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 30.maijā
Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi atklāj plkst. 15.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Maruta PLIVDA
Sēdi protokolē - pašvaldības sekretāre Liene SKUTELE
Sēdē piedalās:
Juris ERTS
Ineta LIEPNIECE
Valentīna MADALĀNE
Ēvalds VILCĀNS
Klavdija ZARĀNE
Juris ŽELVIS
Nadežda HĻEBŅIKOVA
Iveta STARE
Aigars ZĪMELIS
Ārijs VUCĀNS
Juris VUCĀNS
Māra PUDNIKA
Sēdē nepiedalās:
Māris Leikučs - aizņemts pamatdarbā;
Zigmārs ERTS - aizņemts pamatdarbā;
Piedalās uzaicinātie un interesenti:
Vladimirs Ivanovs – izpilddirektors;
Jolanta Gžibovska – finanšu analītiķe;
Broņislava Savicka – finanšu analītiķe;
Jolanta Upeniece – mājaslapas satura redaktore;
Maija Paegle – sabiedrisko attiecību speciāliste;
Zenta Andrejeva – speciāliste mājokļu jautājumos;
Lauris Pastars – Preiļu novada labklājības pārvaldes direktors;
Rihards romanovskis – Preiļu novada pašvaldības policijas priekšnieks;
Iveta Stašulāne – Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja;
Gunta Uzuleviča – Aizkalnes pagasta vadītāja;
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Andrejs Zagorskis – Preiļu novada izglītības pārvaldes vadītājs;
Jānis Mūrnieks –SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs;
Irīna Baranova – SIA “Preiļu slimnīca ” arodslimību ārste;
Viktorija Šmukste – SIA “Preiļu slimnīca” galvenā ārste;
Aija Vanaga – novada iedzīvotāja;
Domes sēde tiek ierakstīta audioformātā.
Maruta Plivda iepazīstina ar kārtējās domes sēdes darba kārtības jautājumiem.
Finanšu komitejas sēdes jautājumi
1. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2019/05 „Grozījumi Nr.1 Preiļu novada domes
Saistošajos Noteikumos Nr.2019/02 „Par Preiļu novada 2019. gada pamatbudžetu”
2. Par Preiļu novada domes 2019.gada 25.aprīļa lēmuma Nr. 6. p.15 “Preiļu novada kultūras
centra iesnieguma izskatīšanu” atcelšanu
3. Par Preiļu novada kultūras centra iesnieguma izskatīšanu
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
5. Par nekustamā īpašuma iegādi
6. Par nomas līguma slēgšanu
7. Par nomas līguma pagarināšanu
8. Par biedrību rēķinu apmaksu
9. Par veikto SIA Preiļu slimnīca valdes atsaukšanu
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
10. Par grozījumiem Preiļu novada Izglītības pārvaldes nolikumā
11. Par sadarbības līguma slēgšanu
12. Par Preiļu novada domes apbalvojuma piešķiršanu
13. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
14. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
15. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
16. Par iemitināšanu pašvaldības īpašumā
17. Par sociālo dzīvokļu īres līguma pagarināšanu
18. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
19. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu
Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
20. Par SIA “LVBet” atļaujas izsniegšanu azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanai
21. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā
22. Par ielu tirdzniecību no treileriem
23. Par ielu tirdzniecību
24. Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vēstules izskatīšana
25. Par servitūta līgumiem
26. Par sadarbības līguma slēgšanu
27. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu
28. Par nekustamā īpašuma sadali
29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rietumi” reģistrāciju zemesgrāmatā
30. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
31. LR Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas vēstules izskatīšana
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Maruta Plivda ierosina papildināt darba kārtību ar šādu papildus darba kārtības jautājumu:
1. Par nekustamā īpašuma sadali
2. Par adreses piešķiršanu
3. Par ielu tirdzniecību
Maruta Plivda dod vārdu Jurim Želvim.
Jura Želvja priekšlikums no darba kārtības izņemt 9.§ Par veikto SIA Preiļu slimnīca valdes
atsaukšanu no darba kārtības, jo pamatojoties uz to, ka SIA “Preiļu slimnīca” ir privātkapitāl
sabiedrība un tikai dalībnieku sapulces kompetencē ir valdes locekļu ievelēšana un atsaukšana.
Skaidrojums par SIA “Preiļu slimnīca” valdes atsaukšanu ir detalizēti redzams 2019.gada
9.maija dalībnieku sapulces protokolā, ar kuru jebkurš deputāts var iepazīties SIA “Preiļu
slimnīcā” un šis jautājums neattiecas uz domes sēdi pēc būtības.
Maruta Plivda dod vārdu Ivetai Starei.
Iveta Stare nepiekrīt Jura Želvja priekšlikumam, jo jāņem vērā tas, ka SIA “Preiļu slimnīca” 75%
ir pašvaldības īpašums un tas nozīmē, ka lielākā daļa ir lēmējtiesības. Tātad SIA “Preiļu
slimnīca” pieder Preiļu novada domei, pieder visiem Preiļu novada iedzīvotājiem. Ja deputāti
pārstāv savus vēlētājus, pārstāv novada iedzīvotājus, tad tas būtu jāņem vērā un tas ir jāizpilda.
Maruta Plivda dod vārdu Ēvaldam Vilcānam.
Ēvalds Vilcāns piekrīt, Jura Želvja priekšlikumam un lemjot domē ir jāievēro likuma prasības
un likumā Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām ir noteikts, ka lēmums
attiecībā par kapitālsabiedrības pārvaldību pieņem domes priekšsēdētājs, tāpat tas ir noteikts
domes saistošajos noteikumos.
Jura Vucāna jautājums. (Klausīties domes sēdes audio ierakstā sākot no 7 minūtēm un 5
sekundēm)
Maruta Plivda dod vārdu Ivetai Starei.
Ivetas Stares viedoklis. (Klausīties domes sēdes audio ierakstā sākot no 9 minūtēm un 33
sekundēm)
Aigara Zīmeļa priekšlikums izpilddirektora ceturkšņa atskaiti par domes darbu iekļaut domes
sēdes darba kartībā, lai būtu iespēja pēc būtības uzdot jautājumus.
Izpilddirektors Vladimirs Ivanovs atbild, ka šī atskaite ir viņa redzējums par domes darbā
paveikto un nevienas likumdošanas normas neparedz šo atskaiti izskatīt domes sēdē.
Sēdes vadītāja aicina deputātus balsot par domes sēdes darba kārtību ar izmaiņām.
Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (M. Plivda, J. Erts, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, V.
Madalāne, I. Liepniece, , N. Hļebņikova,); PRET- 5 balsis (I. Stare, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M.
Pudnika, J. Vucāns); ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt šādu 2019.gada 30.maija Preiļu novada domes sēdes darba kārtību:
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Finanšu komitejas sēdes jautājumi
1. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2019/05 „Grozījumi Nr.1 Preiļu novada domes
Saistošajos Noteikumos Nr.2019/02 „Par Preiļu novada 2019. gada pamatbudžetu”
2. Par Preiļu novada domes 2019.gada 25.aprīļa lēmuma Nr. 6. p.15 “Preiļu novada kultūras
centra iesnieguma izskatīšanu” atcelšanu
3. Par Preiļu novada kultūras centra iesnieguma izskatīšanu
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
5. Par nekustamā īpašuma iegādi
6. Par nomas līguma slēgšanu
7. Par nomas līguma pagarināšanu
8. Par biedrību rēķinu apmaksu
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
10. Par grozījumiem Preiļu novada Izglītības pārvaldes nolikumā
11. Par sadarbības līguma slēgšanu
12. Par Preiļu novada domes apbalvojuma piešķiršanu
13. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
14. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
15. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
16. Par iemitināšanu pašvaldības īpašumā
17. Par sociālo dzīvokļu īres līguma pagarināšanu
18. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
19. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu
Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi
20. Par SIA “LVBet” atļaujas izsniegšanu azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanai
21. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā
22. Par ielu tirdzniecību no treileriem
23. Par ielu tirdzniecību
24. Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vēstules izskatīšana
25. Par servitūta līgumiem
26. Par sadarbības līguma slēgšanu
27. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu
28. Par nekustamā īpašuma sadali
29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rietumi” reģistrāciju zemesgrāmatā
30. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
31. LR Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas vēstules izskatīšana
Papildjautājumi
32. Par nekustamā īpašuma sadali
33. Par adreses piešķiršanu
34. Par ielu tirdzniecību
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1.§
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2019/05
„Grozījumi Nr.1 Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr.2019/02
„Par Preiļu novada 2019. gada pamatbudžetu”
(M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu
„Par pašvaldības budžetiem”,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
veikt sekojošos grozījumus „Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Preiļu novada 2019. gada
pamatbudžetu”
1. Apstiprināt novada pamatbudžeta tekošā gada ieņēmumu plāna palielinājumu par EUR
2 080 326.00 apmērā, kā rezultātā pamatbudžeta tekošā gada ieņēmumu plāna
kopsumma sastāda EUR 11 679 329,00 tai skaitā :
o KKF finansējums Preiļu galvenajai bibliotēkai projektam “IV Latgales stāstnieku
festivāls “Omotu stāsti” + EUR 1000.00 ;
o KKF finansējums Preiļu galvenajai bibliotēkai projektam “Pastāsti man visu, kas ir
tavā sirsniņā”= + EUR 480.00;
o KKF finansējums Preiļu VLM muzejam projektam “Holokausta upuru materiālo
liecību restaurācija” = + EUR 500.00 ;
o KKF finansējums Preiļu VLM muzejam projektam “J.Pīgožņa vārdā nosauktā 5.
plenēra materiālu iegāde un plenēra noslēguma izstādes organizēšana” = + EUR
1000.00 ;
o KKF finansējums Preiļu VLM muzejam projektam “Ar Silajāņu mālu plaukstās”=
+ EUR 1200.00;
o KKF finansējums Preiļu VLM muzejam projektam “Senatnei pa pēdām 1. kārta
“Arheoloģija” = + EUR 975.00;
o KKF finansējums Preiļu VLM muzejam projektam “Preiļu muižas dzīvie dārgumi”
= + EUR 1200.00;
o KKF finansējums Preiļu VLM muzejam projektam “Tradicionālais Latgales drellis
radošā dimensijā” = + EUR 400.00;
o KKF finansējums Preiļu mūzikas un mākslas skolai projektam “Izcilā Latvijas
komponista Jāņa Ivanova dienas Preiļos” = + EUR 3060.00;
o finansējums no Centrālās vēlēšanu komisijas Eiropas Parlamenta vēlēšanām = +
EUR 12489.00;
o finansējums projektam “Profesionālā sociāla darba attīstība pašvaldībās
( supervīzijām) = + EUR 2040.00;
o finansējums no Valsts izglītības attīstības aģentūras Pelēču pamatskolai ERASMUS
projektam= + EUR 8000.00;
o finansējums no Izglītības valsts jaunatnes iniciatīvas centra projektam “Pumpurs”=
+ EUR 12000.00;
o finansējums projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” =
+ EUR 20000.00;

5

o finansējums projektam “Atbalsts priekšlaicīgai mācību pārtraukšanas
samazināšanai ” = + EUR 45000.00;
o finansējums projektam “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” = + EUR 2000.00;
o finansējums no CFLA projektam “Pašvaldības ēkas Rēzeknes ielā-26, Preiļos
energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbi” = + EUR 92688.00;
o finansējums no CFLA projektam “Pašvaldības ēkas Raiņa bulvārī-19, Preiļos
energoefektivitātes uzlabošana 1.,2. un 3. kārtas būvdarbi “ =+ EUR 216857.00;
o finansējums no CFLA projektam “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību
uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros, aktivitātē “Rīgas un
Brīvības ielas posmu atjaunošana un apļveida krustojuma izbūve Preiļos ”= + EUR
725327.00;
o finansējums no CFA projektam “Rietumu ielas izbūve un Industriālās teritorijas
izbūve” = + EUR 686635.00;
o finansējums projektam “Proti un dari” (attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu prasmes
un veicināt to iesaisti izglītībā) = + EUR 5000.00;
o finansējums no CFLA projektam “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu
mācību vides uzlabošana un modernizēšana” = + EUR 67366.00;
o J.Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijai Erasmus programmas projektam = + EUR
6000.00;
o Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.
gadam projekta Nr.LLI- 349 “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot
ūdens resursus”= + EUR 48395.00;
o projektam “Rīteiropas vērtības” daļai
Preiļu pils fasādes vienkāršotajai
atjaunošanai summā EUR = + EUR 71451.00;
o projektam “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”= +
20000,00;
o projektam “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas, ŪSIK kodi 4324411:03,
4324411:17, un 4324411:18 pārbūve Preiļu novadā= + EUR 16226,00;
o Dividentes no SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību
organizācija” = + EUR 13037,00;
o Valsts budžeta dotācija = - ERUR 58 753,00 ;
o Iedzīvotāju ienākuma nodoklis = + EUR 58 753,00.
2. Apstiprināt pamatbudžeta izdevumu plāna izmaiņas pa ekonomiskās klasifikācijas
kodiem saskaņā ar pielikumiem Nr. 1 un Nr. 2.
Pielikumā: Grozījumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem uz 8 lapām, domes priekšsēdētājas
paskaidrojuma raksts uz 5 lapām.
B.Savicka
Nosūtīt: finanšu analītiķiem

2.§
Par Preiļu novada domes 2019.gada 25.aprīļa lēmuma Nr. 6. p.15 “Preiļu novada kultūras
centra iesnieguma izskatīšanu” atcelšanu
(M. Plivda)
Pamatojoties uz “Administratīvā procesa likuma”83.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu un Preiļu novada kultūras centra vadītāja G. Skrimbļa
2019.gada 16.maija iesniegumu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
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I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Atcelt Preiļu novada domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumu Nr. 6.p.15 “Par Preiļu novada kultūras
centra iesnieguma izskatīšanu”.
J. Gžibovska
Nosūtīt: Preiļu novada kultūras centrs, grāmatvedībai, finanšu analītiķiem

3.§
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 G. Skrimbļa
2019.gada 16.maija iesniegumu par finansējuma piešķiršanu transporta izdevumiem (ceļa
izdevumu apmaksai) Preiļu novada kultūras centra un J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas deju
kopas “GAIDA” līdzdalībai Starptautiskajā folkloras festivālā PRIMORSKO 2019 Bulgārijā
23.06.2019-30.06.201 summā EUR 1400,00.
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

2.

Apmaksāt transporta izdevumus (avio biļešu iegādi) Preiļu novada kultūras centra un J
.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas deju kopas “Gaida” līdzdalībai Starptautiskajā folkloras
festivālā PRIMORSKO 2019 Bulgārijā summā EUR 1400,00.
Naudas līdzekļus summā EUR 1400,00 paredzēt novada budžeta sadaļas “Pārējā
ekonomiskā darbība”.

J.Gžibovska, G.Skrimblis
Nosūtīt: Preiļu novada kultūras centrs, grāmatvedībai, finanšu analītiķiem

4.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osipovas pieprasījuma
izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas,
adrese: Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu
(reģistrēts novada domē 18.04.2019. Nr. 4-11/1227), konstatēts: nekustamais īpašums –
“Ludzenieki’, Lielie Mūrnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novadā, kadastra Nr. 7658 005 0014,
reģistrēts uz nodokļu maksātāja SIA “Ludzenieki”, reģ. Nr. 47701000171, J. M., personas kods
xxxxx-xxxxx ,vārda. Parāda pamatsumma sastāda EUR 577,21, nokavējuma nauda uz
17.05.2019. – EUR 175,00. 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 – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu- “Ludzenieki’, Lielie Mūrnieki,
Preiļu pagasts, Preiļu novadā, kadastra Nr. 7658 005 0014, EUR 752,21 apmērā, no
7

2.
3.

nodokļu maksātāja SIA “Ludzenieki”, reģ. Nr. 47701000171, J. M., personas kods xxxxxxxxxx, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
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

5.§
Par nekustamā īpašuma iegādi
M. L. un pilnvarotās personas I. L. iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda, A. Zīmelis, I. Stare, J. Želvis, Ā. Vucāns, J. Vucāns, V. Ivanovs, J. Erts, V. Biezaite,
J. Mūrnieks)
Izskatot zemes īpašnieces M. L. pilnvarotās personas I. L. 2019.gada 23.aprīļa iesniegumu ar
piedāvājumu iegādāties nekustamo īpašumu Brīvības ielā 74 C, Preiļi, Preiļu novads, kadastra
apzīmējums 7601 001 0304, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 001
0405, kopējā platība 5,3545 ha, par pirkuma maksu EUR 38 000,00, konstatēts:
1. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība saskaņā ar kadastra reģistra datiem ir EUR
37 781,00.
2. 2019.gada 14.maijā Preiļu novada domē ir saņemta SIA “Preiļu saimnieks” vēstule Nr.
1-8/208, par iespēju iegādāties iepriekš minēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7601 001 0405, kopējā platība 5,3545 ha, kas nepieciešama kapitālsabiedrībai darbības
paplašināšanai un dažādošanai.
3. “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.
Skatīts sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un novada attīstības un infrastruktūras jautājumu
komitejas sēdēs.
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 – 8 balsis (M. Plivda, J. Erts, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, V.
Madalāne, I. Liepniece, , N. Hļebņikova,); PRET- 5 balsis (I. Stare, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M.
Pudnika, J. Vucāns); ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

2.

Atteikties no piedāvājuma iegādāties nekustamo īpašumu Brīvības ielā 74 C, Preiļi, Preiļu
novads, kadastra apzīmējums 7601 001 0304, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7601 001 0405, kopējā platība 5,3545 ha, par pirkuma maksu EUR 38 000,00,
par labu SIA “Preiļu saimnieks”;
Piekrist, ka SIA “Preiļu saimnieks”, Reģ. Nr. 47703001720, iegādāsies M. L. piederošo
nekustamo īpašumu Brīvības ielā 74 C, Preiļi, Preiļu novads, kadastra apzīmējums 7601
001 0304, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 001 0405, kopējā
platība 5,3545 ha par pirkuma maksu līdz 37 781.00 EUR pēc nekustamā īpašuma
kadastrālās vērtības.
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3.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

A. Džeriņš
6.§
Par nomas līguma slēgšanu
AS “Latgales Finanšu kompānijas” iesnieguma izskatīšanu
(M.Plivda, A. Zīmelis, A. Džeriņš, I. Stare)
Izskatot AS “Latgales Finanšu kompānijas” 2019.gada 4.aprīļa iesniegumu (reģistrēts
04.04.2019. Nr. 4-11/1021) par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 003 0106,
Rēzeknes iela 24, Preiļos, zemes gabala daļas 816 m2 platībā iznomāšanu pašvaldības,
piebraucamais ceļš pie pašvaldības ēkas Rēzeknes ielā 26, Preiļos, vajadzībām, konstatēts:
Preiļu novada dome plāno izveidot automašīnu stāvlaukumu pie pašvaldības ēkas
Rēzeknes ielā 26, Preiļos un tam ir nepieciešams piebraucamais ceļš.
AS “Latgales Finanšu kompānijas” piedāvā iznomāt tai piederošā, iepriekš minētā zemes
gabala daļu – aptuveni 816 m2 platībā, nosakot nomas maksu 10% no kadastrālās vērtības gadā,
proporcionāli iznomājamai platībai, sākot ar automašīnu stāvlaukuma nodošanu ekspluatācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21. panta
pirmās daļas 23.punktu
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

2.

Slēgt nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 003 0106, kopējā
platība 0.1955 ha, zemes gabala daļas - 816 m2 platībā nomāšanu no AS “Latgales Finanšu
kompānijas”, uz desmit gadiem, nomas maksa 10 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,
plus PVN, proporcionāli nomājamajai platībai.
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, AS “Latgales Finanšu kompānijas”, juridiskajai daļai

7.§
Par nomas līguma pagarināšanu
P. R. iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot P. R., 2019.gada 22.aprīļa iesniegumu (reģistrēts 25.04.2019. Nr. 4-15/349 R) par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0097 platībā 1,96 ha platībā 2,8 ha Preiļu
novada, Preiļu pagastā, nomas līguma pagarināšanu līdz 2028.gada 30.aprīlim lauksaimniecības
vajadzībām, konstatēts:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0097 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 un 53.punktu
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Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt zemes vienības kadastra apzīmējumu 7658 002 0097 platībā 1,96 ha Preiļu
novada, Preiļu pagastā, nomas līguma darbības termiņu līdz 2028.gada 30.aprīlim ar
labticīgo nomnieku P. R., p.k. xxxxx-xxxxx.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā plus PVN.
A. Džeriņš
Lēmumu nosūtīt: nekustamā īpašuma daļai 2 eksemplārus, P. R.

8.§
Par biedrību rēķinu apmaksu
8.1
Biedrības „Rēzeknes 36” iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda, A. Džeriņš)
Izskatot biedrības „Rēzeknes 36” valdes locekles Antoņinas Kuzņecovas iesniegumu
(reģistrēts 07.05.2019. Nr. 4-11/1431), ar lūgumu norēķināties par pašvaldības dzīvokļa Nr.6
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. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apmaksāt biedrībai „Rēzeknes 36” pašvaldības dzīvokļa īrnieka parādu par kopējo
summu EUR 159,04 par dzīvokli Nr. 6 Rēzeknes ielā 36, par laika periodu no 2019.gada
1.marta līdz 2019.gada 30.aprīlim, 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
Grāmatvedības daļai, juridiskajai daļai, biedrībai “Rēzeknes 36”

8.2
Biedrības „Daugavpils 72” iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda, A. Džeriņš)
Izskatot biedrības „Daugavpils 72” valdes locekļa Ulda Maskovska iesniegumu (reģistrēts
13.05.2019. Nr. 4-11/1491), ar lūgumu norēķināties par pašvaldības dzīvokļa īrnieka adrese, K.
P. parādiem par apsaimniekošanu, elektrību koplietošanas telpās, kredītu un kredītprocentiem,
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. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
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1. Apmaksāt biedrībai „Daugavpils 72” pašvaldības dzīvokļa īrnieka parādu par kopējo
summu EUR 423,26 par dzīvokli adrese, līdz 2019.gada 31.maijam, no budžeta sadaļas
“teritorijas un mājokļu apsaimniekošana”.
2. Novada domes Juridiskajai daļai veikt nepieciešamās darbības parādu piedziņai no
dzīvokļa īrnieka K. P.
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 “Daugavpils 72”

8.3
Dzīvokļu īpašnieku biedrības „ES 1” iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot dzīvokļu īpašnieku biedrības „ES 1”, reģistrācijas Nr. 40008109085, juridiskā
adrese: Daugavpils iela 42-7, Preiļi, valdes priekšsēdētāja Aiņa Novika iesniegumu (reģistrēts
2019.gada 10.maijā Nr. 4-11/1481) par īrnieku neapmaksātajiem rēķiniem pašvaldībai
piederošajos dzīvokļos Daugavpils ielā – 42, Preiļos,
pamatojoties uz Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu (noslēgts
01.03.2008.), likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, „Dzīvokļa īpašuma
likumu”, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 50.pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, M. Pudnika, J. Vucāns,); PRET- nav;
ATTURAS – 1 balss (A. Zīmelis), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apmaksāt dzīvokļu īpašnieku biedrībai „ES 1” uzkrājušos parādu par Preiļu novada
domes izīrētajiem dzīvokļiem Daugavpils ielā 42, Preiļos, par dzīvokļu apsaimniekošanu,
apkuri un elektrību kāpņu telpā no budžeta sadaļas “ komunālā saimniecība” par kopējo
summu EUR 706,91, tai skaitā:
dzīvoklis Nr.9 (īrniece P. G.) par summu EUR 172,26 (laika periods 2019.g. janvāris - marts),
tai skaitā:
par apsaimniekošanu – EUR 43,14
par elektrību - EUR 2,64
par apkuri – EUR 126,48
dzīvoklis Nr. 18 (īrniece T. G.) par summu EUR 174,30 (laika periods 2019.g. janvāris - marts),
tai skaitā:
par apsaimniekošanu – EUR 43,68
par elektrību - EUR 2,64
par apkuri – EUR 127,98
dzīvoklis Nr. 11 (īrniece J. B.) par summu EUR 184,59 (laika periods 2019.g. janvāris - marts),
tai skaitā:
par apsaimniekošanu – EUR 46,29
par elektrību - EUR 2,64
par apkuri – EUR 135,66
dzīvoklis Nr.23 (īrniece M. F.) par summu EUR 175,76 (laika periods 2019.g. janvāris - marts),
tai skaitā:
par apsaimniekošanu – EUR 44,01
par elektrību - EUR 2,64
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par apkuri – EUR 129,02
2. Apmaksāt pakalpojumu sniedzējam SIA “Preiļu Saimnieks” uzkrājušos parādu par Preiļu
novada domes izīrētajiem dzīvokļiem Daugavpils ielā 42, Preiļos, par ūdeni un kanalizāciju
un par atkritumu izvešanu no budžeta sadaļas “ komunālā saimniecība” par kopējo summu
EUR 68,96 tai skaitā:
dzīvoklis Nr.9 (īrniece P. G.) par summu EUR 27,79 (laika periods 2019.g. janvāris - marts), tai
skaitā:
par atkritumu izvešanu EUR 17,91
par ūdeni un kanalizāciju EUR 9,88
dzīvoklis Nr. 18 (īrniece T. G.) par summu EUR 11,94 (laika periods 2019.g. janvāris - marts),
tai skaitā:
par atkritumu izvešanu EUR 11,94
dzīvoklis Nr. 11 (īrniece J. B.) par summu EUR 13,38 (laika periods 2019.g.janvāris - marts),
tai skaitā:
par atkritumu izvešanu EUR 5,97
par ūdeni un kanalizāciju EUR 7,41
dzīvoklis Nr.23 (īrniece M. F.) par summu EUR 15,85 (laika periods 2019.g. janvāris - marts),
tai skaitā:
par atkritumu izvešanu EUR 5,97
par ūdeni un kanalizāciju EUR 9,88
3. Novada domes Juridiskajai daļai veikt nepieciešamās darbības parādu piedziņai.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Džeriņš
Lēmumu izsniegt: biedrībai “ES 1”, juridiskajai daļai, nekustamā īpašuma daļai, SIA “Preiļu Saimnieks”.
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SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS
SĒDES JAUTĀJUMI
10.§
Par grozījumiem Preiļu novada Izglītības pārvaldes nolikumā
(I. Liepniece)
Izskatot Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Andreja Zagorska izteikto
priekšlikumu par izmaiņu nepieciešamību
2010.gada 28.janvāra Preiļu novada Izglītības
pārvaldes nolikumā, pamatojoties uz Izglītības likuma 18.panta, likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt sekojošus grozījumus Preiļu novada Izglītības pārvaldes nolikumā (turpmāk
Nolikums):
1.1. Izteikt Nolikuma 9.punktu sekojošā redakcijā:
“9. Pārvaldes sastāvā ir speciālisti un mācību priekšmetu jomu koordinatori.”;
1.2. Izteikt Nolikuma 10.punktu sekojošā redakcijā:
“10. Pārvaldes speciālistu štatu sarakstu un amatalgas apstiprina novada dome. Jomu
koordinatoru štatu sarakstu apstiprina Izglītības pārvaldes vadītājs.”;
1.3. Izteikt Nolikuma 43.punktu sekojošā redakcijā :
” 43.Koordinē mācību priekšmetu jomu metodisko darbu”
1.4. Dzēst Nolikuma Pielikumu Nr.1.
A. Džeriņš
11.§
Par sadarbības līguma slēgšanu
Biedrības “Izglītības iniciatīvu centrs” iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot Biedrības “Izglītības iniciatīvu centrs”, Reģ. Nr. 45403009498, Rīgas iela 216 b,
Jēkabpils, direktores Daigas Zaķe 2019.gada 4.aprīļa piedāvājumu Preiļu novada pašvaldībai
iesaistīties projektā “Darbīgās kopienas”, attiecīgi noslēdzot partnerības vienošanos, ņemot vērā
2019.gada 24.aprīlī notikušo Biedrības pārstāvju, Preiļu novada pašvaldības un Izglītības
pārvaldes amatpersonu tikšanos,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt sadarbības līgumu par partnerības vienošanos projekta Preiļu novadā.
2. Paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1000,00 projekta “Darbīgās kopienas”
īstenošanai Preiļu novadā.
3. Līdzekļus paredzēt no 2019.gada novada budžeta sadaļas “atbalsts sociālai aizsardzībai”
4. Noteikt Preiļu novada Izglītības pārvaldi par atbildīgo projekta “Darbīgās kopienas”
īstenošanai.
A. Džeriņš
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12.§
Par Preiļu novada domes apbalvojuma piešķiršanu
(I. Liepniece)
Izskatot Preiļu novada domes priekšsēdētājas Marutas Plivdas 2019. gada 16. maija
iesniegumu par Preiļu novada domes Atzinības raksta piešķiršanu Jasmuižas Romas katoļu
draudzes prāvestam Onufrijam Pujatam, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un saskaņā
ar Preiļu novada domes 2016. gada 30. jūnija noteikumiem „Par Preiļu novada domes
apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apbalvot ar Preiļu novada domes Atzinības rakstu Jasmuižas Romas katoļu draudzes
prāvestu Onufriju Pujatu – par ilggadēju, nesavtīgu darbu garīgo vērtību popularizēšanā un
sadarbību ar Preiļu novada pašvaldību.
Prāvests Onufrijs Pujats dzimis 1933. gada 28. aprīlī. Savas priesterības gaitas iesācis 1959.
gadā, un jau 60 gadus veic priesterības darbu katoļu draudzēs. Pirmā Mise noturēta dzimtajā
pusē – Nautrēnu Romas katoļu baznīcā. Sākotnēji Onufrijs Pujats kalpojis Varakļānu, Viļānu,
Preiļu un Andrupenes draudzēs.
Pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados Onufrijs Pujats sāka vadīt Vārkavas draudzi, kur
turpināja arī Andrupenē iesākto darbu pie garīga satura literatūras iespiešanas. Tajā laikā 5000
eksemplāru reliģisku grāmatu saņēma Vārkavas un apkārtējo draudžu ļaudis, kuri padomju
iekārtas gados bija izslāpuši pēc garīgas literatūras.
Kalpojot Vārkavas draudzē, prāvests Onufrijs Pujats apmēram 25 gadus apkalpoja arī Znotiņu
draudzi un jau 30 gadus vada Jasmuižas draudzi.
Paralēli laicīgajām rūpēm par Jasmuižas katoļu draudzes dievnamu, prāvests regulāri, neskatoties
uz laika apstākļiem, ierodas Jasmuižas baznīcā un notur dievkalpojumus. Savlaicīgi un
iedzīvotājiem vēlamā laikā tiek sniegti visi baznīcā pieejamie pakalpojumi. Neskatoties uz lielo
darba slodzi un aizņemtību, prāvesta atbalsts un padoms ir pieejams ikvienam cilvēkam jebkurā
diennakts laikā.
Jasmuižas Romas katoļu draudzes prāvests Onufrijs Pujats ir cilvēku iemīļots priesteris. Pie
prāvesta cilvēki griežas prieka un sāpju brīžos, arvien saņemot padomu, mierinājumu un gaismu
turpmākai dzīvei.
2.

Preiļu novada pašvaldības apbalvojumu pasniegt Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienas svinīgajā pasākumā Preiļos 2019. gada 18. novembrī.

M. Paegle
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13.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
13.1
I. G. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot I. G. (A.), personas kods: xxxxx-xxxxx, norādīta dzīvesvietas uzturēšanās adrese adrese, 2019.gada 03.aprīļa (reģ. 04.04.2019., nr.15-1/280G) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas
par I. K., personas kods: xxxxx-xxxxx, un viņas bērnu A. J., personas kods xxxxx-xxxxx, R. J.,
personas kods xxxxx-xxxxx, A. K., personas kods xxxxx-xxxxx, D. K., personas kods xxxxxxxxxx, K. K., personas kods xxxxx-xxxxx, M. K., person.kods xxxxx-xxxxx, deklarēto
dzīvesvietu nekustamajā īpašumā adrese, sakarā ar īpašnieku maiņu un mutiskās vienošanās
lauzšanu, personām nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Pārbaudot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 2019.gada 05.aprīlī
I.K. tika nosūtīts paziņojums (Nr.15-3/393) uz deklarēto dzīvesvietu adrese, sakarā ar to, ka pēc
I. G. iesnieguma tiek uzsākta deklarēto ziņu pārbaude, ar lūgumu personai ierasties domē sniegt
viedokli, argumentus, iesniegt dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt deklarētiem
īpašumā.
I. K. ar pašvaldību ir sazinājusies un paskaidroja, ka lūgs izīrēt dzīvokli Pelēčos.
Iesniegums domē iesniegts 2019.gada 07.maijā.
Nekustamais īpašums - adrese, ar kad.Nr. pieder I. A. (G.). Pamats: 2007.gada 26.jūlija
līgums ar Latvijas Hipotēku un zemes banku Nr.53/P-255, apliecība par tiesībām uz mantojumu
reģ. zvērināta notāra S.Naumovas aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.3322.
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.
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.punkts)

Pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām Īpašumā pēc adrese, ir deklarējušas dzīvesvietu šādas
personas:
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1. I. K. deklarējās 05.03.2007., norādot tiesisko pamatu – īpašnieka mutiska
atļauja;
2. A. J. deklarējās 05.03.2007.,
3. R. J. deklarējās 05.03.2007.,
4. A. K. deklarējās 05.05.2010.,
5. D. K. deklarējās 05.03.2007.,
6. K. K. deklarējās 18.03.2013.,
7. M. K. deklarējās 22.09.2008.
I. K. un bērnu sākotnējais deklarēšanās īpašumā tiesiskais pamats bija – mutiska
vienošanās ar īpašnieku. Mainoties īpašniekiem, šis tiesiskais pamats nemainījās – tika noslēgta
mutiska vienošanās ar jauno īpašnieku I. G.. Pēc I. G. (A.) iesniegumā norādītā, ar deklarētajām
personām noslēgtā mutiskā vienošanās tiek lauzta, īpašniece 26.03.2019. I. K. rakstiski tika
brīdinājusi par īpašuma atbrīvošanu.
Domes rīcībā ir 2009.gada 30.augustā noslēgtais Īres līgums, Pelēčos, starp Izīrētāju I. A.
un Ī. A. K. (I. K. vīru). Līguma saturā nav minēts par deklarēšanos. Pēc Iedzīvotāju reģistra
datiem, Īrnieks A. K. ir miris 2018.gada 05.augustā. Cits Īres līgums domē nav iesniegts.
Tiesu praksē noteikts, ja no faktiskajiem apstākļiem konstatējams, ka personai, deklarējot
dzīvesvietu, bija tiesisks pamats dzīvot attiecīgajā dzīvesvietā, bet šis pamats vēlāk zudis, ziņas
par deklarēto dzīvesvietu anulējamas, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12.panta pirmās daļas 2.punktu (Augstākās tiesas 2009.gada 18.maija rīcības sēdes lēmuma lietā
Nr.SKA-327/2009 8.punkts, 2011.gada 16.marta sprieduma lietā Nr.SKA-34/2011 11.punkts).
Ievērojot iepriekšminēto un ņemot vērā, ka: I. K. nepieder īpašuma tiesības uz dzīvojamo
platību, nav spēkā līgumu, kas piešķir tiesības lietot dzīvojamo platību, vadoties no Civillikuma
1039.panta, kas noteic, ka īpašnieks var aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa lietu, kā arī to lietot
vai izmantot, ņemot vērā, ka īpašnieks lauž noslēgto mutisko vienošanos ar personām par to
deklarāciju īpašumā, dome atzīst par pietiekošo dzīvojamās mājas īpašnieces I. G. (A.) norādītos
apstākļus un iebildumus, lai anulētu ziņas par deklarēto dzīvesvietu I. K. un bērniem 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 – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par I. K., bērnu A. J., R. J., A. K., D. K., K. K., M. K. deklarēto dzīvesvietu
adresē - adrese, jo personām ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Kairāne
13.2
A. S. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot A. S., dzīvesvieta: adrese, 2019.gada 12.aprīļa (reģ. 12.04.2019., nr.15-1/313S)
iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par D.- A. F., personas kods: xxxxx-xxxxx, deklarēto
dzīvesvietu nekustamajā īpašumā adrese, kā iepriekšējam īrniekam, kurš nav pārdeklarēts uz
faktisko dzīvesvietu.
Pārbaudot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 2019.gada 18.aprīlī
bērna D. – A. F. tēvam S. F. tika nosūtīts paziņojums (Nr.15-3/455) uz deklarēto dzīvesvietu
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“adrese, sakarā ar to, ka pēc A. S. iesnieguma tiek uzsākta deklarēto ziņu pārbaude, ar lūgumu
nepilngadīgās personas tēvam ierasties domē sniegt viedokli, argumentus, iesniegt dokumentus,
kas apliecinātu tiesisko pamatu būt D. –A. deklarētam īpašumā.
S. F. ar pašvaldību nav sazinājies.
Nekustamais īpašums – dzīvoklis adrese, ar kad.Nr., pieder A. S.. Pamats: 2006.gada
3.marta pirkuma līgums (ieskat. “NINO” programmā).
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)

Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem: D.-A. F. īpašumā, pēc adreses adrese, ir deklarēts no
2015.gada 18.aprīļa. Viņa vecāki S. F. un A. C. F. ir deklarēti citā novadā.
Dzīvokļa īpašnieks A. S. iesniegumā lūdz izdeklarēt D.-A. F. kā iepriekšējo īrnieku.
Ņemot vērā, ka: Da.-A. Firsovam nepieder īpašuma tiesības uz dzīvojamo platību, nav
spēkā līgumu (pēc dzīvokļa īpašnieka 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
īpašnieka A. S. norādītos apstākļus un iebildumus, lai anulētu ziņas par deklarēto dzīvesvietu D.
– A. F. 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 – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par D.-A. F. 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.
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A. Kairāne
14.§
Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
I. P. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot I. P., p.k. xxxxx-xxxxx, deklarētā dzīves vieta adrese, 2019. gada 2.maija
iesniegumu (reģ.02.05. 2019.Nr. 13-1/380P) par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa Liepu ielā
8-11, Pelēči, Pelēču pag., Preiļu novads,
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, „Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma” 12.panta pirmās daļas 2.punktu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Izbeigt pašvaldības dzīvokļa Liepu ielā 8-11, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads, īres
līgumu no 2019.gada 1.jūniju ar I. P.
Z. Andrejeva
15.§
Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
I. K. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot I. K., personas kods xxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, 2019. gada 7.
maija iesniegumu (reģ.07.05.2019.gada, Nr.13-1/383K) par pašvaldības dzīvokļa adrese īres
tiesību piešķiršanu. (I.K. reģistrēts rindā pašvaldības dzīvokļa saņemšanai no 2019.gada
25.aprīļa domes lēmums Nr. 6 )
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.un 3.pantu, Preiļu novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/15, “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniegšanas kārtību”
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Piešķirt I. K. dzīvokļa īres tiesības adrese.
Pelēču pārvaldei noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 10 gadiem.

Z. Andrejeva
16.§
Par iemitināšanu pašvaldības īpašumā
A. T. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece, I. Stare, A. Džeriņš, N. Hļebņikova, V. Ivanovs, L. Pastars, V. Madalāne,
J. Vucāns, J. Erts)
Izskatot A. T., personas kods: xxxxx-xxxxx, iesniegumu (reģ.13-1/403T, 10.05.2019.)
par atļauju iemitināties un piedeklarēties pašvaldības dzīvoklī pēc adreses adrese, pie īrnieka A.
T..
Pārbaudot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1. Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem: A. T. ir norādīta uzturēšanās adrese ārzemēs – no
07.03.2014. Lielbritānija.
2. Iesniegts ārsta-konsultanta slēdziens par A. T. slimību.
3. Pašvaldības dzīvokļa adrese, galvenais īrnieks ir A. T.
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4. Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem adresē adrese, dzīvojamajā platībā 24,70 (35,30)
m², kas sastāv no 2 istabām, ir deklarēti:
A. T., dekl. 03.03.2017.;
sieva –S. T., dekl. 15.06.2018.;
dēls – S. T., dekl. 21.05.2018.
5. Pamatojoties uz likumu “Par dzīvojamo telpu īri” 9.pantu – “ Īrniekam ir tiesības
iemitināt viņa īrētajā dzīvojamā telpā savu laulāto, vecākus (adoptētājus),
darbnespējīgos brāļus un māsas un pilngadīgos bērnus, kuriem nav savas
ģimenes, ja tam piekrituši visi attiecīgajā dzīvojamā telpā dzīvojošie īrnieka
pilngadīgie ģimenes locekļi un ja iepriekš par to rakstveidā informēts izīrētājs.
Citas personas iemitināšanai īrnieka īrētajā dzīvojamā telpā nepieciešama
izīrētāja, īrnieka un visu tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu
piekrišana.”
“Ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc tam, kad īrnieka ģimenes loceklis vai
cita persona iemitināta šajā pantā noteiktajā kārtībā īrnieka īrētajā dzīvojamā
telpā, attiecīgās personas vārds, uzvārds un personas kods ierakstāms dzīvojamās
telpas īres līgumā.”
6. A. T. un S. T. piekrīt A. T. iemitināšanai un deklarēšanai dzīvoklī, to apliecina
paraksti uz iesnieguma.
7. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu - “ personai ir
tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis
nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres, vai nomas līgums vai šā
īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita
likumiska vai līgumiska pamata.”
Atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (M. Plivda, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā.
Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,); PRET- nav; ATTURAS – 4 balsis ( I. Liepniece,
V. Madalāne, J. Erts, N. Hļebņikova), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka persona A. T. iemitināsies pašvaldības dzīvoklī pēc adreses adrese.
2. Saņemot izīrētāja piekrišanu un ierakstu dzīvojamās telpas Īres līgumā A. T. var griezties
domē un deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
A. Kairāne
17.§
Par sociālo dzīvokļu īres līguma pagarināšanu
17.1
E. L. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot E. L., personas kods xxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī
adrese, 2019.gada 30. aprīļa iesniegumu (reģ. 30.05.2019., Nr. 13-1/373L) 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. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar E. L. noslēgto sociālā dzīvokļa- adrese, īres līgumu uz 6 mēnešiem.
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2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
17.2
J. R. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot J. R., personas kods xxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī
adrese, 2019.gada 2.maija iesniegumu (reģ. 02.05.2019., Nr.13-1/ 377R) 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. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar J. R. noslēgto sociālā dzīvokļa- adrese, īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
17.3
L. K. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot L. K., personas kods xxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī
adrese, 2019.gada 30.aprīļa iesniegumu (reģ.30.04.2019., Nr.13-1/372K) 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. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar L. K. noslēgto sociālā dzīvokļa- adrese, īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
17.4
L. P. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot L. P., personas kods xxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklīadrese, 2019. gada 2. maija iesniegumu ( reģ. 02.05.2019., Nr. 13-1/377 P) par sociālās
dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar L. P. noslēgto sociālā dzīvokļa- adrese, īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
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17.5
M. O. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot M. O., personas kods xxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī
adrese, 2019. gada 29.aprīļa iesniegumu (reģ.03.04.2019., Nr.13-1/271O) 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. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar M. O. noslēgto sociālā dzīvokļa- adrese, īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
17.6
V. G. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece, J. Erts)
Izskatot V. G., personas kods xxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklīadrese, 2019.gada 30. aprīļa iesniegumu (reģ. 30.05.2019., Nr. 13-1/371G) par sociālās
dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu, Apsekošanas laikā konstatēts, ka dzīvoklis netiek
uzturēts kārtībā, tajā ir antisanitāri apstākļi, atslēgta dzīvoklim elektrība, tiek rupji pārkāpti
ugunsdrošības noteikumi(pielikumā foto attēli, apsekošanas akti no 08.05.2019.un 22.05.2019.)
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V. G. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese, īres līgumu uz 1 mēnesi.
2. Izsniegt dzīvokļa īrniekam brīdinājumu par sociālā dzīvokļa adrese sakārtošanu.
3. Uzlikt par pienākumu īrniekam V. G. nodrošināt elektrības pieslēgšanu dzīvoklim līdz
2019.gada 20.jūnijam.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
17.7
V. Z. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot V. Z., p.k. xxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese, 2019.
gada 8.maija iesniegumu (reģ. 08.05.2019., Nr.13-1/391Z) 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. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V. Z. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese īres līgumu uz 3 mēnešiem.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
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17.8
N. J. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot N. J., p.k. xxxxx-xxxxx, deklarētā dzīves vieta adrese 2019. gada 9. maija
iesniegumu (reģ., 09.05.2019., Nr. 13-1/396J) 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. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar N. J. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese īres līgumu uz 1 mēnesi.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva
18.§
Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
L. S. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot L. S., personas kods xxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese 2019. gada 18.
aprīļa iesniegumu (reģ.25.04.2019., Nr. 13-1/348S) par uzņemšanu rindā uz pašvaldības
dzīvojamo platību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta 1.
daļu, Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2010/08 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā”,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Uzņemt rindā L. S. uz pašvaldības dzīvojamo platību Reģistrs Nr. 1, 2.grupa.
Z. Andrejeva
19.§
Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu
R. V. iesnieguma izskatīšana
(I. Liepniece)
Izskatot R. V. personas kods xxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, 2019. gada 7. maija
iesniegumu (reģ.07.05.2019. Nr.13-1/390V ) par pašvaldības dzīvokļa adrese īres līguma
pārrakstīšanu uz mazdēla R. V. vārda (dek. no 13.02.1998.gada) vārda sakarā ar atbildīgā
īrnieka Ņ. V. nāvi. Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta 4. daļu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus pašvaldības dzīvojamās platības adrese īres līgumā sakarā ar īrnieka
Ņ. V. nāvi, kā galveno īrnieku ierakstot R. V.
2. SIA „Preiļu saimnieks” noslēgt ar R. V. īres līgumu uz 10.gadiem
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Z. Andrejeva

22

NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU
KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI
20.§
Par SIA “LVBet” atļaujas izsniegšanu azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanai
(J. Erts, Ā. Vucāns, M. Plivda, A. Zīmelis, V. Ivanovs, J. Vucāns)
Preiļu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi SIA “LVBet”, reģ.
Nr.50203083121, juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 33-8, LV-1010, 2019.gada 17.aprīļa
iesniegumu (Reģ. Nr.4-11/1206), ar kuru Pašvaldībai tiek atsūtīti iztrūkstošie dokumenti, kas
nepieciešami SIA “LVBet”, reģ. Nr.50203083121, 2019.gada 19.februāra iesnieguma ( Reģ. Nr.
4-11/511) par atļaujas izsniegšanu - atvērt azartspēļu organizēšanas vietu, proti, totalizatora vai
derību likmju pieņemšanas vietu, bingo zāli un spēļu zāli Rīgas ielā 4d, Preiļi, Preiļu novads,
kadastra Nr.7601 001 0301 007, tirdzniecības centra “Oga” telpās (turpmāk – Iesniegums).
Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija SIA “LVBet” 2018.gada
6.aprīlī uz nenoteiktu laiku ir izsniegusi licenci azartspēļu organizēšanai Nr.A-69, azartspēļu
veidi: spēļu automātu spēles, kāršu un kauliņu spēles, bingo, rulete, totalizators, derības un
veiksmes spēle pa tālruni.
Atbilstoši Daugavpils tiesas Preiļu zemesgrāmatas nodaļas Preiļu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. atspoguļotajai informācijai ēkas Rīgas ielā 4d, Preiļi, Preiļu novads, kadastra
Nr.7601 001 0301 007, tirdzniecības centra “Oga” īpašnieks ir SIA “Lenoka”, Reģ. Nr.
40003642393.
SIA “LVBet” un SIA “Lenoka” 2019.gada 8.februārī ir parakstījušas savstarpēju nodomu
protokolu par nomas līguma noslēgšanu, saskaņā ar kuru SIA “Lenoka” piekrīt azartspēļu
organizēšanas vietas atvēršanai tai piederošajā nekustamajā īpašumā - tirdzniecības centra “Oga”
telpās. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, lemjot par tāda
administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde
noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā. Izskatot
Iesniegumu un ar to saistītos jautājumus 2019.gada 23.maijā Preiļu novada Attīstības un
infrastruktūras jautājumu komitejas uzaicinātais SIA “LVBet” pārstāvji Mārtiņš Korulis un Elīna
Alkšbirze pauda viedokli, ka SIA “LVBet” strādājot vairākās Eiropas valstīs, un tā galvenais
uzdevums esot parādīt, ka azartspēļu sfēra var būt arī citādāka, nekā sabiedrībā tiek uztverts.
„Tā būs vieta, kur pieaugušam cilvēkam pēc darba atpūsties, paskatīties sporta spēles, biljards,
šautriņas. Protams, būs arī azartspēles (spēļu automāti), bet ne tādā kontekstā, kā ierasts.
Paredzēts piesaistīt tūristus, kā arī nodrošināt iedzīvotājus ar sešām darba vietām.
Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma (turpmāk – Azartspēļu likums) 42.panta otrajā daļā
paredzēto regulējumu Pašvaldība, saņemot Iesniegumu, izvērtē Iesniegumā norādītās azartspēļu
vietas atbilstību šī likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem. Ja iesniegumā
norādīta vieta, uz kuru attiecas vismaz viens no šā likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajiem
ierobežojumiem, pašvaldība atsaka atļaujas izsniegšanu.
Uz Iesnieguma izskatīšanas brīdi Rīgas ielā 4d, Preiļi, Preiļu novads, kadastra Nr.7601 001
0301 007, tirdzniecības centra “Oga” telpās darbojas aptieka, Azartspēļu likuma 41.panta otrās
daļas 4.punkts nosaka, ka azartspēles nav atļauts organizēt aptiekās.
Azartspēļu likuma 42.panta trešā daļa papildus likuma 41.pantā minētajiem
ierobežojumiem nosaka Pašvaldībai pienākumu izvērtēt to, vai azartspēļu organizēšana
konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu
aizskārumu. Šī tiesību norma nosaka Pašvaldībai konkrētas rīcības brīvības robežas saistībā ar
būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskāruma
konstatēšanu.
Administratīvā procesa likuma 13.pants, kurā ir nostiprināts samērīguma princips, nosaka,
ka labumam, ko sabiedrība iegūst ar ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, ir jābūt lielākam
nekā viņa tiesību vai tiesisko interešu ierobežojumam. Būtiski privātpersonas tiesību vai tiesisko
interešu ierobežojumi ir attaisnojami tikai ar nozīmīgu sabiedrības labumu.
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Azartspēļu likuma 2.panta pirmajā daļā noteiktais likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrības
interešu un spēlētāju tiesību aizsardzību. Papildus tam Azartspēļu un izložu likumā skaidri
noteikto kritēriju ievērošana, organizējot azartspēles, ir vērsta uz to, lai samazinātu risku un
iespēju personām kļūt atkarīgām no azartspēlēm.
Finanšu ministrija ir sagatavojusi pamatnostādņu projektu “Azartspēļu un izložu politikas
pamatnostādnes 2019.-2026.gadam”, kas ir izsludināts valsts sekretāru sanāksmē 2019.gada
10.janvārī (10.01.2019. VSS prot. Nr.1, 10.§, VSS-5). Minētajā projektā ir akcentēts, ka
personas, kas piedalās azartspēlēs un izlozēs, ir pakļautas pārmērīgas aizraušanās ar šo darbību
riskam. Azartspēļu atkarība jeb patoloģiska tieksme uz azartspēlēm saskaņā ar Starptautisko
slimību klasifikāciju (SSK-10, F63.0) raksturojas ar biežām un atkārtotām azartspēļu epizodēm,
kas ieņem galveno vietu cilvēka dzīvē un atstāj kaitīgu ietekmi uz viņa sociālās, profesionālās un
ģimenes dzīves vērtībām un saistībām, kā arī viņa materiālo stāvokli.
Atbilstoši Ziemeļamerikas azartspēļu atkarības palīdzības fonda 2016.gada pētījumam
visjutīgākā sabiedrības dala, kas ir visaugstākajā atkarības riska grupā, ir iedzīvotāji vecumā no
16 līdz 24 gadiem un 35 līdz 44 gadiem. Tieši tā sabiedrības daļa, kas cieš no azartspēļu
atkarības, tiek pakļauta papildu riskiem, kas ir saistīti ar:
- nespēju konkurēt darba spēka tirgū;
- noslieci uz kriminālsodāmo darbību veikšanu;
- demogrāfisko rādītāju pasliktināšanos utt.
Līdzīgus datus attiecībā uz grupu, kas tiek pakļauta visaugstākajam riskam, ir identificējis
Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS (turpmāk – SKDS) savā 2016.gada veiktajā
aptaujā. Atbilstoši SKDS 2016.gada veiktajai aptaujai 26% no tiem respondentiem, kuri pēdējo
12 mēnešu laikā ir spēlējuši azartspēles, ir bijuši gadījumi, kad spēle tik lielā mērā pārņem savā
varā, ka apkārtēja pasaule uz brīdi pārstāj eksistēt; no tiem 8% - bieži, bet 18% - reti. Biežāk ar
šādām situācijām ir saskārušies iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 54 gadiem. Minētie dati
viennozīmīgi norāda uz nepieciešamību sistēmiski nodrošināt preventīvus, kā arī atkarību
mazinošos pasākumus azartspēļu un izložu organizēšanas procesā.
Azartspēļu likumā paredzēto ierobežojumu mērķis nav tikai novērst atkarības no
azartspēlēm izraisīšanas risku un iespēju, bet arī nodrošināt, ka azartspēles netiek organizētas
vietās, kuru būtība, mērķis un uzdevumi nav un nevar būt saistīti ar azartspēļu organizēšanu un
dalību tajās.
Iesniegumā norādīts, ka SIA “LVBet” plāno atvērt azartspēļu organizēšanas vietu Rīgas
iela 4d, Preiļi, Preiļu novads – tirdzniecības centra “Oga” telpās. Pašvaldībai, izvērtējot atļaujas
izsniegšanu, ir jāvērtē ne tikai konkrētā vieta (adrese), bet arī tuvākā apkārtne, jo konkrētā vieta
nav izolēta no tuvākās apkārtnes un tikai šādi var izvērtēt iespējamo iedzīvotāju interešu
aizskārumu.
Ņemot vērā Tirdzniecības centra “Oga” piedāvāto pakalpojumu klāstu (dažādas
tirdzniecības vietas, picērija, kafejnīca, aptieka), tirdzniecības centrā notiek intensīva iedzīvotāju,
tai skaitā nepilngadīgo personu, pārvietošanās. Izsniedzot atļauju azartspēļu organizēšanai, tiks
paplašināts Preiļu pilsētas azartspēļu klāsts, tādejādi azartspēlēs papildus tiks iesaistīti jauni
spēlētāji. Lielākas iespējas azartspēlēs būs iesaistīt tieši personas, kas apmeklē tirdzniecības
centru, kas negatīvi ietekmēs gan viņus pašus, gan viņu ģimenes, gan sabiedrisko kārtību un
drošību šajā pilsētas daļā. Turklāt netiktu nedz novērsts, nedz arī samazināts risks, ka azartspēļu
organizēšanas vietā varētu nokļūt tās personas, kurām nav nolūka doties uz azartspēļu vietu,
tādējādi netiktu nodrošināts Azartspēļu likumā noteikto ierobežojumu mērķis – novērst,
samazināt (vai vismaz nepalielināt) no azartspēlēm atkarīgo personu skaitu.
Nolūkā iegūt papildus informāciju, Pašvaldība ar 2019.gada 14.marta iesniegumu Nr. 411/287 vērsās Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirknī, kurā lūdza Valsts
policijai sniegt savu viedokli par kārtības nodrošināšanu Preiļu pilsētas azartspēļu organizēšanas
vietās “Fēnikss Laimētava” Brīvības ielā 27 un SIA “Joker Ltd” Tirgus laukums 3a un to
apkārtnē, kā arī sniegt statistikas datus par konstatētajiem pārkāpumiem šajās azartspēļu
organizēšanas vietās. Atbildot uz Pašvaldības iesniegumu, Valsts policija 2019.gada 2.aprīļa
vēstulē Nr. 20/18/3-177272 norādīja, ka no 2017.gada 1.janvāra līdz 2018.gada31.decembrim
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Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirknī (turpmāk – VP Preiļu iecirknis)
kopumā ir reģistrēti 93 notikumi, kas saistīti ar dažādiem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem
esošajās azartspēļu vietās Preiļu pilsētā. VP Preiļu iecirkņa ieskatā vēl vienas spēļu zāles
atvēršana negatīvi ietekmēs esošo situāciju sabiedriskās kārtības jomā, kā arī ir uzskatāma par
drošības riska objektiem. Izvēlētā azartspēļu vieta atrodas tiešā tuvumā dzīvojamo māju
kvartāliem, tā ir populāra iepirkšanās un atpūtas vieta, līdz ar ko ir pamats uzskatīt, ka šajā vietā
izdarītie pārkāpumi, tādi kā trokšņošana, sīkais huligānisms, tīša mantas bojāšana, zādzības un
citi, tieši negatīvi ietekmēs iedzīvotāju mieru un drošību, kā arī azartspēļu vietas vizuālā reklāma
var ietekmēt nepilngadīgo personu psihi, pievēršot tos azartspēļu atkarībai.
Vēršam uzmanību, ka Preiļu novada iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai, pirmreizēji
gatavojoties izskatīt SIA “LVBet” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu azartspēļu organizēšanas
vietai - Rīgas iela 4d, Preiļi, Preiļu novads – tirdzniecības centra “Oga” telpās, Pašvaldība no
2018.gada 2.jūlija līdz 2018.gada 1.augustam organizēja iedzīvotāju aptauju. Šajā aptaujā
Pašvaldība lūdza iedzīvotājiem izteikt viedokli, vai jaunas azartspēļu organizēšanas vietas
atvēršana Rīgas iela 4d, Preiļi, Preiļu novads – tirdzniecības centra “Oga” telpās, radīs vai
neradīs būtisku valsts un Preiļu novada iedzīvotāju interešu aizskārumu. Savu viedokli aptaujā
izteica 590 respondenti. Atbilstoši aptaujas rezultātiem 9% respondentu atbalstīja azartspēļu
organizēšanas vietas atvēršanu aptaujā norādītajā adresē, savukārt 91% respondentu šādu ieceri
noraidīja.
Ievērojot minētos argumentus un konstatētos faktus, Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka SIA
“LVBet” azartspēļu organizēšana Rīgas iela 4d, Preiļi, Preiļu novads – tirdzniecības centra
“Oga” telpās, rada būtisku Preiļu novada iedzīvotāju interešu aizskārumu.
Sakarā ar tirdzniecības centrā “Oga” darbojošos aptieku, Pašvaldība nav tiesīga izsniegt
atļauju spēļu zāles un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai - Rīgas iela 4d, Preiļi, Preiļu
novads – tirdzniecības centra “Oga” telpās.
Ņemot vērā iepriekšminēto, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
11.punktu, Azartspēļu un izložu likuma 2.panta pirmo daļu, 41.panta otrās daļas
4.punktu42.panta pirmo, trešo un piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 12.pantu, 13.pantu,
62.panta pirmo daļu, un komitejas ieteikumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Atteikt atļaujas izsniegšanu SIA “LVBet”, reģistrācijas Nr.50203083121, atvērt azartspēļu
organizēšanas vietu Rīgas iela 4d, Preiļi, Preiļu novads – tirdzniecības centra “Oga” telpās.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

A. Džeriņš
21. §
Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā
21.1
A. G. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
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 9. maija, dzīvojamās mājas adrese īpašnieka A. G. iesniegumu Nr. 17-1-122/398G
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
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I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, M. Pudnika, J. Vucāns,); PRET- nav;
ATTURAS – 1 balss (A. Zīmelis), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas adrese ūdensvada pieslēguma ierīkošanai
EUR 400 ( 25 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
21.2
V. T. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
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 21. maija, dzīvojamās mājas adrese, īpašnieces V. T. iesniegumu Nr. 17-1-122/429T
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, M. Pudnika, J. Vucāns,); PRET- nav;
ATTURAS – 1 balss (A. Zīmelis), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas adrese, kanalizācijas un ūdensvada pieslēguma
ierīkošanai EUR 400 (16 metri kanalizācija, 16 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
22.§
Par ielu tirdzniecību no treileriem
(J. Erts, J. Vucāns, A. Anins)
Izskatot jautājumu par ielu tirdzniecību no treileriem brīvajā laukumā pie Preiļu Galvenās
bibliotēkas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. pantu, Preiļu novada saistošajiem
noteikumiem Nr. 2014/13 “Par ielu tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Preiļu
novadā”, un Ministru kabineta noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8. punktu, kā arī Preiļu
novada būvvaldē izstrādātās prasības treileru tirdzniecības vietu izvietošanai un noformēšanai
(Pielikums Nr.1)
Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (M. Plivda, J. Erts, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, V.
Madalāne, I. Liepniece, , N. Hļebņikova,); PRET- 5 balsis (I. Stare, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M.
Pudnika, J. Vucāns); ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut ielu tirdzniecību no treileriem brīvajā laukumā pie Preiļu Galvenās
bibliotēkas Tirgus laukumā 11 – trīs tirdzniecības vietas.
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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Pielikumā: Prasības treileru tirdzniecības vietu izvietošanai un noformēšanai uz 3 lapām.
A. Pastare
23.§
Par ielu tirdzniecību
G. S. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts, A. Anins, Ā. Vucāns, V. Ivanovs)
Izskatot G. S., nodokļu maksātāja Nr. 17108112153, iesniegumus (reģistrēts 08.05.2019.
Nr. 4-15/392-S) par ielu tirdzniecības vietas ierādīšanu Preiļu pilsētā Brīvības ielā 4, Preiļos (pie
veikala TOP), 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 – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Atļaut ielu tirdzniecību Preiļu pilsētā Brīvības ielā 4 – viena 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
24.§
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vēstules izskatīšana
(J. Erts, I. Stašulāne)
Izskatot Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, adrese Mazā Pils iela 19, Rīga, LV1050, 2019.gada 03.maija vēstuli Nr. 04-06.2/2155 (reģ. Nr.03.05.2019., Nr.4-11/1428) par to,
ka Pārvaldes Kultūras pieminekļu uzskaites komisijas sēdē (turpmāk – Komisija) tika skatīts
jautājums par Pelēču muižas klēts Preiļu novadā, Pelēču pagastā, Pelēčos, Liepu ielā 15 (būves
kadastra apzīmējums – 7656 002 0362 006), turpmāk – Objekts, iekļaušanu Valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu sarakstā (turpmāk – Pieminekļu saraksts).
Komisija, saskaņā ar 26.08.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par
kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta
statusa piešķiršanu” 12.3.apakšpunktā noteiktajiem kritērijam, lēma virzīt Objektu iekļaušanai
Pieminekļu sarakstā kā vietējās nozīmes arhitektūras pieminekli.
Pārvalde, pamatojoties uz likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 14.panta otro daļu, lūdz
Preiļu novada domi kā vietējās nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanas uzraudzības
nodrošinātāju, 30 dienu laikā no vēstules saņemšanas brīža paust rakstiski attieksmi par Objekta
iekļaušanu Pieminekļu sarakstā kā vietējās nozīmes arhitektūras pieminekli. Pārvalde informē, ka
ar likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 23. panta otro daļu Pašvaldībām to saistošajos
noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt līdzekļus tādu valsts
nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri ir pieejami sabiedrības apskatei.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21 pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Jautājumu skatīt kārtējā domes sēdē līdz papildus informācijas noskaidrošanai.
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V. Biezaite
Lēmumu nosūtīt: Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei, Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050

25.§
Par servitūta līgumiem
(J. Erts)
Izskatot Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas vadītājas Vitas Biezaites
sagatavotos priekšlikumus par servitūta piebraucamo ceļu noteikšanu pa Preiļu novada domei
piederošiem zemes gabaliem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, LR Civillikuma 1131.pantu un 1156.pantu
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt servitūta ceļa līgumu ar nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7601 004 0012 īpašnieku –
vienojoties par reālservitūta (braucamais ceļš 6 m platumā) noteikšanu pa pašvaldībai
piekrītošo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 7601 004 0923 – Sporta iela 3C,
Preiļi, Preiļu novads, saskaņā ar grafisko pielikumu (Pielikums Nr. 1)
2. Slēgt servitūta ceļa līgumu ar nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7601 004 0916 īpašnieku –
vienojoties par reālservitūta (braucamais ceļš 6 m platumā) noteikšanu pa pašvaldībai
piekrītošo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 7601 004 0924 – Sporta iela 5A,
Preiļi, Preiļu novads, saskaņā ar grafisko pielikumu (Pielikums Nr. 2);
3. Slēgt servitūta ceļa līgumu ar nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7601 004 0815 001
īpašnieku – vienojoties par reālservitūta (braucamais ceļš 6 m platumā) noteikšanu pa
pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 7601 004 0815 – Sporta
iela 4A, Preiļi, Preiļu novads, saskaņā ar grafisko pielikumu (Pielikums Nr. 3);
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Grafiskie pielikumi uz 3 lapām.
A. Džeriņš
26.§
Par sadarbības līguma slēgšanu
(J. Erts)
Pamatojoties uz Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma
„Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”aktivitāte 19.2.1.
„Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”, Preiļu novada dome sadarbībā ar SIA "Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Reģ.Nr.40008071340 un Preiļu konsultāciju biroju un
Biedrība Preiļu lauksaimnieku apvienība Reģ.Nr.40003347699, noslēdzot sadarbības līgumu
rastos iespēja realizēt projektu Latgales Lauku inovāciju skolas izveide, bijušajā Prīkuļu
pamatskolas ēkā,
pamatojoties uz likuma 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

Slēgt sadarbības līgumu ar SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Reģ.Nr.40003347699, Preiļu konsultāciju biroju un Biedrība Preiļu lauksaimnieku
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2.

apvienība Reģ.Nr.40008071340 par projekta Latgales Lauku inovāciju skolas izveide
realizāciju.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

A. Džeriņš
27.§
Par adreses un nosaukuma piešķiršanu
27.1
Par adreses piešķiršanu telpu grupām Raiņa bulvārī 24a, Preiļos
(J. Erts)
Izskatot jautājumu par adrešu piešķiršanu telpu grupām Preiļu novada Preiļu pilsētā Raiņa
bulvārī 24A, Preiļos. pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21 pantu un MK 2015. gada
8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 21 punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Būvē (garāžā) Raiņa bulvārī 24A, Preiļos, kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7601 004 0311 ietilpstošajām telpu grupām piešķirt adreses:
 Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0311 001 001 – Raiņa bulvāris 24A -1,
Preiļi, Preiļu novads.
 Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0311 001 002 – Raiņa bulvāris 24A -2,
Preiļi, Preiļu novads.
 Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0311 001 003 – Raiņa bulvāris 24A -3,
Preiļi, Preiļu novads.
 Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0311 001 004 – Raiņa bulvāris 24A -4,
Preiļi, Preiļu novads.
 Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0311 001 005 – Raiņa bulvāris 24A -5,
Preiļi, Preiļu novads.
 Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0311 001 006 – Raiņa bulvāris 24A -6,
Preiļi, Preiļu novads.
 Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0311 001 007 – Raiņa bulvāris 24A -7,
Preiļi, Preiļu novads.
 Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0311 001 008 – Raiņa bulvāris 24A -8,
Preiļi, Preiļu novads.
 Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0311 001 009 – Raiņa bulvāris 24A -9,
Preiļi, Preiļu novads.
 Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0311 001 010 – Raiņa bulvāris 24A -10,
Preiļi, Preiļu novads.
 Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0311 001 011 – Raiņa bulvāris 24A -11,
Preiļi, Preiļu novads.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
V. Biezaite
Lēmumu nosūtīt: Elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz adresi : latgale@vzd.gov.lv reģistrācijai
Valsts adrešu reģistrā.
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27.2
A. S. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot A. S., personas kods xxxxx-xxxxx, adrese, 2019.gada 30.aprīļa iesniegumu (reģ.
Nr.30.04.2019., Nr.4-15/367-S) par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru 7674 007 0388 Preiļu novada Saunas pagastā, pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” 21 pantu, MK 2015. gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”
15 punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7674 007 0388 Preiļu novada Saunas
pagastā, sastāvošam no trijām zemes vienībām, piešķirt nosaukumu “Ozolzīles”.
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: Ai. S., “Piekalnītes”, Lūza, Saunas pagasts, Preiļu novads.

27.3
A. P. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot A. P., personas kods xxxxx-xxxxx, dzīvo adrese , 2019.gada 03.maija iesniegumu (reģ.
Nr.03.05.2019., Nr.4-15/382-P) par adreses maiņu nekustamajam īpašumam ar Preiļu novada
Preiļu pilsētā, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21 pantu, MK 2015. gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 29 punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

2.

Apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 002 1205 Preiļu
novada Preiļu pilsētā, mainīt adresi no Rēzeknes iela 39, Preiļi, Preiļu novads, kods
104048616 uz Viļānu iela 8, Preiļi, Preiļu novads.
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: Elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz adresi : latgale@vzd.gov.lv reģistrācijai
Valsts adrešu reģistrā,

27.4
Par adreses apstiprināšanu un piešķiršanu
(J. Erts)
Izskatot jautājumu par adreses apstiprināšanu un piešķiršanu īpašumiem Preiļu novada
Preiļu pilsētā, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21 pantu un MK 2015. gada
8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9 punktu, kas nosaka, ka
“Pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot
konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un
mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos
noteikumos minētajām prasībām”,
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Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 003 2017 un uz tās esošajām ēkām un
būvēm apstiprināt adresi: Miera iela 12, Preiļi, Preiļu novads, kods 102140417;
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 003 2018 un uz tās esošajām ēkām un
būvēm piešķirt adresi: Miera iela 12A, Preiļi, Preiļu novads;
3. Lūgt Valsts adrešu reģistru dzēst telpu grupu adreses:
Miera iela 12-1, Preiļi, kods 114220314
Miera iela 12-2, Preiļi, kods 114829751.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
1.

V. Biezaite
Lēmumu nosūtīt: Elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz adresi : latgale@vzd.gov.lv reģistrācijai

27.5
UAB „Marmast” iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot UAB „Marmast” filiāle reģ. Nr. 48503027228, adrese Striķu iela 17 - 10, Saldus, Saldus
nov., LV-3801, projektu vadītāja Edgara Anbanka 2019.gada 16.maija iesniegumu (reģ.
Nr.16.05.2019., Nr.4-11/1554) par adreses piešķiršanu būvei ar kadastra apzīmējumu 7674 007
0551 001 Preiļu novada Saunas pagastā, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21 pantu, MK
2015. gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

2.

Būvei –telekomunikāciju sakaru tornim ar kadastra apzīmējumu 7674 007 0551 001, kura
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7674 007 0551, piešķirt adresi:
“Vilmas Tornis”, Saunas pagasts, Preiļu novads.
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: Elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz adresi : latgale@vzd.gov.lv reģistrācijai
Valsts adrešu reģistrā, SIA „TelPro”, Krišjāņa Valdemāra iela 149 – 309, Rīga, LV–1013 vai elektroniski
edgars.anbanks@telpro.lv.

28. §
Par nekustamā īpašuma sadali
28.1
VAS Valsts nekustamie īpašumi iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot VAS Valsts nekustamie īpašumi, reģ. Nr.40003294758, 2019.gada 08.maija
iesniegumu (reģ. Nr. 08.05.2019., Nr.4-11/1434) par nekustamā īpašuma “Jasmuiža”, Aizkalnes
pagasts, Preiļu novads (kadastra Nr.7644 003 0207) sadali konstatēts, ka jautājums tika skatīts
18.04.2019. VNĪ Īpašuma izvērtēšanas komisijas sēdē (IZKPL-19/16-6.1), kurā tika nolemts
konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma "Jasmuiža" (kadastra Nr.7644 003 0207) Aizkalnes
pagastā, Preiļu novadā, sadali par Preiļu novada pašvaldības līdzekļiem, no tās sastāvā
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ietilpstošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7644 003 0207) atdalot daļu
aptuveni 2,5 ha platībā kopā ar saistītajām būvēm un zemes vienību (zemes vienības kadastra
apzīmējums 7644 003 0380), kā arī jaunizveidotā nekustamā īpašuma nodošanu Preiļu novada
pašvaldības īpašumā LEADER programmas ietvaros realizējamā projekta vajadzībām, ar
nosacījumu, ka tam piekrīt Kultūras ministrija.
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. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma “Jasmuiža”, ar kadastra Nr. 7644 003 0207, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 7644 003 0207 Preiļu novada Aizkalnes pagastā, sadalot
atbilstoši grafiskajam pielikumam – atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7644 003 0207 apmēram 2,5 ha kopā ar saistītajām būvēm un pievienot atdalāmajai
zemes vienībai zemes vienību platībā 0,1378 ha ar kadastra apzīmējumu 7644 003 0380.
2. Noteikt, ka zemes gabala platība var tikt precizēta, veicot uzmērīšanu dabā.
3. Atdalāmajai zemes vienībai apmēram 2,5 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu
“Jasmuižas estrāde” un saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0908
(Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve).
4. Īpašuma sastāvā paliekošajai zemes vienības daļai saglabāt esošo
nosaukumu
“Jasmuiža”,esošo, VARIS reģistrēto adresi un esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
0908 (Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve).
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.
1.

Pielikumā: Grafiskais pielikums uz 1 lapas.
V. Biezaite
28.2
V. P. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot V. P., personas kods xxxxx-xxxxx, dzīvo adrese 2019.gada 13.maija iesniegumu (reģ.
Nr. 13.05.2019., Nr.4-15/ 413P) par nekustamā īpašuma adrese, sadali, pamatojoties uz likumu
“Par pašvaldībām” 21. pantu un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5 un 8 pantu, MK
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
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Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma Rēzeknes iela 41A, Preiļos, ar kadastra Nr. 7601 002
1204 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7601 002 1204 Preiļu novada Preiļu pilsētā,
sadalot atbilstoši grafiskajam pielikumam – atdalīt no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7601 002 1204 apmēram 650 m2.
2. Noteikt, ka zemes gabala platība var tikt precizēta, veicot uzmērīšanu dabā.
3. Atdalāmajai zemes vienībai apmēram 650 m2 platībā noteikt plānoto adresi Viļānu iela
10, Preiļi un plānoto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0501 (Dabas pamatnes, parki,
zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā
darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa).
4. Īpašuma sastāvā paliekošajai zemes vienības daļai saglabāt esošo VARIS reģistrēto
adresi Rēzeknes iela 41A, Preiļos un esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0601
(Individuālo dzīvojamo māju apbūve).
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: 1000 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.
1.

V. Biezaite
28.3
D. Č. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot D. Č., personas kods xxxxx-xxxxx, dzīvo adrese 2019.gada 13.maija iesniegumu (reģ.
Nr. 13.05.2019., Nr.4-15/ 407 Č) par nekustamā īpašuma “Jaunleiči” Preiļu novada Aizkalnes
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. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.
4.

5.

Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma “Jaunleiči”, ar kadastra Nr. 7644 005 0151 zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 7644 005 0151 Preiļu novada Aizkalnes pagastā, sadalot
atbilstoši grafiskajam pielikumam – atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7644 005 0151 apmēram 3,5 ha.
Noteikt, ka zemes gabala platība var tikt precizēta, veicot uzmērīšanu dabā.
Atdalāmajai zemes vienībai apmēram 3,5 ha platībā saglabāt esošo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
Īpašuma sastāvā paliekošajai zemes vienības daļai saglabāt esošo
nosaukumu
“Jaunleiči”, esošo, VARIS reģistrēto adresi “Jaunleiči”, Grociškas, Aizkalnes pagasts,
Preiļu novads un esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
Izstrādājot zemes ierīcības sadales projektu paredzēt piekļuvi visām projektētajām zemes
vienībām.
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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
28.4
D.T. un G.P. iesnieguma izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot kopīpašnieku D. T., personas kods xxxxx-xxxxx, dzīvo adrese, 2019.gada 20.maija
iesniegumu (reģ. Nr. 20.05.2019., Nr.4-15/ 426 T) un G. P., personas kods xxxxx-xxxxx, dzīvo
adrese, 2019.gada 20.maija iesniegumu (reģ. Nr. 20.05.2019., Nr.4-15/ 522 P) par nekustamā
īpašuma Liepājas ielā 44A, Preiļos 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” un 2017. gada 19.oktobra arhitekta A.Makoveļska
atzinumu par ēkas sadalījumu,
6.

Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma Liepājas iela 44A, Preiļos ar kadastra Nr. 7601 006
1605 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7601 006 1605, sadalot atbilstoši
grafiskajam pielikumam – atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 006
1605 apmēram 935 m2.
2. Noteikt, ka zemes gabala platība var tikt precizēta, veicot uzmērīšanu dabā.
3. Atdalāmajai zemes vienībai apmēram 935 m2 platībā piešķirt jaunu adresi Liepājas iela
42A, Preiļos, un saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0601 (individuālo
dzīvojamo māju apbūve).
4. Īpašuma sastāvā paliekošajai zemes vienības daļai saglabāt esošo, VARIS reģistrēto
adresi Liepājas iela 44A, Preiļos, un esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve).
5. Noteikt, ka zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna M
1: 500 pamatnes.
6. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu
veicējam.
7. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai domē,
jāiesniedz saskaņošanai Preiļu novada būvvaldē.
8. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Preiļu
novada domē.
9. 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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29.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rietumi” reģistrāciju zemesgrāmatā
(J. Erts)
Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7658 003 0171 “Rietumi” –
zemes vienības 0,7590 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0363 Preiļu novada Preiļu
pagastā, reģistrāciju zemesgrāmatā, konstatēts:
1. 2008.gada 26.septembrī pieņemts Preiļu novada domes lēmums (protokols Nr. 13
p.3.7.17.) par apbūvētas zemes vienības Preiļu pagastā ar kadastra apzīmējumu 7658 003
0171 piekritību pašvaldībai.
2. 24.11.2016. pieņemts lēmums (protokols Nr. 17 p. 29.6. par nekustamā īpašuma sadali.
3. 21.12.2018. pieņemts lēmums (protokols Nr. 15 p. 28. par nekustamā īpašuma sadali un
mainīts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis no 0101 ( zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1002
(noliktavu apbūve).
4. Zemes vienība ir uzmērīta, zemes robežu plāns 11.03.2019. reģistrēts Nekustamā
īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā.
5. Zemes vienību plānots izmantot ERAF līdzfinansētā projekta 5.6.2.0/16/I/013 “Preiļu
novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” realizācijai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas
2.punktu likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41 panta otrās daļas 5.punktu, kurš nosaka, ka reģistrēt zemes īpašumu uz
pašvaldības vārda var, ja vietējā pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes
gabali paredzēti pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot nekustamā īpašuma daļai:
1.1. Reģistrēt nekustamā īpašuma “Rietumi”, zemes vienību ar adresi Rietumu iela 5,
Jaunsaimnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, 0,7590 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7658 003 0363 , zemesgrāmatā kā Preiļu novada pašvaldības īpašumu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
V. Biezaite
Nosūtīt: nekustamā īpašuma daļai, juridiskajai daļai

30.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
30.1
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7601 003 1204 un no tās veidojamai zemes vienības daļai
(J.Erts)
Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 003 1204 veidojamai zemes vienības daļai Tirgus
laukums 11, Preiļos, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21 pantu un MK 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5. punktu,
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Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 003 1204 veidojamai zemes vienības
daļai 0,51 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi 0908 (Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve) un noteikt zemes lietošanas
veidu- zeme zem ēkām un pagalmiem – 0,4837 un zeme zem ceļiem -0,0263 ha.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 003 1204 platībā 3,144 ha saglabāt esošos
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

1.

2.

0801 (Komercdarbības objektu apbūve) un noteikt zemes lietošanas veidus:
- zemes zem ēkām un pagalmiem – 0,5653 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:
- zeme zem ēkām un pagalmiem – 0,0039 ha;
0905 (Reliģisko organizāciju ēku apbūve) un noteikt zemes lietošanas veidus:
- zeme zem ēkām un pagalmiem – 0,3699 ha;
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) un noteikt zemes lietošanas veidus:
- zeme zem ēkām un pagalmiem – 0,8532 ha;
1105 (Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas) un noteikt zemes lietošanas veidus:
- zeme zem ēkām un pagalmiem – 0,3400 ha;
0908 (Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve ) un noteikt zemes lietošanas veidus:
- zeme zem ēkām un pagalmiem – 1,0117 ha;
3.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Pielikumā: Grafiskais pielikums uz 1 lapas.
V. Biezaite
30.2
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7658 003 0228 un no tās veidojamai zemes vienības daļai
(J. Erts)
Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0228 veidojamai zemes vienības daļai Jaunatnes iela
1,Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21 pantu un MK
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5. punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0228 veidojamai zemes vienības
daļai 0,0976 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu, noteikt nekustamā īpašuma
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lietošanas mērķi 0903 (Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve) un noteikt zemes
lietošanas veidu- zeme zem ēkām un pagalmiem– 0,0976 ha.
2. Visai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0228 platībā 1,97 ha saglabāt
esošos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
0903 (Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve) un noteikt zemes lietošanas veidus:
- Zeme zem ūdeņiem – 0,05 ha;
- zemes zem ēkām un pagalmiem – 0,76 ha;
- zeme zem ceļiem – 0,01 ha;
- pārējās zemes – 1,15 ha.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
V. Biezaite
31.§
LR Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas vēstules izskatīšana
(J. Erts)
Izskatot LR Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2019. gada 23. aprīļa
vēstuli Nr.2-13-L/1570, par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībai
Preiļu novada Preiļu pilsētā, konstatēts, ka LR Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļa,
izvērtējot Kadastra informācijas sistēmas datus un arhīva rīcībā esošos dokumentus par zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0804 Preiļu novada Preiļu pilsētā, konstatēja, ka
Kadastra informācijas sistēmas telpiskajos datos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601
004 0804 zemes robeža no robežpunkta Nr.53 līdz robežpunktam Nr.39 nesakrīt ar 1999.gada
4.maija zemes robežu noteikšanas aktā un 1999.gada 2.novembra zemes robežu plānā
norādītajām robežām.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 93.pants nosaka, ja Valsts zemes dienests
konstatējis kadastra datu neatbilstību dokumentiem, uz kuru pamata kadastra dati reģistrēti vai
aktualizēti, tas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā izlabo kļūdainos kadastra datus, tos
aktualizējot. Reģionālā nodaļa 2019.gada 11.aprīlī zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601
004 0804 robežu kadastra kartē attēloja atbilstoši zemes robežu noteikšanas aktam un zemes
robežu plānam, un tā rezultātā izveidojās jauna zemes vienība. Jaunizveidotajai zemes vienībai
0,0413 ha platībā piešķirts kadastra apzīmējums 7601 004 0016.
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 6.panta astotajā daļā noteiktajam un saskaņā ar reģionālās nodaļas 2019.gada
11.aprīļa aktu Nr. 11-12-L/91 „Par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” jauna
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0016 ir iekļauta rezerves zemes fondā.
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” 16.1 punktu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

Jaunizveidotajai rezerves zemes fonda zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 7601 004
0016 platībā 0.0413 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 0501 (Dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
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2.

atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa).
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: Elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz adresi : latgale@vzd.gov.lv, nekustamā
īpašuma daļai

32.§
Par nekustamā īpašuma sadali
V. V. iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot V. V., personas kods xxxxx-xxxxx,dzīvo adrese, 2019.gada 24.maija iesniegumu (reģ.
Nr.24.05.2019., Nr.4-15/444-V) par nekustamā īpašuma “Kurši” ar kadastra Nr.7658 006 0018
Preiļu novada Preiļu pagastā, sadali, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Kurši” ar kadastra Nr.7658 006 0018 Preiļu novada
Preiļu pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 004 0300 platībā 0,4256 ha,
neizstrādājot zemes ierīcības sadales projektu.
Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7658 004 0300 piešķirt jaunu
nosaukumu “Rubīni”.
Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7658 004 0300 saglabāt esošo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība).

V. Biezaite
33.§
Par adreses piešķiršanu
(M. Plivda)
Izskatot jautājumu par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7658 003 0366 Preiļu novada Preiļu pagastā , pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” 21 pantu, Ministru kabineta 2015. gada 8.decembra noteikumu Nr.698
„Adresācijas noteikumi” 11. un 17.1. punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0366 Preiļu novada Preiļu
pagastā piešķirt adresi: Rietumu iela 7, Jaunsaimnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads.
V. Biezaite
Lēmumu nosūtīt: Elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz adresi : latgale@vzd.gov.lv reģistrācijai
Valsts adrešu reģistrā.
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34.§
Par ielu tirdzniecību
IK “Edgars Upenieks” iesnieguma izskatīšana
(M. Plivda)
Izskatot IK “EDGARS UPENIEKS” reģ. nr. 51502036791 iesniegumu (reģistrēts
28.05.2019. Nr. 4-11/1693) par ielu tirdzniecības vietas ierādīšanu Krāslavas ielā 2A (pie veikala
“Vēlmes”) Preiļu pilsētā, 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 – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Stare, J. Želvis, Ē. Vilcāns, K. Zarāne,
I. Liepniece, V. Madalāne, N. Hļebņikova, Ā. Vucāns, A. Zīmelis, M. Pudnika, J. Vucāns,);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Atļaut ielu tirdzniecību Preiļu pilsētā Krāslavas iela 2A – viena 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
Sēdi slēdz: plkst. 16.48
Novada domes priekšsēdētāja

(personiskais paraksts)

M. Plivda

Protokolēja

(personiskais paraksts)

L. Skutele
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