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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Preiļos
2019.gada 25.aprīlī

Nr. 6

Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15.02
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Maruta PLIVDA
Sēdi protokolē - pašvaldības sekretāre Liene SKUTELE
Sēdē piedalās:
Juris ERTS
Ineta LIEPNIECE
Valentīna MADALĀNE no plkst. 15.06
Ēvalds VILCĀNS
Klavdija ZARĀNE
Juris ŽELVIS
Nadežda HĻEBŅIKOVA no plkst. 15.03
Iveta STARE
Aigars ZĪMELIS
Juris VUCĀNS
Māra PUDNIKA
Sēdē nepiedalās:
Māris LEIKUČS - cits iemesls;
Zigmārs ERTS - aizņemts pamatdarbā;
Iveta STARE - atvaļinājumā;
Piedalās uzaicinātie un interesenti:
Vladimirs Ivanovs – izpilddirektors;
Jolanta Gžibovska – finanšu analītiķe;
Broņislava Savicka – finanšu analītiķe;
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 pārvaldes vadītāja;
Andrejs Anins – Preiļu novada būvvaldes vadītājs;
Lauris Pastara – Labklājības pārvaldes direktors;
Anita Gāga - Labklājības pārvaldes direktora vietnieks administratīvi saimnieciskos jautājumos;
Edgars Znutiņš – Preiļu novada mūzikas un mākslas skolas direktors;
Jānis Ručs – novada iedzīvotājs;

Maruta Plivda iepazīstina ar kārtējās domes sēdes darba kārtības jautājumiem.
DARBA KĀRTĪBA
Finanšu komitejas sēdes jautājumi
Par Preiļu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta izpildes apstiprināšanu
Par Preiļu novada pašvaldības 2018.gada speciālā budžeta izpildes apstiprināšanu
Par Preiļu novada pašvaldības 2018. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
Par aizdevumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā” projekta “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas, ŪSIK
kodi: 4324411:03, 4324411:17 un 4324411:18 pārbūve Preiļu novadā” realizācijai
5. Par aizdevumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda SAM 4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un
atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” projekta “Preiļu novada
pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos” 1., 2. un 3.
kārtas būvdarbu, autoruzraudzības un būvuzraudzības realizēšanas pabeigšanai
6. Par aizdevumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta SAM 4.2.2. “Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” projektā
“Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26,
Preiļos” būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanas pabeigšanai
7. Par nekustamā īpašuma iegādi
8. SIA “CLP” iesnieguma izskatīšana
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu
11. Par finansējuma piešķiršanu Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem
12. SIA “Preiļu saimnieks” iesniegumu izskatīšana
13. Par mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu
līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu
14. Par Preiļu novada kultūras centra iesnieguma izskatīšanu
15. Par Preiļu novada kultūras centra iesnieguma izskatīšanu
16. Par Preiļu novada domes 2018. gada 21.decembra lēmuma Nr.15., 7§ precizēšanu
17. Par iesnieguma izskatīšanu
1.
2.
3.
4.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
18. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
19. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
20. Par sociālās dzīvojamās platības apvienošanu
21. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
22. Par dzīvojamās platības maiņu
23. Par pašvaldības dzīvokļu reģistru rindu apstiprināšanu
24. Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu rindas
Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
25. Par Vietējās nozīmes dižkoku statusa noteikšanu 7 Preiļu parka kokiem
26. Par ielu tirdzniecību
27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
28. Par adreses piešķiršanu
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29. Par zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietas ierīkošanu
30. Par zemes nomu
31. Par nekustamā īpašuma sadali
Sēdes vadītāja Maruta Plivda ierosina papildināt darba kārtību ar šādiem papildus darba
kārtības jautājumu:
1.
2.

Par konkursa nolikuma apstiprināšanu
Par atvaļinājuma piešķiršanu un pabalsta izmaksu Preiļu novada domes priekšsēdētāja
vietniekam Jurim Želvim

Sēdes vadītāja aicina deputātus balsot par domes sēdes darba kārtību ar izmaiņām.
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, I. Liepniece,
K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns); PRET- nav; ATTURAS – nav,
Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt šādu 2019.gada 25.aprīļa Preiļu novada domes sēdes darba kārtību:
DARBA KĀRTĪBA
Finanšu komitejas sēdes jautājumi
Par Preiļu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta izpildes apstiprināšanu
Par Preiļu novada pašvaldības 2018.gada speciālā budžeta izpildes apstiprināšanu
Par Preiļu novada pašvaldības 2018. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
Par aizdevumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā” projekta “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas, ŪSIK
kodi: 4324411:03, 4324411:17 un 4324411:18 pārbūve Preiļu novadā” realizācijai
5. Par aizdevumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda SAM 4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un
atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” projekta “Preiļu novada
pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos” 1., 2. un 3.
kārtas būvdarbu, autoruzraudzības un būvuzraudzības realizēšanas pabeigšanai
6. Par aizdevumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta SAM 4.2.2. “Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” projektā
“Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26,
Preiļos” būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanas pabeigšanai
7. Par nekustamā īpašuma iegādi
8. SIA “CLP” iesnieguma izskatīšana
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu
11. Par finansējuma piešķiršanu Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem
12. SIA “Preiļu saimnieks” iesniegumu izskatīšana
13. Par mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu
līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu
14. Par Preiļu novada kultūras centra iesnieguma izskatīšanu
15. Par Preiļu novada kultūras centra iesnieguma izskatīšanu
16. Par Preiļu novada domes 2018. gada 21.decembra lēmuma Nr.15., 7§ precizēšanu
17. Par iesnieguma izskatīšanu
1.
2.
3.
4.
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Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
18. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
19. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
20. Par sociālās dzīvojamās platības apvienošanu
21. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
22. Par dzīvojamās platības maiņu
23. Par pašvaldības dzīvokļu reģistru rindu apstiprināšanu
24. Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu rindas
Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
25. Par Vietējās nozīmes dižkoku statusa noteikšanu 7 Preiļu parka kokiem
26. Par ielu tirdzniecību
27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
28. Par adreses piešķiršanu
29. Par zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietas ierīkošanu
30. Par zemes nomu
31. Par nekustamā īpašuma sadali
Papildjautājumi
32. Par konkursa nolikuma apstiprināšanu
33. Par atvaļinājuma piešķiršanu un pabalsta izmaksu Preiļu novada domes priekšsēdētāja
vietniekam Jurim Želvim
Turpmākā domes sēdē piedalās Nadežda Hļebņikova no plkst. 15.03.
1. §
Par Preiļu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta izpildes apstiprināšanu
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu „Par
pašvaldības budžetiem”,
Atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, N.
Hļebņikova, J. Želvis); PRET- nav; ATTURAS – 4 balsis (Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika,
J. Vucāns), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta izpildi :
1.1. ieņēmumos EUR 15196752 , tai skaitā :
 nodokļu ieņēmumi EUR 5271727, jeb 34.70 % no kopējiem ieņēmumiem;
 nenodokļu ieņēmumi EUR 36605 , jeb 0.24 % no kopējiem ieņēmumiem;
 transfertu ieņēmumi (mērķdotācijas) EUR 9355870, jeb 61.56 % no kopējiem
ieņēmumiem;
 maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi EUR 532550, jeb 3.50 % no kopējiem
ieņēmumiem.
1.2. izdevumos EUR 16608908, tai skaitā :
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izglītības iestāžu un pasākumu finansēšanai EUR 7417596, jeb 44.66 % no
kopējiem budžeta izdevumiem;
pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai EUR 3584736 no
pamatbudžeta izdevumiem jeb 21.58 %;
vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai EUR 1924960, jeb 11.60 %
no kopējiem izdevumiem;
sociālajai nodrošināšanai EUR 1049803, jeb 6.32% no kopējiem izdevumiem;
brīvajam laikam, kultūrai, sportam EUR 882068 jeb 5.31% no kopējiem budžeta
izdevumiem;
ekonomiskajai darbībai EUR 314063 apjomā, jeb 1.89 % no kopējiem
izdevumiem;
sabiedriskajai kārtībai EUR 125302, jeb 0.75 % no kopējiem izdevumiem;
veselības aprūpei EUR 21533 jeb 0.13 % no kopējiem izdevumiem;
aizdevumu atmaksai EUR 1208082 jeb 7.27% no kopējiem izdevumiem.

1.3. piešķirtos aizņēmumus summā EUR 3326045.00 , tai skaitā :
o Preiļu pils pārbūves 3. kārtas būvprojekta aktualizācijai summā EUR 50809.00;
o lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 2. kārtas būvdarbu veikšanai summā EUR
599919.00;
o Preiļu 1. pamatskolas telpu pārbūves projekta izstrādei summā EUR 25743.00;
o Preiļu 1. pamatskolas telpu pārbūves projekta ekspertīzei summā EUR 11919.00;
o Preiļu pils fasādes vienkāršotajai atjaunošanai summā EUR 248998.00;
o Rīgas un Brīvības ielu posmu atjaunošana un apļveida krustojuma izveide summā
EUR 649299.00 ;
o Intervences noliktavas ēkas un teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošajā teritorijā
projekta izstrādei summā EUR 42653.00 ;
o Pašvaldības ēkas Rēzeknes ielā-26, Preiļos energoefektivitātes uzlabošanas
būvdarbi EUR 105972.00 ;
o Pašvaldības ēkas Raiņa bulvārī-19, Preiļos energoefektivitātes uzlabošana 1.,2. un
3. kārtas būvdarbi summā EUR 966222,00.
o Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 1. kārtas papilddarbu
veikšanai summā EUR 42357.00;
o Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un
modernizēšana summā EUR 407788,00.
o ELFLA projektam “Preiļu pagasta pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvja
ŪSIK kods 432451:14 pārbūve” EUR 26790.00;
o ELFLA projektam “Bērnu rotaļu laukuma ierīkošanai Pelēču pagastā”= + EUR
19698.00;
o Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projektam “Ģimenes digitālo aktivitāšu
centru tīklu izveide dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam” EUR 46650.00;
o “Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latgalē ” projekta Nr.
2/VESEL/18/001 “Latgales reģiona iedzīvotāju aktīvu dzīvesveida iespēju
paplašināšana- AKTĪVS LATGALĒ”
būvdarbiem, būvuzraudzībai un
autoruzraudzībai EUR 54101.00:
o Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projektam Nr.LLI-349
“Ekotūrisma
attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus ” EUR 27127.00;
1.4. atmaksātos aizdevumus summā EUR 1208082.00 ( saskaņā ar atmaksas grafikiem).
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1.5. neizņemtos aizņēmumus summā EUR 1067395.00
o lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 1. kārtas būvdarbu veikšanai summā EUR
126043.00;
o Rīgas un Brīvības ielu posmu atjaunošana un apļveida krustojuma izveide summā
EUR 329475.00 ;
o Preiļu pils fasādes vienkāršotajai atjaunošanai summā EUR 156639.00;
o Pašvaldības ēkas Raiņa bulvārī-19, Preiļos energoefektivitātes uzlabošana 1.,2. un 3.
kārtas būvdarbi summā EUR 91221,00.
o lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 2. kārtas būvdarbu veikšanai summā EUR
351420.00;
o Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 1. kārtas papilddarbu veikšanai
summā EUR 2606.00;
o Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projektam “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru
tīklu izveide dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam” EUR 9991.00;
1.6. ieguldījumu pamatkapitālā EUR 80765
1.7.naudas līdzekļu atlikumu uz 2019. gada sākumu EUR 1853096
Pielikumā: Preiļu novada domes 2018. gada pamatbudžeta izpilde uz 2 lapām
B. Savicka, J. Gžibovska
Nosūtīt: finanšu analītiķiem, galvenajam grāmatvedim

Turpmākā domes sēdē piedalās Valentīna Madalāne no plkst. 15.06
2.§
Par Preiļu novada pašvaldības 2018.gada speciālā budžeta izpildes apstiprināšanu
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu „Par
pašvaldības budžetiem”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības 2018. gada speciālā budžeta izpildi ieņēmumos EUR
340309.00 (tai skaitā ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem EUR 12655.00), izdevumos
EUR 227818.00 (tai skaitā izdevumi ziedojumiem un dāvinājumiem EUR 9704.00) un līdzekļu
atlikumu uz 2019. gada sākumu EUR 112491.00.
Pielikumā: Preiļu novada domes 2018. gada speciālā budžeta izpilde uz 1 lapas
B. Savicka
Nosūtīt: finanšu analītiķiem, galvenajam grāmatvedim
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3.§
Par Preiļu novada pašvaldības 2018. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
(M. Plivda, A. Zīmelis, B. Savicka, V. Ivanovs, A. Anins, J. Vucāns)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un izskatot Preiļu
novada pašvaldības 2018.gada finanšu pārskatu
Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (M. Plivda, V. Madalāne, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns,
K. Zarāne, N. Hļebņikova, J. Želvis); PRET- nav; ATTURAS – 4 balsis (Ā.Vucāns, A. Zīmelis,
M. Pudnika, J. Vucāns), Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības 2018. gada finanšu pārskatu ar bilances vērtību EUR
34 779 753,00.
Pielikumā : Preiļu novada domes vadības ziņojums 2018.gada finanšu pārskatam uz 12 lapām
B. Savicka, S.Mukāne
Nosūtīt: galvenajam grāmatvedim, finanšu analītiķiem

4.§
Par aizdevumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā” projekta “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas, ŪSIK
kodi: 4324411:03, 4324411:17 un 4324411:18 pārbūve Preiļu novadā” realizācijai
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma par “Pašvaldību budžetiem
22. un 22.(1) pantu, likumu “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15.panta 1.punktu un apstiprināto
projektu Nr.18-03-A00403-000115 “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas, ŪSIK kodi:
4324411:03, 4324411:17 un 4324411:18 pārbūve Preiļu novadā” Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma
“Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
Atbalsta intensitāte 90% ELFLA līdzfinansējums.
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizdevumu Valsts kasē uz 20 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi
projekta Nr.18-03-A00403-000115 “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas, ŪSIK
kodi: 4324411:03, 4324411:17 un 4324411:18 pārbūve Preiļu novadā” realizācijai
60 825.00 EUR.
2. Pamatojoties uz Iepirkuma procedūru rezultātiem un no ELFLA saņemto avansa
maksājumu, projekta realizācijai nepieciešamais finansējums sastāda EUR 60 825.00 (tsk.
PVN 21%).
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu, sākot ar 2020.gada
oktobra mēnesi.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu.
J. Gžibovska, S. Meļko
Nosūtīt: Galvenajam grāmatvedim, Finanšu analītiķiem
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5.§
Par aizdevumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda SAM 4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un
atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” projekta “Preiļu novada
pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos” 1., 2. un 3. kārtas
būvdarbu, autoruzraudzības un būvuzraudzības realizēšanas pabeigšanai
(M. Plivda, A. Zīmelis, J. Želvis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem”
22. un 22.(1) pantu, likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15.panta 1.punktu un saskaņā
pieņemto lēmumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) SAM 4.2.2. “Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un
atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/101 “Preiļu
novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos” 1., 2.un 3.
kārtas būvdarbu, autoruzraudzības un būvuzraudzības realizēšanas pabeigšanai
Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (M. Plivda, V. Madalāne, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns,
K. Zarāne, N. Hļebņikova, J. Želvis); PRET- nav; ATTURAS – 4 balsis (Ā.Vucāns, A. Zīmelis,
M. Pudnika, J. Vucāns), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizdevumu Valsts kasē uz 30 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi ERAF
SAM 4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību
ēkās” Nr. 4.2.2.0/17/I/101 “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana
Raiņa bulvārī 19, Preiļos“ 1., 2. un 3. kārtas būvdarbu, autoruzraudzības un
būvuzraudzības realizēšanai 199349,00 EUR (t.sk. PVN).
2. Projekta realizācijai nepieciešamai finansējums sastāda 199349,00 EUR (t.sk. PVN)
3. Aizdevuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu, sākot ar 2020. gada
decembra mēnesi.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu.
J.Gžibovska I.Vutnāne-Kojāne
Nosūtīt: finanšu analītiķiem, galvenajam grāmatvedim

6.§
Par aizdevumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta SAM 4.2.2. “Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” projektā
“Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26, Preiļos”
būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanas pabeigšanai
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem”
22. un 22.(1) pantu likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15.panta 1.punktu un saskaņā ar
pieņemto lēmumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda SAM 4.2.2 “Atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo
energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” projekta Nr.4.2.2.0/17/I/102 “Preiļu novada
pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26, Preiļos” būvdarbu,
būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanas pabeigšanai
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
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1. Ņemt aizdevumu Valsts kasē uz 30 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi ERAF
SAM 4.2.2 “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību
ēkās” projekta Nr.4.2.2.0/17/I/102 “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes
uzlabošana Rēzeknes ielā 26, Preiļos” būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības
realizēšanas pabeigšanai 86216,00 EUR (t.sk. PVN).
2. Projekta realizācijai nepieciešamai finansējums sastāda 86216,00 EUR (t.sk. PVN)
3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu, sākot ar 2020. gada
septembra mēnesi.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu;
J. Gžibovska, I. Vutnāne - Kojāne
Nosūtīt: finanšu analītiķiem, galvenajam grāmatvedim

7.§
Par nekustamā īpašuma iegādi
7.1
G. I. iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Atkārtoti izskatot zemes īpašnieka G. I. 2019.gada 25.janvāra iesniegumu ar piedāvājumu
iegādāties nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 64, Preiļi, Preiļu novads, kadastra apzīmējums
7601 006 1802, kas sastāv no diviem zemes gabaliem (7601 006 1802 – 33131 m2 platībā un
7601 0061803 – 43 250 m2 platībā), kopējā platība 76 391m2, par pirkuma maksu EUR
25 000,00, konstatēts:
1. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība saskaņā ar kadastra reģistra datiem ir EUR
96 492,00 un saskaņā ar nekustamā īpašuma novērtējumu- EUR 112 800,00.
1. “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma”
3. panta 3. punktā noteikts, ka pašvaldībām ar finanšu līdzekļiem un mantu
jārīkojas lietderīgi, tas ir, manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami
zemāku cenu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.un 23.punktiem, “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma” 3.panta 3.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

Slēgt pirkuma līgumu ar G. I., par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7601 006 1802,
Daugavpils iela 64, Preiļi, Preiļu novads, iegūšanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā par
pirkuma maksu EUR 25 000,00.
Piešķirt finansējumu 25 000 EUR apmērā nekustamā īpašuma iegādei no novada domes
budžeta sadaļas ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas (pārpildes).
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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7.2
Kopīpašnieku K. A. P., Z. J. un I. P. iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda, A. Džeriņš)
Izskatot kopīpašnieku K. A. P., Z. J. un I. P. iesniegumu ar piedāvājumu iegādāties nekustamo
īpašumu Daugavpils ielā 64, Preiļi, Preiļu novads, kadastra apzīmējums 7601 006 1801 par
pirkuma maksu EUR 3 000, papildus nekustamā īpašuma nodokļu parāda dzēšana - konstatēts:
1. Īpašuma, 7,6 ha platībā, kadastrālā vērtība saskaņā ar kadastra reģistra datiem ir EUR 86
201,00 un saskaņā ar nekustamā īpašuma novērtējumu- EUR 99 200,00
2. “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 3.
panta 3. punktā noteikts, ka pašvaldībām ar finanšu līdzekļiem un mantu jārīkojas
lietderīgi, tas ir, manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu.
3. Nekustamā īpašuma nodokļu parāds ( maksājums) uz 2019.gada 25.aprīli sastāda - Z. J.
– 3810, 38 EUR, I. P. - 2004.76 EUR un K. A. P. – 1940.79 EUR.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.un 23.punktiem, “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma” 3.panta 3.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

Slēgt pirkuma līgumu ar kopīpašniekiem K. A. P., Z. J. un I. P. par nekustamā īpašuma
Daugavpils ielā 64, Preiļi, Preiļu novads, kadastra apzīmējums 7601 006 1801, iegūšanu
Preiļu novada pašvaldības īpašumā par pirkuma maksu EUR 3000 plus nekustamā īpašuma
nodokļa parāda dzēšana uz pirkuma līguma noslēgšanas dienu.
Paredzēt finansējumu 3000.00 EUR apmērā nekustamā īpašuma iegādei no novada domes
budžeta sadaļas ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas (pārpildes).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

A. Džeriņš
8.§
SIA “CLP” isnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot SIA “CLP”, Reģ. Nr. 40203200242, Lāčplēša iela 38, Rīga, (reģistrēts novada
domē 05.04.2019. Nr. 4-11/1054) priekšlikumu iegādāties Preiļu novada domei piederošās SIA
“Preiļu slimnīca” 881 116 kapitāla daļas, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nepārdot Preiļu novada domei piederošas SIA “Preiļu slimnīca” 881 116 kapitāla daļas.
2. 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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9.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Ingara Osipova pieprasījuma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērinātas tiesu izpildītāja Ingara Osipova,
adrese: Raiņa bulvāris 3-2, Preiļi, pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu
(reģistrēts novada domē 03.04.2019. Nr. 4-11/1005), konstatēts: nekustamais īpašums – “Mīļais
dārzs” ,Ārdava, Pelēču pagasts, Preiļu novadā, kadastra Nr. 7656 005 0133, reģistrēts uz nodokļu
maksātājas N. J., personas kods xxxxxx-xxxxx, vārda. Parāda pamatsumma sastāda EUR
136,92, nokavējuma nauda uz 11.04.2019. – EUR 100,23. Administratīvais akts labprātīgi nav
izpildīts.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 63.panta 1.daļas 3.punktu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 26.pantu:
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu- “Mīļais dārzs” ,Ārdava, Pelēču
pagasts, Preiļu novadā, kadastra Nr. 7656 005 0133, EUR 248,01 apmērā, no nodokļu
maksātājas N. J., 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.
V.Biezaite
Nosūtīt: juridiskajai daļai, nekustamā īpašuma daļai, N. J.

10.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu
ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā
(M. Plivda)
Pamatojoties uz 2017.gada 07.jūlijā pieņemtajiem Preiļu novada domes saistošajiem
noteikumiem “Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku
) ierosinājuma un
-2019. gada 18. marta, dzīvojamās mājas Brīvības iela 67, Preiļi, īpašnieces V. iesniegumu Nr.
17-1-122/221B
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Brīvības iela 67, Preiļi, kanalizācijas pieslēguma
ierīkošanai EUR 220 (6 metri kanalizācija, 5 metri ūdensvads )
2. Uzdot Preiļu novada domes juridiskajai daļai slēgt vienošanos ar pretendentu par darbu
izpildes un līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
K. Určs
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11.§
Par finansējuma piešķiršanu Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, likumu „Par
pašvaldību budžetiem” un, izskatot Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas direktora
E.Vaivoda 2019.gada 12.aprīļa iesniegumu un Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas
padomes 2019. gada 29.marta sēdes protokolu Nr. 2, par finansējuma piešķiršanu augsta līmeņa
sportistiem, saskaņā ar pašvaldības nolikumu “Sporta atbalsta programmas finansējuma
piešķiršana Preiļu novada iedzīvotājiem”:
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Piešķirt finansējumu sekojošiem Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem, saskaņā ar Preiļu
novada Bērnu un jauniešu sporta skolas padomes 2019. gada 23. marta sēdes protokolu Nr. 2 :
Vārds, uzvārds

Iedalītā
Summa EUR
500
200
250
500
250
250
400
500
250
500
600
1000
500
900
900
500

Z. K.
R.S.
L. Š.
R. L.
R. T.
E. P.
A. P.
P.L. L.
R.P.
S. G.
D. A.
D. R.
K. S.
M. B.
M. B.
A. K. S.

Pielikumā: Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas padomes 2019. gada 29.marta sēdes
protokola Nr. 2 kopija uz 1 lapas
J.Gžibovska, E. Vaivods
Nosūtīt :Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolai, grāmatvedībai, finanšu analītiķiem

12.§
SIA “Preiļu saimnieks” iesniegumu izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot SIA “Preiļu saimnieks” iesniegumus (reģistrēti 25.03.2019. Nr. 4-11/880, Nr. 411/879, Nr. 4-11/881, 4-11/878), par komunālo pakalpojumu un apsaimniekošanas rēķinu
apmaksu par pašvaldības dzīvokļiem, kuri nav izīrēti vai kuru īrnieki ir miruši, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, „Dzīvokļa īpašuma likuma” 9.pantu,
„Par dzīvojamo telpu īri” 50.pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (M. Plivda, V. Madalāne, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns,

12

K. Zarāne, N. Hļebņikova, J. Želvis, M. Pudnika, Ā.Vucāns); PRET- nav; ATTURAS – 2 balsis
(A. Zīmelis, J. Vucāns), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apmaksāt SIA “Preiļu saimnieks” rēķinus par 2019.gada martu saskaņā ar iesniegumu “Par
lēmuma pieņemšanu” Nr.8., izslēdzot no tā pozīcijas 12.un 14., par kopējo summu EUR
1002,72, no budžeta sadaļas “teritorijas un mājokļu apsaimniekošana”.
2. Apmaksāt SIA “Preiļu saimnieks” rēķinus par 2019.gada martu saskaņā ar iesniegumu “Par
lēmuma pieņemšanu” Nr.10., (dzīvokļu īrnieki miruši), par kopējo summu EUR 420,86 no
budžeta sadaļas “teritorijas un mājokļu apsaimniekošana”.
3. Apmaksāt SIA “Preiļu saimnieks” rēķinus par 2019.gada martu saskaņā ar iesniegumu “Par
lēmuma pieņemšanu” Nr.11., (dzīvokļa īrnieks miris), par kopējo summu EUR 418,46 no
budžeta sadaļas “teritorijas un mājokļu apsaimniekošana”.
4. Apmaksāt SIA “Preiļu saimnieks” rēķinus par 2019.gada martu saskaņā ar iesniegumu “Par
lēmuma pieņemšanu” Nr.9, izslēdzot no tā 3., 4., 5., pozīcijas, par kopējo summu EUR
183,45, no budžeta sadaļas “teritorijas un mājokļu apsaimniekošana”.
A. Džeriņš
Grāmatvedības daļai, juridiskajai daļai, SIA “Preiļu saimnieks”

13.§
Par mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu
līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu
(M. Plivda, I. Liepniece, A. Zīmelis, A. Anins)
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punktu, un Preiļu
novada domes izsludināto atklāto projektu konkursu „Mazo un vidējo komercsabiedrību un
saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanai”, apstiprināto konkursa nolikumu un
projektu vērtēšanas sēdes protokolu Nr.1
Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (M. Plivda, V. Madalāne, J. Erts, I. Liepniece, Ē. Vilcāns,
K. Zarāne, N. Hļebņikova, J. Želvis); PRET- nav; ATTURAS – 4 balsis (Ā.Vucāns, A. Zīmelis,
M. Pudnika, J. Vucāns), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019. gada 12. aprīļa Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās
darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa projektu izvērtēšanas protokolu Nr. 1. un
piešķirt finansējumu projektu īstenošanai:
1.1. Piešķirt Domes līdzfinansējumu EUR 2000,00 SDV Alinai Ņesterjukai projekta “Alina
Ņesterjuka – reklāmas un suvenīru ražošana, dizainera pakalpojumi” īstenošanai.
1.2.Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām SDV Kristīnei
Samsi – Špundzānei projekta „ Aprīkojuma iegāde skaistumkopšanas pakalpojumu
papildināšanai Preiļos” īstenošanai, kas sastāda EUR 1232,50.
1.3.Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām SIA “Zariņu
medus” projekta „Biškopības modernizācija SIA “Zariņu medus”” īstenošanai, kas
sastāda EUR 717,50.
1.4.Piešķirt Domes līdzfinansējumu EUR 2000,00 SDV Jurim Zīmelim projekta
„Pārvietojamās nomas pirts mucas un piekabes iegāde” īstenošanai.
1.5.Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām SDV Tatjanai
Ļedovskajai projekta „SDV Tatjanas Ļedovskajas saimnieciskās darbības efektivitātes
palielināšana” īstenošanai, kas sastāda EUR 1388,86.
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1.6.Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām SDV Marinai
Mūrniecei projekta „SDV Marinas Mūrnieces sniegto pakalpojumu kvalitātes un
efektivitātes paaugstināšana” īstenošanai, kas sastāda EUR 472,50.
1.7. Piešķirt 50% Domes līdzfinansējumu no kopējām projekta izmaksām SIA “Roof trade”
projekta „Jumiķa pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” īstenošanai, kas sastāda EUR
940,00.
1.8.Piešķirt Domes līdzfinansējumu EUR 2000,00 SIA “HIMALAYAN
INTERNATIONAL” projekta „ Uzņēmuma SIA “Himalayan International” aprīkojuma
iegāde”” īstenošanai.
1.9.Piešķirt Domes līdzfinansējumu EUR 2000,00 SIA “MARATONS AV ” projekta „SIA
“Autoserviss Maratons”” īstenošanai.
2. Naudas līdzekļus summā EUR 12751,36 paredzēt no plānotajiem budžeta līdzekļiem;
Pielikumā : Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu
līdzfinansēšanas konkursa projektu vērtēšanas sēdes protokols Nr.1 uz 7 lapām
I. Liepniece
Nosūtīt: Preiļu novada uzņēmējdarbības centram

14.§
Par Preiļu novada kultūras centra iesnieguma izskatīšanu
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu “Par
pašvaldības budžetiem” un izskatot Preiļu novada kultūras centra vadītāja vietnieces S. Kurtiņas
2019.gada 12.aprīļa iesniegumu par finansējuma piešķiršanu transporta izdevumiem Preiļu
novada kultūras centra un Preiļu mūzikas un mākslas skolas jauniešu pūtēju orķestra līdzdalībai
Starptautiskajā pūtēju orķestra festivālā Ļvovā 03.05.2019-06.05.2019 summā EUR 2651,00.
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apmaksāt transporta izdevumus Preiļu novada kultūras centra un Preiļu mūzikas un mākslas
skolas jauniešu pūtēju orķestra līdzdalībai Starptautiskajā pūtēju orķestru festivālā Ļvovā
summā EUR 2651,00.
2. Naudas līdzekļus summā EUR 2651,00 paredzēt no novada budžeta sadaļas “Pārējā
ekonomiskā darbība”.
J.Gžibovska
Nosūtīt: Preiļu novada kultūras centrs, grāmatvedībai, finanšu analītiķiem

15.§
Par Preiļu novada kultūras centra iesnieguma izskatīšanu
(M. Plivda, J. Vucāns, I. Liepniece, J. Želvis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu “Par
pašvaldības budžetiem” un izskatot Preiļu novada kultūras centra vadītāja vietnieces S.Kurtiņas
2019.gada 12.aprīļa iesniegumu par finansējuma piešķiršanu transporta izdevumiem (avio biļešu
apmaksai) Preiļu novada kultūras centra un J.Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas deju kopas
“GAIDA” līdzdalībai Starptautiskajā tautas mākslas festivālā 03.06.2019-10.06.2019 Gangneung
pilsētā (Dienvidkoreja) summā EUR 10400,00.
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apmaksāt transporta izdevumus (avio biļešu iegādi) Preiļu novada kultūras centra un
J.Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas deju kopas “Gaida” līdzdalībai Starptautiskajā tautas
mākslas festivālā Gangneung pilsētā (Dienvidkoreja) summā EUR 10400,00.
2. Naudas līdzekļus summā EUR 1400,00 paredzēt novada budžeta sadaļas “Pārējā
ekonomiskā darbība” un EUR 9 000,00 no Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas
(Latvijas Valsts mežu atbalsts koru un tautas deju tradīcijas attīstībai) projekta finansējuma.
J.Gžibovska
Nosūtīt: Preiļu novada kultūras centrs, grāmatvedībai, finanšu analītiķiem

16.§
Par Preiļu novada domes 2018. gada 21.decembra lēmuma Nr.15., 7§ precizēšanu
(M. Plivda, A. Gāga)
Pamatojoties uz 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.871 “Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas
īstenošanas noteikumi” un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Preiļu novada domes 2018.gada 21.decembra sēdes lēmumā (protokols
Nr.15, 7.§), 2. un 3.punktu izsakot šādā reakcijā:
“2. Nodrošināt SAM 9.3.1. projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras
izveide un attīstība Preiļu novadā” ieviešanai nepieciešamo priekšfinansējumu un
līdzfinansējumu projekta attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai, plānojot kopējās
izmaksas 377 784,00 EUR apmērā, no tām ERAF finansējums 299 732,95 EUR, kopējais
nacionālais finansējums līdz 78 051,05 EUR, kas sastāda 15% no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām, tai skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībām 17 000,28 EUR,
pašvaldības finansējums 39 667,32 EUR un cits publiskais finansējums 21 383,45 EUR.
2. Papildus līdzfinansējumam nodrošināt projekta finansējumu 10% apmērā no ERAF un valsts
budžeta dotācijas kopsummas projekta pilnīgai ieviešanai, par summu, ko nenosedz Centrālās
un finanšu līgumu aģentūras avansa maksājumi, t.i. 31 673,32 EUR.”
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi: Preiļu novada Labklājības pārvalde.
A. Gāga
17.§
Par iesnieguma izskatīšanu
(M. Plivda)
Izskatot I. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvesvieta adrese, 2019.gada 27.marta iesniegumu
(reģistrēts 27.03.2019. ar Nr. 4-15/253 S) par pašvaldības dzīvokļa adrese, Preiļu novadā
atsavināšanu, konstatēts:
1) Dzīvokļa īpašums adrese novadā ir izīrēts I. S. no 2015.gada 1.jūnija (pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas līgums ar Biedrību “Rēzeknes 36”).
2) Dzīvoklis ir Preiļu novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā. Dzīvokļa īpašums nav
reģistrēts zemesgrāmatā. Pēc novada pašvaldības grāmatvedības datiem dzīvoklis atrodas
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Preiļu novada pašvaldības bilancē.
3) Lai varētu lemt par nekustamā īpašuma pārdošanu, pašvaldības īpašumtiesības jāreģistrē
zemesgrāmatā un jāveic dzīvokļa novērtējums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma „Par nekustamā
īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” VI. nodaļu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu Nr. 6, Rēzeknes ielā 36, 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.
A. Džeriņš
Nosūtīt: Nekustamā īpašuma daļai, juridiskajai daļai
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SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES
JAUTĀJUMI
18 .§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
18.1
V. L. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot V. L., personas kods: xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta: adrese, 2019.gada
29.marta (reģ. 29.03.2019., nr.15-1/261L) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par J. P., personas
kods: xxxxx-xxxxxx, deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā adrese jo tā ir pilnīgi sveša
persona, kas īpašumā nedzīvo.
Pārbaudot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 2019.gada 03.aprīlī
J. P. tika nosūtīts paziņojums (Nr.15-3/385) uz deklarēto dzīvesvietu adrese, sakarā ar to, ka pēc
V. L. iesnieguma tiek uzsākta deklarēto ziņu pārbaude, ar lūgumu personai ierasties domē sniegt
viedokli, argumentus, iesniegt dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt deklarētam
īpašumā.
J. P. ar pašvaldību nav sazinājies.
Nekustamais īpašums - dzīvoklis adrese, ar kad.Nr. pieder V. L.
Pamats: 1999.gada 30.decembra pirkuma līgums. Žurnāla Nr.917.Lēmuma dat.
07.03.2000.
Pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām persona J. P., īpašumā ir pierakstīts 1992.gada
01.septembrī. Mainoties īpašniekiem 1999.gadā šī persona nav izrakstīta no īpašuma.
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.
Ievērojot iepriekšminēto, 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 īpašnieces V. L. norādītos apstākļus un iebildumus, lai anulētu
ziņas par deklarēto dzīvesvietu J. P. saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta
pirmās daļas 2.punktu.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pantu, 12.panta pirmās daļas
2.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Anulēt ziņas par J. P. deklarēto dzīvesvietu adresē, jo personai nav tiesiskā pamata būt
deklarētam dzīvesvietā.
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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18.2
L. Š. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot L. Š., personas kods: xxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta: adrese, 2019.gada
27.marta (reģ. 27.03.2019., nr.15-1/254Š) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par dēla M. Š.,
personas kods: xxxxx-xxxxxx, deklarēto dzīvesvietu pašvaldības īrētajā dzīvoklī adrese, sakarā
ar to, ka dēls nedzīvo dzīvoklī, piedeklarējās bez viņas piekrišanas.
Pārbaudot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1. Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem – pēc dzīvesvietas adrešu vēstures: pašvaldības dzīvoklī
deklarēti:
- Š. L. no 02.11.1978.,
- Š. M.:
no 07.10.2018. adrese,
no 20.02.2018 Rīga,
no 08.02.2018. adrese
no 13.07.2017. Rīga,
no 06.01.1998. adrese
2. Domei ir pienākums pārliecināties, kas veido personas tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā un, vai personas tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā ir zudis.
3. M. Š. Adrese tika pierakstīts 1998.gadā pirms Dzīvesvietas deklarēšanas likuma spēkā
stāšanās kā dzīvokļa īrnieces – Š. L. ģimenes loceklis (dēls). Personas pieraksts
attiecīgajā dzīvesvietā pirms Dzīvesvietas deklarēšanas likuma stāšanās spēkā pamatā
nosaka personas sākotnējo tiesisko pamatu lietot attiecīgās dzīvojamās telpas.
4. Domei, lemjot par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu ir jāpārbauda: vai persona
atrodas īres vai nomas vai cita veida līguma tiesiskajās attiecībās ar izīrētāju vai
iznomātāju. 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. Uz domes pieprasījumu, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Preiļu saimnieks” ir sniegusi
rakstisku apliecinājumu Nr.16 no 02.04.2019., ka dzīvojamās telpas īres attiecības ar M.
Š. nav pārtrauktas.
6. 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.
7. Ja personai konkrētajā vietā ir tiesisks pamats deklarēt savu dzīvesvietu, pašvaldībai nav
tiesību anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu tikai tāpēc, ka persona šajā vietā
faktiski nedzīvo. Pašas personas ziņā ir rūpēties par to, lai viņa būtu sasniedzama
tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Veidam, kādā tas tiek nodrošināts, nav
izšķirošas nozīmes (Administratīvās apgabaltiesas 26.09.2011. spriedums lietā Nr.42738908 un
Augstākās tiesas 15.12.2011.rīcības sēdes lēmums lietā Nr.SKA-1015/2011.)

8. Ievērojot iepriekšminēto un ņemot vērā to, ka M. Š., kā ģimenes loceklis, ir dzīvojamās
telpas īres attiecībās ar Izīrētāju, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
3.panta otro daļu,
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

2.

Atteikt anulēt ziņas par M. Š. deklarēto dzīvesvietu adresē adrese, jo persona ir īres
attiecībās, līdz ar to, tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā un būt deklarētam nav
zudis.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

A. Kairāne
19.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
19.1
T. B. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot T. B., p.k. xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese,
2019.gada 30. marta iesniegumu (reģ.02.04.2019 Nr. 13-1\269B) par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar T. B. noslēgto sociālās dzīvojamās platības 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.
19.2
A. M. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot A. M., p.k. xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīves vieta adrese 2019.gada 1.aprīļa
iesniegumu (reģ., 03.04.2019., Nr. 13-1/276 M par sociālās dzīvojamās platības īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 11. panta 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

Pagarināt ar A. M. noslēgto sociālā 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.
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19.3
G. T. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot G. T., p.k. xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese,
2019.gada 2. aprīļa iesniegumu (reģ.02.04.2019 Nr. 13-1\271T) par sociālās dzīvojamās platības
īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 5. panta 4. daļu.
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

Pagarināt ar G. T. noslēgto sociālās dzīvojamās platības adrese īres līgumu uz 3 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.

19.4
J. K. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot J. K., p.k. xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese,
2019.gada 8.aprīļa iesniegumu (reģ.09.04.2019. Nr.13/296K) par sociālās dzīvojamās platības
īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 5. panta 4. daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar J. K. 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.
19.5
I. Č.- Č. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot I. Č.-Č., p.k. xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese,
2019.gada 2.aprīļa iesniegumu (reģ., 02.04.2019, Nr. 13-1/272Č) par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar I. Č. – Č. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese īres līgumu uz 3 mēnešiem.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu
saimnieks”.

20

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
19.6
A. L. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot A. L., p.k. xxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese, 2019.
gada 11.aprīļa iesniegumu (reģ.11.04.2019. Nr.13-1/311L) par sociālā dzīvokļa īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 11. panta 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar A. L. 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.
Z. Andrejeva
20.§
Par sociālās dzīvojamās platības apvienošanu
A. T. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot A. T., p.k. xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese, 2019.
gada 9. aprīļa iesniegumu (reģ. 09.04.2019., Nr.13-1/299T) par sociālās dzīvojamās platības
(17,50 m2) apvienošanu adrese un par sociālās dzīvojamās platības (17,80 m2.) adrese, piešķirot
adresi adrese. Dzīvoklī esošās istabas ir caurstaigājamas, ģimene sastāv no trīs ģimenes
locekļiem- A. T., p.k. xxxxxx-xxxxx, S. T., p.k. xxxxxx-xxxxx, dēls S. T., p.k. xxxxxx-xxxxx.
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
3. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Apvienot sociālo dzīvojamo platību ar sociālo dzīvojamo platību, adrese, piešķirot adresi ar
kopējo platību 35,30 m2.
SIA ”Preiļu Saimnieks ”pārslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu ar A. T., sakarā ar
dzīvojamās platības izmaiņām adrese īres līgumu uz sešiem mēnešiem.

Z. Andrejeva
21.§
Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
I. K. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot I. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese 2019. gada 3.
aprīļa iesniegumu (reģ.03.04.2019., Nr. 13-1/279K) 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”,
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Uzņemt rindā I. K. uz pašvaldības dzīvojamo platību Reģistrs Nr. 1, 2.grupa.
Z. Andrejeva
22.§
Par dzīvojamās platības maiņu
A. R. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot A. R., personas kods xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, 2019. gada 4.
aprīļa iesniegumu (reģ.04.04. 2019. Nr. 13-1/281R) par pašvaldības dzīvokļa (vienistabas, ar
malkas apkuri) adrese, maiņu uz pašvaldības dzīvokli (divistabu ar malkas apkuri) adrese.
Ģimenē ir trīs ģimenes locekļi- māte un divi bērni, dēls A. dzimis 2004.g, meita A. dzimusi
2015.g.
A. R. uzņemta (domes sēdes protokols Nr.2 no 27.02.2019.) rindā pašvaldības
dzīvojamās maiņai Reģistrs Nr.4.
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 – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Apmainīt A. R. pašvaldības (vienistabas) dzīvokli ,adrese uz pašvaldības dzīvokli
(divistabas) adrese.
SIA “Preiļu Saimnieks” noslēgt ar A. R. īres līgumu uz laiku uz 10 gadiem.

Z. Andrejeva
No plkst. 15.44 iziet deputāte V. Madalāne.
23.§
Par pašvaldības dzīvokļu reģistru rindu apstiprināšanu
23.1
Par pašvaldības dzīvokļu reģistra Nr. 1, grupa Nr.1 rindas apstiprināšanu
(I. Liepniece)
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” 7.un 8. pantu, Preiļu
novada domes saistošo noteikumu Nr.2017/15 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniegšanas kārtību” 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns); PRET- nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt pašvaldības dzīvokļu reģistru Nr.1, grupa Nr. 1 (personas, kurām tiesības saņemt
palīdzību pirmām kārtām) saskaņā ar pielikumu.
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Pielikumā: Pašvaldības dzīvokļu reģistrs Nr.1 (Pielikums Nr.1)
Z. Andrejeva
No plkst. 15.45 turpmākā domes sēdē piedalās deputāte V. Madalāne.
23.2
Par pašvaldības dzīvokļu reģistra Nr.1, grupa Nr. 2 rindas apstiprināšanu
(I. Liepniece)
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” 7.un 8. pantu, Preiļu
novada domes saistošo saistošo noteikumu Nr.2017/15 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa
jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību” 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt pašvaldības dzīvokļu reģistru Nr.1, grupa Nr. 2 (personas, kurām tiesības saņemt
palīdzību vispārējā kārtībā) saskaņā ar pielikumu
Pielikumā: Pašvaldības dzīvokļu reģistrs Nr. 1(Pielikums Nr.2)
Z. Andrejeva
23.3
Par sociālo dzīvokļu reģistra Nr.2 rindas apstiprināšanu
(I. Liepniece)
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
9. pantu, Preiļu novada domes saistošo saistošo noteikumu Nr.2017/15 „Par pašvaldības
palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību” 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt rindu uz novada pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Pašvaldības dzīvokļu reģistrs Nr. 2 (Pielikums Nr.3)
Z. Andrejeva
23.4
Par pašvaldības dzīvokļu reģistra Nr.3 rindas apstiprināšanu
(I. Liepniece)
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” 7.un 8. pantu, Preiļu
novada domes saistošo noteikumu Nr.2017/15 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniegšanas kārtību” 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt pašvaldības dzīvokļu reģistru Nr. 3 (pašvaldības speciālistam izīrējamās dzīvojamās
telpas).
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Pielikumā: Pašvaldības dzīvokļu reģistrs Nr. 3(Pielikums Nr.4)
Z. Andrejeva
23.5
Par pašvaldības dzīvokļu reģistra Nr. 4 Rindas apstiprināšanu
(I. Liepniece)
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” 7.un 8. pantu, Preiļu
novada domes saistošo noteikumu Nr.2017/15 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniegšanas kārtību” 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt pašvaldības dzīvokļu reģistru Nr.4 (dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējamo
dzīvojamo telpu.
Pielikumā: Pašvaldības dzīvokļu reģistrs Nr. 4 (Pielikums Nr.5)
Z. Andrejeva
24.§
Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu rindas
(I. Liepniece)
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” 10. panta pirmās
daļas 2.punktu,
Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr.2017/15 „Par pašvaldības
palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanā sniegšanas kārtību”
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izslēgt no pašvaldības dzīvokļu izīrēšanas reģistra Nr. 1.2. sekojošas personas:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

K. S.
O. V.
I. J.
K. R.

Izslēgt no pašvaldības dzīvokļu izīrēšanas reģistra Nr. 2. sekojošas personas:
2.1. D. T.
2.2. S. B.,

Z. Andrejeva
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NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES
JAUTĀJUMI
25.§
Par Vietējās nozīmes dižkoku statusa noteikšanu 7 Preiļu parka kokiem
(J. Erts)
26.02.19. Preiļu novada domes Tūrisma konsultatīvās padomes sēdē tika skatīts
jautājums par 7 Preiļu parka teritorijā esošo koku statusa noteikšanu kā “Vietējās nozīmes
dižkoks”. Dižkoki ir nenovērtējams kultūras piemineklis, Valsts nozīmes dižkoku parametrus
nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 264, bet vietējās nozīmes dižkoku parametrus nosaka
vietējā pašvaldība.
Preiļu parkā, saskaņā ar 2018. gada jūlijā notikušo SIA “Labie koki” arboristu ekspertu
izpēti, konstatēts, ka parka teritorijā atrodas 9 Valsts nozīmes dižkoki. Apsekošanas brīdī tika
konstatēti 6 koki, kurus būtu vēlams iekļaut Vietējās nozīmes aizsargājamo koku sarakstā un
noteikt tiem aizsardzības zonas. Eksperti rekomendēja arī pieņemt pašvaldības saistošos
noteikumus ar kuriem tiek noteikti aizsargājamie vietējās nozīmes dižkoki visā novada teritorijā.
Kā arī pastāv iespēja definēt konkrētus kokus kā Vietējās nozīmes dižkokus bez minēto
pašvaldības saistošo noteikumu esamības.
Vietējās nozīmes dižkoks var būt gan kā kultūrvēsturiska, emocionāla vērtība, gan
ainaviskā, estētiskā vērtība, gan dendroloģiskā, ekoloģiskā vērtība, gan pamatojumā kā Valsts
nozīmes dižkokam tuvojošos izmēru apjomam.
Pēc speciālistu, arboristu izvērtējuma, Preiļu parka teritorijā rekomendējamie Vietējās
nozīmes dižkoki ir 6 koki (koku apraksti, pamatojums, uzmērīšanas anketas, koka atrašanās vieta
kartē – pielikumā). Uz doto brīdi rekomendētajiem kokiem ir izstrādātas dižkoka uzmērīšanas
anketas, piešķirts koka identitātes numurs, veikti koku kopšanas darbi (2018. gada decembra
mēnesī). Izskatot jautājumu Tūrisma konsultatīvajā padomes sēdē, tika izlemts Vietējās nozīmes
dižkoka statusam, papildus arboristu noteiktajiem kokiem, virzīt daudzstumbru liepu, kas atrodas
Preiļu pils Ziemeļu daļas fasādes pusē. Daudzstumbru koks ir unikāla dabas parādība, kas Latvijā
ir reti sastopama, parka apmeklētājiem, dabas pētniekiem minētais liepu puduris izraisa
pastiprinātu interesi kā lielisks dabas objekts.
Preiļu parkā esošie minētie 7 koki kā Vietējās nozīmes dižkoki perspektīvā tiktu iekļauti
dižkoku takas izveidē, kopā ar 9 Valsts nozīmes dižkokiem. Pie katra koka tiem tiks izvietota
informatīvi izglītojošā plāksne, tādējādi veicinot parka apmeklētāju piesaisti objektam, veidojot
ieinteresētību, izglītošanu un jauna tūrisma produkta izveidi. Tiks izstrādāta dižkoku takas
mobilā aplikācija, kas sniegs papildus vēsturisko un izzinošo informāciju, iekļaus pie katra koka
dažādas fiziskās aktivitātes un saistošu jautājumu, kura atbildi būs iespējams saņemt pie nākamā
koka. Informācija mobilajā aplikācijā tiks tulkota vairākās valodās (angļu, krievu, vācu).
Dižkoku taka tiks izstrādāta 2019. gadā, saskaņā ar SAM 5.5.1. projektā “Rīteiropas vērtības”
iekļautajām aktivitātēm.
Pamatojoties uz “Preiļu novada Attīstības programmas 2018.-2024.gadam” vidēja
termiņa 1.prioritātes 4. rīcības virzienu “Piedāvāt daudzveidīgas kultūras, brīvā laika un sporta
aktivitāšu iespējas” un vidēja termiņa 3.prioritātes 3.4. rīcības virzienu “Veidot pilsētas zīmolu,
attīstot ainavu, Preiļu muižas kompleksa un parka kultūrvēsturisko mantojumu”, Preiļu novada
dome nolemj piešķirt “Vietējās nozīmes dižkoka” statusu 7 Preiļu parka kokiem ar
identifikācijas numuriem – 48872, 48873, 48877, 48878, 48880, 48883, un daudzstumbru liepai
pie Preiļu pils.
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:

25

1. Noteikt “Vietējās nozīmes dižkoka” statusu 7 Preiļu parka kokiem ar identifikācijas
numuriem – 48872, 48873, 48877, 48878, 48880, 48883, un daudzstumbru liepai pie
Preiļu pils.
2. Uzdot Preiļu muižas kompleksa un parka projektu koordinatorei S. ČinguleiVinogradovai organizēt daudzstumbru liepai koka identifikācijas numura piešķiršanu.
Pielikumā: SIA “Labie koki” ekspertu dižkoku novērtējuma dokuments uz 43 lapām un koku
vizuālā atrašanās vietas karte uz 1 lapas
S. Čingule-Vinogradova
Nosūtīt: Preiļu novada domes Tūrisma konsultatīvajai padomei, Attīstības daļai, Juridiskajai daļai, Preiļu
muižas kompleksa un parka projektu koordinatorei S. Čingulei-Vinogradovai, Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas muzejam, Tūrisma Informācijas centram

26.§
Par ielu tirdzniecību
26.1
Par tirdzniecības vietas ierādīšanu
(J. Erts, A. Anins)
Izskatot K. A. iesniegumus (reģistrēts 26.03.2019. Nr. 4-15/245A) par ielu tirdzniecības vietas
ierādīšanu (tirdzniecībai no treilera) Preiļu pilsētā Rēzeknes ielā pie veikala MAXIMA,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. pantu un Preiļu novada saistošajiem noteikumiem
Nr. 2014/13 “Par ielu tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Preiļu novadā”
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika,); PRET- nav;
ATTURAS – nav, (J. Vucāns nepiedalās balsošanā)Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Neatļaut ielu tirdzniecību no treilera Preiļu pilsētā Rēzeknes ielā pie veikala MAXIMA –
viena tirdzniecības vieta.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
26.2
Par tirdzniecības vietas ierādīšanu
(J. Erts, A. Anins, J. Ručs)
Izskatot A. R., nodokļu maksātāja Nr. 12088312197, iesniegumus (reģistrēts 10.04.2019. Nr.
4-11/1119) par ielu tirdzniecības vietas ierādīšanu (tirdzniecībai no treilera) Preiļu pilsētā
Krāslavas ielā 4, Preiļos, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. pantu un Preiļu novada
saistošajiem noteikumiem Nr. 2014/13 “Par ielu tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas
kārtību Preiļu novadā”
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika,); PRET- nav;
ATTURAS – nav, (J. Vucāns nepiedalās balsošanā)Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Neatļaut ielu tirdzniecību Preiļu pilsētā Krāslavas ielā 4 – viena tirdzniecības vieta.
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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26.3
Par tirdzniecības vietas ierādīšanu
(J. Erts, A. Anins)
Izskatot SIA “JV Pro”, reģistrācijas Nr. 51503054351 iesniegumus (reģistrēts 12.04.2019. Nr.
4-11/1148) par ielu tirdzniecības vietas ierādīšanu (tirdzniecībai no treilera) Preiļu pilsētā
Rēzeknes ielā pie veikala MAXIMA, Preiļos, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. pantu
un Preiļu novada saistošajiem noteikumiem Nr. 2014/13 “Par ielu tirdzniecības un tirgus statusa
piešķiršanas kārtību Preiļu novadā”
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika,); PRET- nav;
ATTURAS – nav, (J. Vucāns nepiedalās balsošanā)Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Neatļaut ielu tirdzniecību Preiļu pilsētā Rēzeknes ielā pie veikala MAXIMA – viena
papildus tirdzniecības vieta.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

A. Anins
27.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
27.1
Par zemes ierīcības projekta “Rudzi” apstiprināšanu
(J. Erts)
Izskatot SIA “Preime”,reģ. Nr.41503026248, 2019.gada 11.aprīļa iesniegumu
(reģ.11.04.2019., Nr.4-11/1131) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Rudzi” Preiļu novada Preiļu pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7658 001
0158, konstatēts, ka zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam īpašumam „Rudzi” Preiļu
novada Preiļu pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7658 001 0158 ir izstrādājusi zemes
ierīkotāja Anita Šķēpa,(sertifikāta Nr.BA-86).
Pamatojoties uz likumu „Zemes ierīcības likums” un MK noteikumu Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6 punktu un 26. punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam īpašumam „Rudzi” Preiļu
novada Preiļu pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7658 001 0158.
2. Plānotajai zemes vienībai Nr. 1 ar plānoto platību 7,97 ha (plānotais kadastra apzīmējums
7658 001 0303) saglabāt noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101(zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) un esošo nosaukumu “Rudzi”.
3. Plānotajai zemes vienībai Nr. 2 ar plānoto platību 0,79 ha (plānotais kadastra apzīmējums
7658 001 0304) saglabāt esošo noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101(zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) un piešķirt jaunu nosaukumu
“Amūri” ,mainīt adresi no “Rudzi”, Rumpīši, Preiļu pagasts, Preiļu novads uz “Amūri”
Rumpīši, Preiļu pagasts, Preiļu novads.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

27

27.2
Par zemes ierīcības projekta “Loginovu īpašums, zemes vienība Rēzeknes iela 12”
apstiprināšanu
(J. Erts, A. zīmelis)
Izskatot SIA “Preime”,reģ. Nr.41503026248, 2019.gada 11.aprīļa iesniegumu
(reģ.11.04.2019., Nr.4-11/1130) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Loginovu īpašums” Preiļos, Preiļu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7601 003 0012, konstatēts, ka zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam īpašumam
„Loginovu īpašums” Preiļos, Preiļu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 003
0012 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 – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Loginovu īpašums” Preiļos,
Preiļu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 003 0012.
2. Plānotajai zemes vienībai Nr. 1 ar plānoto platību 0,2032 ha (plānotais kadastra apzīmējums
7601 003 0025) piešķirt adresi -Rēzeknes iela 14, Preiļi, Preiļu novads un saglabāt
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0701 - (vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu
māju apbūve)
3. Plānotajai zemes vienībai Nr. 2 ar plānoto platību 0,1731 ha (plānotais kadastra apzīmējums
7601 003 0026) piešķirt adresi -Rēzeknes iela 16, Preiļi, Preiļu novads un saglabāt
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0701 - (vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu
māju apbūve)
4. Plānotajai zemes vienībai Nr. 3 ar plānoto platību 0,5059 ha (plānotais kadastra apzīmējums
7601 003 0027) piešķirt adresi -Kārsavas iela 4, Preiļi, Preiļu novads un saglabāt
noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus 0901 (Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve)
un 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).
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
V. Biezaite
28.§
Par adreses piešķiršanu
O. S. un U. S. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot O. S., dzīvo adrese, un U. S., dzīvo adrese 2019.gada 22.marta iesniegumu (reģ.
Nr.25.03.20198., Nr.4-15/240-S) par adrešu piešķiršanu apbūvētām zemes vienībām Preiļu
pilsētā, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21 pantu un MK 2015. gada 8.decembra
noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 002 1024 piešķirt adresi Rožu iela
25A, Preiļos.
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2.
3.
4.

Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 003 0904 piešķirt adresi Liepu iela
1E, Preiļos.
Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 003 0901 apstiprināt adresi Liepu
iela 1C, Preiļos, klasifikatora kods 105053783
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

V. Biezaite
29.§
Par zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietas ierīkošanu
(J. Erts)
Izskatot jautājumu par nepieciešamību Preiļu novada teritorijā ierīkot normatīvajiem
aktiem atbilstošu zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietu, pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” 21 pantu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8 pantu un Ministru kabineta
“Noteikumu par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”Nr.788 p.38,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

Kā iespējamo vietu zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietas ierīkošanai noteikt zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 004 0348 (zemes vienības platība 4,6 ha) Preiļu
novada Preiļu pagastā.
Izvēlētais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7658 004 0348 pēc paredzētā lietošanas
veida atbilst Preiļu novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
Uzdot Tehniskajai daļai veikt nepieciešamās darbības būvprojekta zaļo un dārza atkritumu
kompostēšanas vietas ierīkošanai izstrādei.

V. Biezaite
30.§
Par zemes nomu
30.1
D. S. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot D. S., 2019.gada 3.aprīļa iesniegumu (reģistrēts 03.04.2019. Nr. 4-15/273 S) par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0198, Preiļu novada, Preiļu pagastā, platībā
3,1 ha nomu uz 5 gadiem lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0198 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
noteikumu 29.8. punktu
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:

29

1.

2.
3.

Iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0198, platībā 3,1 ha Preiļu
novada, Preiļu pagastā, uz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām D. S., p.k.
xxxxxx-xxxxx.
Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā plus PVN.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

A. Džeriņš
Nosūtīt: nekustamā īpašuma daļai 2 eksemplārus

30.2
J. K. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot J. K., 2019.gada 3.aprīļa iesniegumu (reģistrēts 03.04.2019. Nr. 4-15/275 K) par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 006 0223, Preiļu novada, Preiļu pagastā, platībā
0,8 ha nomu uz 5 gadiem lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7658 006 0223 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 29.8. punktu
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 006 0223, platībā 0,8 ha Preiļu
novada, Preiļu pagastā, uz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām J. K., p.k.
xxxxxx-xxxxx.
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 2 eksemplārus

30.3
I. A. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot I. A., 2019.gada 20.marta iesniegumu (reģistrēts 22.03.2019. Nr. 4-15/229 A) par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0188, Preiļu novada, Preiļu pagastā, platībā
1,0 ha, ½ domājamās daļas nomu uz 10 gadiem, ēku (būvju) īpašuma ar kadastra apzīmējumu
7658 505 0018, “Puķītes”, Buki, Preiļu pagasts, Preiļu novads uzturēšanai, konstatēts:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0198 ir pašvaldībai piekritīgā zeme, uz
kuru savulaik ir izbeigtas lietošanas tiesības R. S. (mantiniece I. A. uz ½ ēku (būvju) īpašuma
daļu) un kopīpašniekam V. C.
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.
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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 7. punktu un 17.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0188, platībā 1,0 ha, Preiļu
novada, Preiļu pagastā, ½ domājamo daļu, uz desmit gadiem, I. A., p.k. xxxxxx-xxxxx..
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
Nosūtīt: nekustamā īpašuma daļai 2 eksemplārus,

30.4
R. L. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot R. L., 2019.gada 12.marta iesniegumu (reģistrēts 12.03.2019. Nr. 4-15/200 L) par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 005 0181 platībā 3,0 ha un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7656 005 0180 platībā 2,8 ha Preiļu novada, Pelēču pagastā, nomas
līguma pagarināšanu uz 10 gadiem lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7656 005 0181 ir pašvaldībai piekritīgā zeme;
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7656 005 0180 ir pašvaldībai piekritīgā zeme uz
kuras atrodas nomniekam piederošās ēkas un būves
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 29.8. punktu un 53.punktu
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt zemes vienības 7656 005 0181 platībā 3,0 ha un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7656 005 0180 platībā 2,8 ha Preiļu novada, Pelēču pagastā, nomas līguma,
uz desmit gadiem ar labticīgo nomnieku R. L., p.k. xxxxxx-xxxxx..
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 2 eksemplārus
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31.§
Par nekustamā īpašuma sadali
J. M. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot J. M., personas kods xxxxxx-xxxxx., dzīvo adrese novads, 2019. gada 28.marta
iesniegumu (reģ. 28.03.2019., Nr.4-15/260-M) par nekustamā īpašuma adrese ar kadastra Nr.
Preiļu novada Pelēču pagastā, sadali, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns); PRET- 1 balss (V.
Madalāne); ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.
4.

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma adrese ar kadastra Nr. Preiļu novada Pelēču pagastā,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu platībā 4,8 ha, neizstrādājot zemes ierīcības sadales
projektu
Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu piešķirt jaunu nosaukumu “Madaras”.
Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 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
32.§
Par konkursa nolikuma apstiprināšanu
(M. Plivda, J. Upeniece, I. Liepniece, A. Zīmelis, J. Želvis, J. Erts)
Izskatot konkursa “Par nosaukumu laukumam Raiņa bulvāris 19a, Preiļos” projektu,
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 – 12 balsis (M. Plivda, J. Želvis, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova,
I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Apstiprināt konkursa “Par nosaukumu laukumam Raiņa bulvāris 19a, Preiļos” nolikumu.
Naudas līdzekļus summā EUR 200,00 paredzēt novada budžeta sadaļas “Pārējā
ekonomiskā darbība”.

Pielikumā: Konkurss par nosaukumu laukumam Raiņa bulvārī 19, Preiļos uz 2 lapām
A. Džeriņš
33.§
Par atvaļinājuma piešķiršanu un pabalsta izmaksu Preiļu novada domes priekšsēdētāja
vietniekam Jurim Želvim
(M. Plivda, A. Zīmelis)
Preiļu novada domē saņemts domes priekšsēdētāja vietnieka Jura Želvja iesniegums
(reģ.5-17/338Ž, 23.04.2019.) ar lūgumu, saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības darba samaksas
nolikuma 3.3., 3.4. punktu, piešķirt papildatvaļinājumu 5 darba dienas par 2018.gadu un ikgadējā
atvaļinājuma daļu 1 (vienu) kalendāra nedēļu no 2019.gada 30.aprīļa līdz 2019.gada 16.maijam
un izmaksāt pabalstu aizejot ikgadējā atvaļinājumā.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 05.03.2019.
„Preiļu novada pašvaldības darba samaksas nolikums” 3.3. un 3.4. punktu,
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Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (M. Plivda, J. Erts, Ē. Vilcāns, N. Hļebņikova, I. Liepniece,
V. Madalāne, K. Zarāne, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns); PRET- nav;
ATTURAS – nav,(J. Želvis nepiedalās balsošanā)Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. PIEŠĶIRT domes priekšsēdētāja vietniekam Jurim ŽELVIM:
- papildatvaļinājumu 5 darba dienas par 2018.gadu no 2019.gada 30.aprīļa līdz
2019.gada 08.maijam par periodu 20.06.2017.- 19.06.2018,
- ikgadējā atvaļinājuma daļu 1 (vienu) kalendāra nedēļu no 2019.gada 09.maija līdz
2019.gada 16.maijam, neskaitot svētku dienu 12.maijs, par periodu no 20.06.2018.19.09.2018.
2. IZMAKSĀT pabalstu 50% apmērā no mēneša pamatalgas.
3. UZDOT domes Grāmatvedības daļai aprēķināt un izmaksāt pienākošos samaksu par
atvaļinājuma laiku un pabalstu.
A. Kairāne
Sēdi slēdz: plkst. 16.15
Novada domes priekšsēdētāja

M. Plivda

Protokolēja

L. Skutele

Protokols parakstīts 2019.gada 26.aprīlī
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