļu novada
Preiļu pagastā piešķirt nosaukumu “Niedras”.
V. Biezaite
19.5
Par nosaukuma piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7658 005 0261
(M. Plivda)
Izskatot jautājumu par nosaukuma piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7658 005 0261 Preiļu novada Preiļu pagastā, pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” 21 pantu,
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0261 Preiļu novada
Preiļu pagastā piešķirt nosaukumu “Malvas”.
V. Biezaite
19.6
Par adreses piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7601 004 0923
(M. Plivda)
Izskatot jautājumu par adreses piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7601 004 0923 Preiļu novada Preiļu pilsētā, pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” 21 pantu, MK 2015. gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”
11 punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0923 Preiļu novada
Preiļu pilsētā piešķirt adresi: Sporta iela 3C, Preiļi, Preiļu novads.
V. Biezaite
Nosūtīt: LR Valsts zemes dienestam reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā.
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19.7
Par adreses piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7601 004 0924
(M. Plivda)
Izskatot jautājumu par adreses piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7601 004 0924 Preiļu novada Preiļu pilsētā, pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” 21 pantu, MK 2015. gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”
11 punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0924 Preiļu novada
Preiļu pilsētā piešķirt adresi: Sporta iela 5A, Preiļi, Preiļu novads.
V. Biezaite
Nosūtīt: LR Valsts zemes dienestam reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā.

19.8
Par adreses piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7601 004 0925
(M. Plivda)
Izskatot jautājumu par adreses piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7601 004 0925 Preiļu novada Preiļu pilsētā, pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” 21 pantu, MK 2015. gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”
11 punktu,
Atklāti balsojot: PAR- 13 balsis (M. Plivda, J. Želvis, N. Hļebņikova, V. Madalāne, K. Zarāne,
I. Stare, M. Pudnika, M. Leikučs, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis, J. Vucāns ),
PRET- nav, ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0925 Preiļu novada
Preiļu pilsētā piešķirt adresi: Sporta iela 3D, Preiļi, Preiļu novads.
V. Biezaite
Nosūtīt: LR Valsts zemes dienestam reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā.

Sēdi slēdz: plkst. 15.21
Novada domes priekšsēdētāja

M. Plivda

Protokolēja

L. Skutele

Protokols parakstīts 2019.gada 1.aprīlī
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