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DOMES SĒDES PROTOKOLS
ATTĀLINĀTĀ VEIDĀ
Preiļos
2021.gada 28.janvārī
Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēdi atklāj plkst. 15.00
Sēdi vada – priekšsēdētāja Maruta PLIVDA
Sēdi protokolē - pašvaldības sekretāre Liene SKUTELE
Sēdē piedalās:
Valentīna MADALĀNE
Ēvalds VILCĀNS
Juris ŽELVIS
Nadežda HĻEBŅIKOVA
Iveta STARE
Juris ERTS
Klavdija ZARĀNE
Māra PUDNIKA
Ārijs VUCĀNS
Ineta LIEPNIECE
Juris VUCĀNS
Zigmārs ERTS līdz plkst. 15.10
Māris LEIKUČS
Aigars ZĪMELIS
Piedalās uzaicinātie un interesanti:
Aldis Džeriņš – izpilddirektors;
Jolanta Gžibovska – finanšu analītiķe;
Vita Biezaite – nekustamā īpašuma daļas vadītāja;
Elita Jermolajeva – attīstības daļas vadītāja;
Sanda Launerte – juriste;
Irina Elste – juridiskās daļas vadītāja;
Broņislava Savicka - finanšu analītiķe;
Maija Paegle – sabiedrisko attiecību speciāliste;
Anita Kairāne – personāla speciāliste;
Ineta Valaine – projektu vadītāja;
Marija Pastare – galvenās grāmatvedes vietniece;
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Elita Jermolajeva – attīstības daļas vadītāja;
Edgars Znutiņš – Preiļu novada mūzikas un mākslas skolas direktore;
Santa Ancāne -Novikova – Preiļu novada jauniešu centra “ČETRI” vadītāja;
Iveta Šņepste – Preiļu novada tūrisma un informācijas centra vadītāja;
Lauris Pastars– Labklājības pārvaldes direktors;
Iveta Stašulāne – Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja;
Gunta Uzuleviča – Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītāja;
Vitālijs Plivda – Preiļu pagasta pārvaldes vadītāja;
Jānis Mūrnieks - SIA “Preiļu saimnieks ” vadītājs;
Inese Šustova - SIA “TU Lauki” valdes priekšsēdētāja;
Domes sēde notiek videokonferences veidā.
Sēdes vadītāja
jautājumiem:

Maruta Plivda

iepazīstina ar kārtējās novada domes sēdes darba kārtības
DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas jautājumi
1. Par Preiļu novada domes 2020.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.2020/13 “Grozījumi
Preiļu novada domes 2014.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.2014/08 “Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā” ” precizēšanu
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
3. Par atbrīvošanu no nomas maksas
4. Par aizdevumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” SAM 8.1.2
“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta ietvaros “Preiļu novada
vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” IT, mēbeļu un
mācību aprīkojuma iegādei
5. Par izmaiņām Preiļu novada domes Administratīvās komisijas sastāvā
6. Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvā
7. Saistošie noteikumi Nr.2021/1 “Par Preiļu novada 2021.gada pamatbudžetu”
Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi
8. Par grozījumiem Preiļu novada Labklājības pārvaldes pakalpojumu centra “Līči” uzturēšanās
maksā
9. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
10. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
11. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
12. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
13. Par atļauju iemitināties pašvaldības dzīvoklī
Novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi
14. Par atļauju Aivaram Klismetam savienot amatus
15. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Andreja Upīša iela 5, Preiļi, Preiļu novads, dzīvokļu
īpašnieku Biedrības “Upīša 5” iesnieguma izskatīšana
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16. Par Preiļu novada domes 2020. gada 22.decembra sēdes lēmuma, protokols Nr.23, punkts
15 “Par nekustamā īpašuma “Jasmuižas estrāde” Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu
novads, pārņemšanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā” precizēšanu
17. Par Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr.2021/2 “Par reklāmu, izkārtņu un citu
informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stendu izmantošanas kārtību Preiļu novadā”
apstiprināšanu
18. Par Preiļu novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.2020/11
“Grozījumi Preiļu novada domes 2019.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.2019/04
“Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu
novadā”” precizēšanu
19. Par Preiļu novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.2020/12
“Grozījumi Preiļu novada domes 2017.gada 7.jūlija noteikumos Nr.2017/04 “Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Preiļu novadā” ”
precizēšanu
20. Par noteikumu “Preiļu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtība”
apstiprināšanu
21. Par noteikumu “Valsts budžeta autoceļu (ielu) fonda finanšu līdzekļu izlietošanas kārtība
ielu un ceļu uzturēšanai Preiļu novadā” apstiprināšanu
22. Par Preiļu novada pašvaldības2021.gada ceļu (ielu) fonda līdzekļu apstiprināšanu
23. Par adreses dzēšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu
24. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā
25. Par nekustamā īpašuma sadali
26. Par izsoles rezultātiem
Sēdes vadītāja Maruta Plivda ierosina izņemt no darba kārtības 17.Par Preiļu novada domes
saistošo noteikumu Nr.2021/2 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu
izvietošanas un afišu stendu izmantošanas kārtību Preiļu novadā” apstiprināšanu un papildināt
darba kārtību ar šādiem papildus jautājumiem:
1.
2.
3.
4.

Par atbrīvošanu no nomas maksas
Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu
Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu
Par Preiļu novada domes 2020.gada 09.septembra sēdes lēmuma “Par līguma noslēgšanu
ar AS “Preiļu siers” par uzņemto saistību izpildes garantiju” (protokols Nr.16, 2.§)
atcelšanu

Deputāts Zigmārs Erts jautā: “Cik es saprotu līdz šim tika iesniegti arī jautājumi, kas skar
budžetu, arī maniem kolēģiem ir jautājums. Cik es saprotu šis atbildes līdz šim brīdim netika
saņemtas un ir jautājums, vai mēs šodien varam skatīt budžeta jautājumu?”
Izpilddirektors Aldis Džeriņš atbild: “Jautājumi par budžetu pagaidām nav saņemti ir tikai
iesniegumi par papildus informācijas sniegšanu, kas attiecas uz 2021.gada pašvaldības budžeta
projektu.”
Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (M. Plivda, J. Erts, , N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis); PRET- 7 balsis (Z. Erts, M. Pudnika, I. Stare, Ā. Vucāns, J.
Vucāns, A. Zīmelis, M. Leikučs); ATTURAS – nav,

3

Deputāts Aigars Zīmelis: “Kā ir saistībā ar likumu Par pašvaldībām, ja ir izmainīta izsludinātās
sēdes darba kārtība par kuru nav nobalsojušas 2/3 deputātu? Kas notiek ar sēdi?”
Sēdes vadītāja apstiprina, ka nevar iekļaut papildus jautājumus, tāpēc Pamatojoties uz Likuma
Par pašvaldībām 31. pants - Domes var apspriest tikai tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā
sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas
no klātesošajiem domes deputātiem.
Preiļu novada dome NOLEMJ:
Neapstiprināt 2021.gada 28.janvāra Preiļu novada kārtējās novada domes sēdes darba kārtību ar
papildjautājumiem un neizņemt no darba kārtības 17.Par Preiļu novada domes saistošo
noteikumu Nr.2021/2 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu
stendu izmantošanas kārtību Preiļu novadā” apstiprināšanu.
Sēdes vadītājas priekšlikums balsot par darba kārtību bez papildjautājumiem.
Aigars Zīmelis jautā: “Sākotnēji negāja runa par to, ka mēs varam izvēlēties par kādu dienas
kārtību nobalsot. Vienkārši nav nobalsota atbilstošā dienas kārtība un vai šī sēde var notikt?”
Sēdes vadītāja Maruta Plivda: “Kāpēc viņa nevar notikt? Jūs mums aizradījāt, ka nedrīkstam tā
darīt un esat pret darba kārtību ar papildjautājumiem, bet Jūs varējāt izteikt šo priekšlikumu
pirms balsojuma un mēs nebūtu uzreiz iekļāvuši šos papildjautājumus Man ir priekšlikums balsot
par izsludināto darba kārtību.”
Notiek balsošana.
Atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika); PRET- 6 balsis (Z. Erts, I. Stare, Ā. Vucāns, J.
Vucāns, A. Zīmelis, M. Leikučs); ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt:
DARBA KĀRTĪBU
Finanšu komitejas jautājumi
1. Par Preiļu novada domes 2020.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.2020/13 “Grozījumi
Preiļu novada domes 2014.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.2014/08 “Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā” ” precizēšanu
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
3. Par atbrīvošanu no nomas maksas
4. Par aizdevumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” SAM 8.1.2
“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta ietvaros “Preiļu novada
vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” IT, mēbeļu un
mācību aprīkojuma iegādei
5. Par izmaiņām Preiļu novada domes Administratīvās komisijas sastāvā
6. Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvā
7. Saistošie noteikumi Nr.2021/1 “Par Preiļu novada 2021.gada pamatbudžetu”
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Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi
8. Par grozījumiem Preiļu novada Labklājības pārvaldes pakalpojumu centra “Līči” uzturēšanās
maksā
9. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
10. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
11. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
12. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
13. Par atļauju iemitināties pašvaldības dzīvoklī
Novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi
14. Par atļauju Aivaram Klismetam savienot amatus
15. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Andreja Upīša iela 5, Preiļi, Preiļu novads, dzīvokļu
īpašnieku Biedrības “Upīša 5” iesnieguma izskatīšana
16. Par Preiļu novada domes 2020. gada 22.decembra sēdes lēmuma, protokols Nr.23, punkts
15 “Par nekustamā īpašuma “Jasmuižas estrāde” Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu
novads, pārņemšanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā” precizēšanu
17. Par Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr.2021/2 “Par reklāmu, izkārtņu un citu
informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stendu izmantošanas kārtību Preiļu novadā”
apstiprināšanu
18. Par Preiļu novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.2020/11
“Grozījumi Preiļu novada domes 2019.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.2019/04
“Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu
novadā”” precizēšanu
19. Par Preiļu novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.2020/12
“Grozījumi Preiļu novada domes 2017.gada 7.jūlija noteikumos Nr.2017/04 “Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Preiļu novadā” ”
precizēšanu
20. Par noteikumu “Preiļu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtība”
apstiprināšanu
21. Par noteikumu “Valsts budžeta autoceļu (ielu) fonda finanšu līdzekļu izlietošanas kārtība
ielu un ceļu uzturēšanai Preiļu novadā” apstiprināšanu
22. Par Preiļu novada pašvaldības2021.gada ceļu (ielu) fonda līdzekļu apstiprināšanu
23. Par adreses dzēšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu
24. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā
25. Par nekustamā īpašuma sadali
26. Par izsoles rezultātiem
No plkst. 15.10 turpmākā domes sēdē nepiedalās deputāts Zigmārs Erts.
1.§
Par Preiļu novada domes 2020.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.2020/13
“Grozījumi Preiļu novada domes 2014.gada 22.decembra saistošajos noteikumos
Nr.2014/08 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā” ” precizēšanu
(Ziņo: M. Plivda)
Preiļu novada dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 22.decembrī pieņēma lēmumu “Par
grozījumiem Preiļu novada domes 2014.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.2014/08
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā””(protokols Nr.23, 4.§)
(turpmāk- saistošie noteikumi) apstiprināšanu.
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2021.gada 11.janvārī Domē ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk- VARAM) vēstule Nr.1-18/224 ar kuru VARAM atbilstoši likuma “Par pašvaldībām”
45.panta otro daļu izteica pozitīvu atzinumu, bet ir izteikti lūgumi veikt uzlabojumus saistošajos
noteikumos.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta otro daļu, ievērojot
VARAM vēstuli Nr.1-18/224,
Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (M. Plivda, J. Erts, , N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis); PRET- nav; ATTURAS – 6 balsis (M. Pudnika, I. Stare, Ā.
Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, M. Leikučs), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr.2020/13 “Grozījumi Preiļu
novada domes 2014.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.2014/08 “Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā”” atbilstoši VARAM
norādījumiem saskaņā ar pielikumu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Juridiskā daļa.
Pielikumā: Precizētie Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2020/13 “Grozījumi Preiļu
novada domes 2014.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.2014/08 “Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā”” uz 3 (trīs) lapām.
Sagatavotājs: I.Žukova
Nosūtīt: juridiskajai daļai.
2.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
SIA “TU LAUKI” iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Plivda, I. Šustova, I. Liepniece, I. Elste, izsakās: I. Stare, Ā. Vucāns, Ā. Vucāns,
J. Erts, A. Zīmelis)
Izskatot SIA “TU LAUKI”, reģ.nr. 41503019640, adrese: Brīvības iela 2, Preiļi, Preiļu
novads, LV-5301, 2021.gada 11.janvāra iesniegumu (reģ.11.01.2021., Nr.4-11/95) par
nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu par 2021.gadu, tika konstatēts:
1. SIA “TU LAUKI” netiek finansēta no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem.
2. Nekustamais īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, nodarbinot algotā darbā
vairāk nekā 20 Preiļu novada iedzīvotājus.
3. Nodarbināto skaits ir samazinājies par 2 (diviem) darbiniekiem, salīdzinot ar iepriekšējā
gada 1.janvāri.
4.

SIA “TU LAUKI” nav nodokļu parādu par iepriekšējo periodu.

5. SIA “TU LAUKI” ir nomaksājuši nekustamā īpašuma nodokli par iepriekšējiem
taksācijas periodiem pilnā apmērā.
Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, kas nosaka, ka
pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām un ņemot vērā Preiļu novada domes 2014.gada
22.decembra saistošo noteikumu Nr.2014/18 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Preiļu novadā” 3.punkta 3.4.punktu nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus var piemērot juridiskām personām – saimnieciskās darbības veicējiem – par
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īpašumā esošu nekustamo īpašumu, kurā notiek saimnieciskā darbība – 25% vai 50% apmērā, ja
nodokļu maksātājs atbilst visām šādām pazīmēm:
3.4.1. netiek finansēts no valsts vai pašvaldības budžetu līdzekļiem;
3.4.2. nekustamajā īpašumā nodarbināto Preiļu novada iedzīvotāju skaits iepriekšējā taksācijas
gadā ir 10 (desmit) un vairāk;
3.4.3. Uzņēmumā strādājošo Preiļu novada iedzīvotāju skaits iepriekšējā taksācijas gadā nav
samazinājies, bet ir pieaudzis par 1-4 (no viena līdz četriem) strādājošajiem (25 % atlaide).
3.4.4. uzņēmumā strādājošo Preiļu novada iedzīvotāju skaits iepriekšējā taksācijas gadā nav
samazinājies, bet ir pieaudzis par 5 (pieciem) un vairāk strādājošiem (50% atlaide).”
Saskaņā ar Preiļu novada domes 2014.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.2014/18
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Preiļu novadā” 4.punktā ir
noteikts, ka “šo noteikumu 3.punktā minētajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
kategorijām var piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, ja maksātāji: 4.1. ir
nomaksājuši nekustamā īpašuma nodokli par iepriekšējiem taksācijas gadiem pilnā apmērā; 4.2.
iesnieguši šo noteikumu 5.un 6.punktā noteiktos dokumentus un / vai dokumentu kopijas; 4.3.
uztur nekustamo īpašumu kārtībā”.
Ņemot vērā iepriekšminēto, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi juridiskām
personām var tikt piemēroti tikai tādos gadījumos, kas tiek noteikti Preiļu novada domes
2014.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.2014/18 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas kārtību Preiļu novadā” 3.punkta 3.4.apakšpunktā.
Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta ceturto daļu, Preiļu novada
domes 2014.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.2014/18 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas kārtību Preiļu novadā” 3.4.punktu, 11.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (M. Plivda, J. Erts, , N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis); PRET- 4 balsis (I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis,);
ATTURAS – 2 balsis (M. Leikučs, M. Pudnika) , Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nepiešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par nekustamajiem īpašumiem Preiļu novadā
par 2021.gadu nodokļu maksātājam SIA “TU LAUKI”, reģistrācijas Nr. 41503019640, jo
neatbilst Preiļu novada domes 2014.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.2014/18 “Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Preiļu novadā” 3.4.punktam nodarbināto skaits uz 2021.gada 01.janvāri ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējā gada
01.janvāri, nevis pieaudzis.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi- nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite.
Sagatavotājs I.Žukova
Nosūtīt:
 SIA “TU LAUKI”,
 Nekustamā īpašuma daļai.
 Nekustamā īpašuma daļai
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3.§
Par atbrīvošanu no nomas maksas
3.1
Saimnieciskās darbības veicējas Dagnijas Mālnieces iesnieguma izskatīšana
(ziņo: M. Plivda)
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka
valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas
kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 2021. gada 30.
jūnijam atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un
nodibinājumus, kurus ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no
publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas
maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un
līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par patērētajiem pakalpojumiem —
elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.
Lai pašvaldība varētu pieņemt lēmumu par pašvaldības nekustamā īpašuma vai kustamās
mantas nomas maksas samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību, kā arī par
kavējuma procentu un līgumsoda nepiemērošanu pašvaldības nekustamā īpašuma vai kustamās
mantas nomas maksas un citu saistīto maksājumu samaksas kavējuma gadījumā ir nepieciešams
iesniegt domē iesniegumu un informāciju atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija
noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas
kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar
Covid-19 izplatību ”.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību ”4.punktu, pašvaldība
domes lēmumā var noteikt arī citus kritērijus pašvaldības vai tās kontrolētas kapitālsabiedrības
nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomniekam, vienlaikus nodrošinot, ka uz šīm personām
attiecas šo noteikumu 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. un 5.1. apakšpunktā minētie kritēriji.
Izskatot saimnieciskās darbības veicējas Dagnijas Mālnieces, reģ.Nr.24028612153, adrese:
“Kalēji”, Saunas pagasts, Preiļu novads, 2020.gada 11.janvāra iesniegumu (reģ. 11.01.2021., Nr.
4-15/15-M) par atbrīvošanu no nomas maksas, tika konstatēts:
(1) 2019.gada 28.februārī starp Preiļu novada domi kā Iznomātāju un Dagniju Mālnieci kā
Nomnieku noslēgts Neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.4-25/2019/2 par telpu
Kooperatīva iela 6, Preiļi, 3.stāvā ar kopējo platību 17,6m2 (turpmāk- nomājamās telpas)
nomu saimnieciskajai darbībai, frizētavas pakalpojumu sniegšanai.
(2) Nomnieks maksā nomas maksu Iznomātājam EUR 58,43 (piecdesmit astoņi euro un 43
centi) mēnesī, tai skaitā PVN.
(3) Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra rīkojumu Nr.777 “Grozījumi
Ministru kabineta 2020.gada 06.novembra rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”” 1.1.1.apakšpunktu un Ministru kabineta 2021.gada 07.janvāra rīkojumu
Nr.4 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 06.novembra rīkojumā Nr.655 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” 1.2.1.apakšpunktu, Covid-19 vīrusa izplatības dēļ
Dagnijas Mālnieces saimnieciskā darbība – friziera pakalpojumu sniegšana salonfrizētavā
““Ērkulītis”, nomājamās telpās nenotiek no 2020.gada 21.decembra līdz 2021.gada
25.janvārim, tāpēc lūdz pilnīgi atbrīvot no nomas maksas samaksas.
(4) Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas
maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”
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3.2.punktu, pārbaudīts, ka saimnieciskās darbības veicējai nav Valsts ieņēmumu dienesta
administrēto nodokļu parādu.
(5) Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas
maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”
3.3.punktu, pārbaudīts, ka saimnieciskās darbības veicējai nav uzsākts maksātnespējas
process.
(6) Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas
maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”
3.4.punktu, Nomniekam saimnieciskās darbības veicējai ir bijuši trīs nomas maksas
kavējumi, bet uz iesnieguma iesniegšanas visas parādsaistības ir dzēstas pret Iznomātāju.
(7) Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas
maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”
3.5.punktu, Nomnieks nav Publisko iepirkuma likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā
persona vai personu apvienība.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Civillikuma Saistību tiesību daļas 2147.panta 2.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.b punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma
14.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību ” 3.punkta 3.2.3.5.apakšpunktu, 4.punktu, 5.punkta 5.1.apakšpunktu,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot Dagniju Mālnieci, personas kods 240286-12153, no nomas maksas samaksas
EUR 58,43 (piecdesmit astoņi euro un 43 centi) apmērā mēnesī par telpu Kooperatīva
iela 6, Preiļi, 3.stāvā ar kopējo platību 17,6m2 nomu, kas noteikta ar 2019.gada
28.februāra Neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.4-25/2019/2, sākot no 2020. gada
21.decembra, bet ne ilgāk kā līdz ārkārtas situācijas atcelšanai, neveicot grozījumus
nomas līgumā, vai līdz brīdim, kad tiek atjaunota saimnieciskā darbība pirms tiek atcelta
ārkārtas situācija, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicējas rakstisku iesniegumu,
ko iesniedz Iznomātājam 10 (desmit) darba dienu laikā no saimnieciskās darbības
atjaunošanas brīža.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi- grāmatvedības daļas vadītāja S.Mukāne.
Sagatavotājs: I.Žukova
Nosūtīt:
 Dagnijai Mālniecei (“Kalēji”, Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323)
 Grāmatvedības daļai;
 Juridiskajai daļai;
 Nekustamā īpašuma daļai.
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3.2
Saimnieciskās darbības veicējas Mairitas Vaivodes iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Plivda)
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka
valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas
kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 2021. gada 30.
jūnijam atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un
nodibinājumus, kurus ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no
publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas
maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un
līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par patērētajiem pakalpojumiem —
elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.
Lai pašvaldība varētu pieņemt lēmumu par pašvaldības nekustamā īpašuma vai kustamās
mantas nomas maksas samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību, kā arī par
kavējuma procentu un līgumsoda nepiemērošanu pašvaldības nekustamā īpašuma vai kustamās
mantas nomas maksas un citu saistīto maksājumu samaksas kavējuma gadījumā ir nepieciešams
iesniegt domē iesniegumu un informāciju atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija
noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas
kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar
Covid-19 izplatību ”.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību ”4.punktu, pašvaldība
domes lēmumā var noteikt arī citus kritērijus pašvaldības vai tās kontrolētas kapitālsabiedrības
nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomniekam, vienlaikus nodrošinot, ka uz šīm personām
attiecas šo noteikumu 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. un 5.1. apakšpunktā minētie kritēriji.
Izskatot saimnieciskās darbības veicējas Mairitas Vaivodes, reģ.Nr.17117912152, adrese:
Liepu iela 7-34, Preiļi, 2020.gada 18.decembra iesniegumu (reģ. 18.12.2020, Nr. 4-11/2990) par
nomas maksas samazināšanu un 2021.gada 13.janvāra iesniegumu (reģ.13.01.2021., Nr.4-11/98)
par atbrīvošanu no nomas maksas, tika konstatēts:
(1) 2017.gada maijā starp Preiļu novada domi kā Iznomātāju un saimnieciskās darbības
veicēju Mairitu Vaivodi kā Nomnieku tika noslēgts Neapdzīvojamo telpu nomas līgums
Nr.4-25/2017/14 par telpas Nr.11 ar kopējo platību 45,3m2 un telpas Nr.10 ar kopējo
platību 15,9 m2 Kārsavas iela 4, Preiļi 1.stāvā ( turpmāk- nomājamās telpas) nomu
saimnieciskajai darbībai- skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai.
(2) Nomnieks maksā nomas maksu EUR 109,93 (viens simts deviņi euro un 93 euro centi)
mēnesī, tai skaitā PVN.
(3) Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra rīkojumu Nr.777 “Grozījumi
Ministru kabineta 2020.gada 06.novembra rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”” 1.1.1.apakšpunktu, un Ministru kabineta 2021.gada 07.janvāra rīkojumu
Nr.4 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 06.novembra rīkojumā Nr.655 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” 1.2.1.apakšpunktu, Covid-19 vīrusa izplatības dēļ
Mairitas Vaivodes saimnieciskā darbība – skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšana
salonfrizētavā “Stila un mākslas pērļu studija”, nomājamās telpās nenotiek no 2020.gada
21.decembra, tāpēc lūdz samazināt nomas maksas samaksu.
(4) Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas
maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”
3.2.punktu, pārbaudīts, ka saimnieciskās darbības veicējai nav Valsts ieņēmumu dienesta
10

administrēto nodokļu parādu.
(5) Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas
maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”
3.3.punktu, pārbaudīts, ka saimnieciskās darbības veicējai nav uzsākts maksātnespējas
process.
(6) Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas
maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”
3.4.punktu, Nomniekam nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto
maksājumu kavējumu vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi.
(7) Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas
maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”
3.5.punktu, Nomnieks nav Publisko iepirkuma likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā
persona vai personu apvienība.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Civillikuma Saistību tiesību daļas 2147.panta 2.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.b punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma
14.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību ” 3.punkta 3.2.3.5.apakšpunktu, 4.punktu, 5.punkta 5.1.apakšpunktu,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot saimnieciskās darbības veicēju Mairitu Vaivodi, reģ.Nr.17117912152, no
nomas maksas samaksas EUR 109,93 (viens simts deviņi euro un 93 euro centi) apmērā
mēnesī par telpas Nr.11 ar kopējo platību 45,3m2 un telpas Nr.10 ar kopējo platību 15,9
m2 Kārsavas iela 4, Preiļi 1.stāvā nomu, kas noteikta ar 2017.gada maija Neapdzīvojamo
telpu nomas līgumu Nr. 4-25/2017/14, sākot no 2020.gada 21.decembra, bet ne ilgāk kā
līdz ārkārtas situācijas atcelšanai, neveicot grozījumus nomas līgumā, vai līdz brīdim, kad
tiek atjaunota saimnieciskā darbība pirms tiek atcelta ārkārtas situācija, pamatojoties uz
saimnieciskās darbības veicējas rakstisku iesniegumu, ko iesniedz Iznomātājam 10
(desmit) dienu laikā no saimnieciskās darbības atjaunošanas brīža.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi- grāmatvedības daļas vadītāja S.Mukāne.
Sagatavotājs: I.Žukova
Nosūtīt:
 Mairitai Vaivodei (Liepu iela 7-34, Preiļi)
 Nekustamā īpašuma daļai;
 Grāmatvedības daļai;
 Juridiskajai daļai.
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4.§
Par aizdevumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība”
SAM 8.1.2 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta ietvaros “Preiļu
novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” IT,
mēbeļu un mācību aprīkojuma iegādei
(Ziņo: M. Plivda, izsakās: A. Zīmelis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. un
22.(1) pantu un saskaņā ar likuma par valsts budžetu 2021.gadam” 13. panta 1.(1.) punktu un
saskaņā ar SAM 8.1.2 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta nr.
8.1.2.0/17/I/019 ietvaros “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana
un modernizēšana” un veiktajiem iepirkumiem .
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizdevumu Valsts kasē uz 10 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi SAM
8.1.2 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta nr. 8.1.2.0/17/I/019
“Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana”
ietvaros IT, mēbeļu u mācību aprīkojuma iegādei mācību vides modernizēšanai par kopējo
summu 234159,36 EUR (t.sk. PVN).
2. Aizdevuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu, sākot ar 2022. gada jūnija
mēnesi.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi –I.Valaine
Sagatavotājs: I.Valaine, B.Savicka
5.§
Par izmaiņām Preiļu novada domes Administratīvās komisijas sastāvā
(Ziņo: M. Plivda, izsakās: A. Zīmelis)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt
pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba
grupās, un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 61.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka
administratīvā pārkāpuma procesa veikšanai, kā arī likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu
līdzekļu piemērošanu bērniem" noteikto uzdevumu izpildei pašvaldības dome apstiprina
pašvaldības administratīvo komisiju vismaz piecu cilvēku sastāvā.
Saskaņā ar Sodu reģistra likuma 25.panta otro daļu, kas nosaka, ka administratīvo
pārkāpumu procesa atbalsta sistēmā (turpmāk- APAS) sagatavo, lejupielādē un glabā ar
administratīvā pārkāpuma lietu saistītos dokumentus, un pamatojoties uz Administratīvās
atbildības likuma 157.panta otrajā daļā noteiktajiem īsajiem termiņiem izskatītās lietas lēmuma
paziņošanā pie administratīvās atbildības saucamai personai un lēmuma ievadīšanā APAS,
Preiļu novada domes Administratīvās komisijas locekļu sastāvs ir paplašināms vēl ar vienu
komisijas locekli.
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Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (M. Plivda, J. Erts, , N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis); PRET- nav; ATTURAS – 6 balsis (M. Pudnika, I. Stare, Ā.
Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, M. Leikučs), Preiļu novada dome NOLEMJ:
Iecelt par Preiļu novada domes Administratīvās komisijas locekli Sandu Launerti ar 2021.gada
01.februāri.
Sagatavotājs: I.Žukova
Nosūtīt: Juridiskajai daļai
6.§
Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvā
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot Elita Jermolajevas iesniegumu par viņas atbrīvošanu no Preiļu novada domes Iepirkumu
komisijas priekšsēdētāja amata un iepirkumu komisijas sastāva,
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 24.panta pirmo un trešo daļām, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. un 24.punktiem, Preiļu novada domes Iepirkumu
komisijas nolikuma 10.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (M. Plivda, J. Erts, , N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis); PRET- 5 balsis (M. Pudnika, I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns,
A. Zīmelis); ATTURAS – 1 balss (M. Leikučs), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Atbrīvot Elitu Jermolajevu no Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas locekļa –
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja amata.
Iecelt Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas locekļa – Iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja amatā Preiļu novada domes Juridiskās daļas vadītāja vietnieci Sandu
Launerti.

Sagatavoja: I.Elste
Nosūtīt:
 Juridiskai daļai;
 Iepirkumu komisijai
7.§
Saistošie noteikumi Nr.2021/1 “Par Preiļu novada 2021.gada pamatbudžetu”
(Ziņo: M. Plivda, B. Savicka, izsakās: A. Zīmelis, I. Stare)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 82.1 panta 2.punktu, likuma „Par budžetu un
finanšu vadību” 6. un 7. pantiem , likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 12. un 16.pantiem, un Likumu “Par valsts budžetu 2021. gadam”
Deputāta Aigara Zīmeļa uzruna: “Es negribu būt tas vainīgais, un tas muļķis, kurš meklē
atšķirības starp skaitļiem iesūtītajos budžeta projektos, kā rezultatā ievelkas apvienotās
komitejas vai šī domes sēde. Šīs atšķirības starp skaitļiem parāda to kā domā un kas svarīgs ir
Marutai Plivdai. Man nav bijis iespējas piedalīties ne šī budžeta sastādīšanā, ne šī budžeta
apspriešanā. Tā ir tāda necieņa ne tikai pret mani, bet arī pret maniem kolēģiem un necieņa pret
sabiedrību kopumā. Un ja drīkst dažus jautājumus no vadības ziņojuma? Par domes
priekšsēdētājas Marutas Plivdas paskaidrojuma rakstu (ziņojumu) pie šī budžeta, kurš uz doto
brīdi pat netiek pieminēts, kur nu vēl apspriests, man ir daži jautājumi. Mēģināšu nekomentēt, jo
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to kāds varētu uzskatīt par manu subjektīvo viedokli. Maruta Plivda – paskaidrojuma rakstā nav
jāraksta tādas lietas, kuras nav darītas. Paskaidrojuma rakstā ir teikts, ka . Pašvaldība saskaņā
ar likumu “Par pašvaldību budžetiem” ir noteikusi un pamatojusi, kāds līdzekļu apjoms
nepieciešams tai ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei
periodā, kuram šie līdzekļi paredzēti, kā arī ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies
sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās
jomās.
Ja mēs prasām šo pamatojumu, mums netiek sniegta vajadzīgā informācija. Vēl joprojām
neesam saņēmuši informāciju par izdevumiem pa iestādēm. Mani uzjautrina šis vārds, ka
pašvaldība centīsies īstenot pasākumus. Pašvaldība centīsies īstenot pasākumus… Kādreizējiem
Plivdas komandas saukļiem AUGSTĀK, ĀTRĀK, TĀLĀK nāk klāt jauns - CENTĪSIES (Nevis
apņemsies, izdarīs, un būs bet centīsies – kaut ko darīs, tērēs līdzekļus un nebūs). Kā tas būtu
jāsaprot man un sabiedrībai? Vai par to ir jāatbild? Kurš atbildēs? Paskaidrojuma rakstā ir
teikts, ka 2021. gada budžets ir sabalansēts, ka plānotie ieņēmumi kopā ar uzkārtajiem naudas
līdzekļiem. Bail pat padomāt, kā būtu ar sabalansētu budžetu, ja nebūtu naudas līdzekļu
pārpalikums. Šeit nevietā ir runāt par uzkrātajiem. Šim vārdam ir cita nozīme, ar ko ir
izskaidrojams, tik apjomīgs naudas līdzekļu atlikums ? Vai nemākam plānot savas darbības? Vai
apzināti un sistemātiski plānotajā budžetā iekļaujam nepamatotus ienākumus un izdevumus? Vai
tas ir saistīts ar nepienācīgu pienākumu pildīšanu? Šī gada budžeta galvenā prioritāte ir novada
iedzīvotāju labklājība. Neatradu nevienu vārdu par to kā tiks celta visa novada iedzīvotāju
labklājība!
Vai novada iedzīvotāju labklājību var celt tikai ar
-brīvpusdienām izglītības iestādēs
-vecāku maksas atcelšana ārpusskolas nodarbībām
-jaundzimušo pabalstu
-amatalgas likmes palielināšanu līdz 70 EUR atkarībā no budžeta katrai iestādei
Kā to saprast? Kādas iespējas ir katrai iestādei? Kā ir tiem novada iedzīvotājiem, kuriem nav
bērnu vai kuri nestrādā Preiļu novada domē vai tās iestādēs?
Kāds ir ieplānotais lielāks atbalsts senioriem! (Vai samazinājums pensionāru aktivitātēm vairāk
par 30% šogad nozīmē lielāks?)
Paskaidrojuma rakstā ir teikts, ka budžeta līdzekļu nepietiekamības dēļ, sastādot 2021. gada
budžetu, tika noteiktas prioritātes: izglītības iestāžu un sociālās aizsardzības iestāžu
asignējumiem no pašvaldības budžeta.
Šiem izdevumiem attiecībā pret 2020. gadu ir
pieaugums: izglītībai - par EUR 135680.00 un sociālajai aizsardzībai - par EUR 87806.00.
Nu esiet tik labi un izlabojiet šos melus , budžeta kārtējā projektā mēs radzam EUR 153 680, šī
summa nesakrīt ar to summu par kuru paskaidrojuma rakstā ziņo Maruta Plivda. Esiet godīgi ,
pasakiet, ka šis pieaugums ir pateicoties mērķdotācijām pedagogu atalgojumam no valsts
budžeta un līdzekļu atlikuma šim algām. Un ja mēs vēl paskatītos IT centra budžeta sadaļā ar
pieaugumu 50 000 eiro , mēs saprastu, ka šī sadaļa ir nevis dabūjusi plusu, bet ir dabūjusi reālu
mīnusu. Diemžēl uz doto brīdi, man nav iespēju runāt par konkrētiem cipariem, konkrētās
iestādēs, jo neesmu saņēmis ne plānotos asignējumus, ne 2020.gadā izlietotos. Paskaidrojuma
rakstā ir teikts - piešķirtās sociālās palīdzības apjoms ir nepietiekošs, jo ekonomiskā situācija
novadā joprojām ir samērā smaga – trūkst darba vietu. Pirmo reizi dzirdu, ka novada domes
vadība atzīst, ka ekonomiska situācija ir smaga un joprojām. Ko nozīmē ekonomiskā situācija
samērā smaga? Kas tiks konkrēti izdarīts lai to mainītu šī budžeta ietvaros? Tāpat dome arī
sniedz finansiālo atbalstu iedzīvotājiem ārkārtas situācijās. Kādu finansiālu atbalstu dome
plāno sniegt? Tas nav ne pierakstīts un ne paredzēts šajā budžetā. Kāpēc mēs kaut ko solām, ja
mēs zinām, ka mēs nepieņemam un nepieņemsim šādus lēmumus.
Tālāk, pašvaldības 2021. gada investīciju budžeta prioritātes.
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Ar šausmām skatos uz šiem atbalstītajiem projektiem, par kuriem, arī mēs esam balsojuši. Kad
es ieraugu šīs kopējās izmaksas un to kāda tagad ir atbalsta intensitāte? Kas notiek? Es nekad
neatbalstītu šādus projektus! Jo es nesaprotu, kurā brīdī kas ar tiem tiek izdarīts un kurš to
izdara?
Domes vadība forši ziņoja par to, ka Rietumu ielu mēs uztaisījām lētāk, nekā plānojām. Jā, mēs
uztaisījām Rietumu ielu lētāk, jo tur nav izbūvēts ne ūdensvads, ne kanalizācija. Super,
ietaupījums! Vai tādi objekti mums ir nepieciešami? Mēs izbūvējām metāla šķūņus ar
izsmeļamām sūdu bedrēm.
Ja mēs tagad skatāmies, ka tā nauda, kas ir pārdalīta no tā saucamā veselības kompleksa uz
trijiem objektiem, mēs saprotam, ka trešais objekts, kurš sākotnēji izskatījās reālākais Paulāna
ielā 1A viņš nav atbalstīts. Un pa lielam tur nekas nenotiek.
Sēdes vadītāja Maruta Plivda: “Cienījamais deputāt, Aigar Zīmeli, man ir jāatgādina Jums, ka
notiek domes sēde un ir jāievēro debašu laiks.”
Deputāts Aigars Zimelis :”Tā man ir palikuši pēdējie divi jautājumi…Mūsu dome 2021.gadā
plāno ēku energoefektivitāti uzlabot , nodarbojoties ar atskaišu apstiprināšanu par objektu
Raiņa bulvārī 19! Tad šeit vietā ir runāt par šo te iespējamo draudu, kādēļ domei būs jāatgriež
saņemtie naudas līdzekļi vairāk nekā EUR 200 000 šī līguma partneriem, jo uzsāktais
kriminālprocess par dokumentu viltošanu grupā vēl nav noslēdzies!
Un pēdējais, runājot par investīcijām. Paskaidrojuma rakstā ir teikts, ka notiks Izglītības iestāžu
pārbūve un modernizēšana par pašvaldības līdzekļiem. Tiks veikts Preiļu mūzikas un mākslas
skolas iekštelpu remonts un plānots turpināt remontdarbus pie Jāņa Eglīša Preiļu Valsts
ģimnāzijas viena no jumtiem. Tad jautājums, kā to visu var izdarīt ar 23000 eiro.
Paldies par šo necieņu!”
Sēdes vadītāja Maruta Plivda: “Paldies, Aigar, un pēdējais, ko tu teici… Diemžēl ir tāda
situācija, ka mēs varēsim atjaunot izglītības iestādēm - tātad Preiļu Valsts ģimnāzijai jumtu
remontu . Ir iespēja paņemt kredītus šādiem mērķiem, un tāpēc tas nav iestrādāts arī budžetā.
Paldies par garo izklāstu, šeit dzirdēju diezgan daudz arī pozitīvisma Jūsu teiktajā, paldies, ka
tik rūpīgi ir izvērtēts vadības ziņojums.
Lūdzu, vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi?”
Deputātes Ivetas Stares uzruna: “Paldies pašvaldības iestāžu darbiniekiem, ekonomistiem,
grāmatvežiem un visiem, kas strādāja budžeta sagatavošanā. Laikā, kad valstis, pasaule ir
pārgājusi uz attālināto darbu, mācībām, visa veida komunikāciju, Preiļu novada domē
attālinātais darba process ir neatrisināma un neatrisināta problēma. Kā apvienoto komiteju sēdē
izteicās Plivdas kundze, Covid situācija ir šķērslis tam, lai budžeta veidošanā un apspriešanā
attālināti varētu piedalīties visas iesaistītās puses. Varbūt problēma ir neatbilstoša datortehnika
domes darbiniekiem? Jautājums IT centra vadītājam- kas liedza šo problēmu savlaicīgi
atrisināt? Ir paruna- kur deviņi amati, tur desmitais- bads. Iespējams, ka šoreiz tieši tā. 500 000
EUR – tik lielu summu- bez iepirkumiem, cenu aptaujām Preiļu novada dome 2020. gadā par
sniegtajiem pakalpojumiem samaksāja SIA „Preiļu Saimnieks”. Šogad paredzēta vēl lielāka
summa. Izpētot tāmes, saprotu, ka domes vadībai nav vēlēšanās, nav intereses iedziļināties un
meklēt ekonomiski pamatotu un reālu izcenojumu veicamajiem apsaimniekošanas darbiem.
Piemēram, darbu tāmēs ar tādiem pašiem vai līdzīgiem darbiem, darba samaksa strādniekiem
būtiski atšķiras- ir izcenojumi, kur tā ir rēķināta no mēnešalgas 684,00, 1080,00 un 1177,00
EUR. Vai tas ir ekonomiski pamatoti, saimnieciski un atbildīgi? Vai tās ir rūpes par novada
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iedzīvotājiem? Vai tā tiek vairota novada iedzīvotāju labklājība un mazināta sociālā vienlīdzība?
Novadā strādājošiem pedagogiem algas ir izlīdzinātas neatkarīgi no finansējuma avota. Kāpēc
tās nav izlīdzinātas veselības un sociālajā aprūpē? Kāpēc starpība starp likmēm māsa palīgam
slimnīcā un aprūpētājam pansionātā ir EUR 140,00? Kāpēc strādniekam, ko Dome samaksā SIA
„Preiļu Saimnieks” darba alga ir par 100,00, 500,00 vai 600,00 EUR lielāka nekā aprūpētājam
pansionātā? Es nevaru balsot par šādu budžetu un šādu attieksmi pret novada cilvēkiem.
Pieļauju, ka tieši šāds budžets tiks pieņemts, jo lēmēju vidū ir cilvēki, kurus precīzi raksturo
rakstnieks Džordžs Orvels: „Tas bija tā, it kā kāds milzīgs spēks tevi nospieda- tas iekļuva tavā
galvaskausā, taranēja smadzenes, ar bailēm izsita no sevis pārliecību, piespieda jūs neticēt
savām izjūtām. Galu galā partija paziņos, ka divreiz divi ir pieci, un jums tam ir jātic!”
Paldies!”
Deputāts Juris Erts: “Bija pieminēts IT centrs, gribu vienkārši informēt, ka IT nodrošinājums
pašvaldības iestādē darbiniekiem ir atbilstošs.”
Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (M. Plivda, J. Erts, , N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis); PRET- 6 balsis (M. Pudnika, I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns,
A. Zīmelis, M. Leikučs); ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu
novada
pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus summā EUR
10064575,00 saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus summā 12607380.00 ar
līdzekļu atlikumu uz gada sākumu EUR 2542805,00 saskaņā ar 2. un 2.a, 2.b.,2.c
pielikumiem.
3. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu saistību pārskatu
saskaņā ar 3. pielikumu.
4. Noteikt, ka novada domei ir tiesības finansēt pakļautības budžeta iestādes un pasākumus
atbilstoši ieņēmumiem, taču proporcionāli mēnesī nepārsniedzot 1/12 daļu no domes
kopbudžetā apstiprinātajiem ieņēmumiem.
5. Novada iestāžu vadītājiem izstrādāt patstāvīgi apstiprinātā budžeta ietvaros iestādes
izdevumu tāmes sadalījumu pa atsevišķiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem un iesniegt
apstiprināšanai domes priekšsēdētājam piecu darba dienu laikā pēc novada pašvaldības
kopbudžeta apstiprināšanas.
6. Novada domes pakļautības iestāžu vadītājiem apstiprinātā budžeta ietvaros patstāvīgi
izstrādāt iestādes darbinieku štatu sarakstu. Sagatavoto štatu sarakstu iesniegt
apstiprināšanai domes priekšsēdētājai piecu darba dienu laikā pēc novada pašvaldības
kopbudžeta apstiprināšanas.
7. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības iestāžu vadītāju atalgojumu (izņemot izglītības
iestāžu vadītājus) ar 2021.gada 1.janvāri, saskaņā ar 4. pielikumu.
8. Apstiprināt Preiļu novada domes darbinieku darba samaksas Nolikumu saskaņā ar 5.
pielikumu.
9. Novada iestāžu vadītāji budžeta gada laikā drīkst veikt izdevumus apstiprinātās tāmes
apjomā un uzņemties saistības nepārsniedzot tām piešķirtos asignējumus no novada
pašvaldības budžeta un citiem ieņēmumiem. Nepieciešamības gadījumos savlaicīgi iesniegt
budžeta grozījumu priekšlikumus izskatīšanai novada domes sēdēs.
10. Aizliegt novada iestāžu vadītājiem slēgt līgumus, kuros paredzētas ilgtermiņa saistības,
kas pārsniedz budžeta gadu , bez saskaņošanas ar novada domi un izskatīšanas novada
domes sēdē.
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11. Noteikt , ka Preiļu novada pašvaldības iestāžu vadītāji organizējot iepirkumu, ir atbildīgi
par iepirkuma procedūras ievērošanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.
12. Apstiprināt viena iemītnieka uzturēšanās izmaksas pansionātā „Preiļi” EUR 450,00 mēnesī
Preiļu novadā deklarētajām personām. Iemītniekiem no citiem novadiem (pilsētām)
uzturēšanās izmaksu noteikt EUR 510,00 mēnesī ar 2021.gada 1.janvāri.
13. Apstiprināt atalgojumu aprūpētājiem – individuālā darba veicējiem, kuri sniedz
pakalpojumu Labklājības pārvaldē, nosakot samaksu EUR 3,60 par vienu darba stundu ar
2021.gada 1.janvāri.
14. Atbrīvot no ēdināšanas izdevumu segšanas 100% apmērā novada pamatizglītības un
vispārējās izglītības iestāžu 5.-9. klašu skolēnus līdz 2021. gada 31. decembrim.
15. Atbrīvot no ēdināšanas izdevumu segšanas 50% apmērā novada vispārējās izglītības iestāžu
10.-12. klašu skolēnus līdz 2021. gada 31.decembrim.
16. Segt ceļa izdevumus Preiļu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem par braucieniem
līdz darba vietai un atpakaļ ,saskaņā ar sabiedriskā transporta izmaksām līdz 2021. gada
31.decembrim.
Pielikumā:
1) Paskaidrojuma raksts uz 14 lapām
2) Preiļu novada pašvaldības budžets 2021.gadam uz 5 lapām
3) Preiļu novada pašvaldības iestāžu izdevumi 2021.gadam salīdzinājumā ar 2020.gadu uz 9
lapām
4) Preiļu novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2021.gadamuz 1 lapas
5) Preiļu novada pašvaldības budžeta izdevumi 2021.gadam uz 1 lapas
6) Izdevumi iestādēm un pasākumiem
7) Preiļu novada domes pamatbudžeta iezīmētie naudas līdzekļi uz 1 lapas
8) Novada domes darbības publicitātes nodrošinājumam, iedzīvotāju un pasākumu
atbalstam uz 1 lapas
9) Biedru naudas un dalības maksas iestādēm un biedrībām uz 1 lapas
10) Pārējā ekonomiskā darbība uz 1 lapas
11) Ēku un ielu apgaismošanas izdevumi uz 1lapas
12) Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi uz 1 lapas
13) Investīcijas novada teritorijā un ieguldījumi pamatlīdzekļos uz 1 lapas
14) Atbalsts veselības aprūpei uz 1 lapas
15) Pārējie izglītības pakalpojumi uz 1 lapas
16) Atbalsts sociālajai aizsardzībai uz 1 lapas
17) Izdevumu dabas aizsardzības pasākumiem uz 1 lapas
18) Preiļu novada domes iestāžu vadītāju amatalga uz 1 lapas
19) Preiļu novada pašvaldības darba samakas nolikums uz 7 lapām
20) Preiļu novada domes pārskats par saistību apmēru uz 2 lapām
Sagatavotājs: B. Savicka

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI
8.§
Par grozījumiem Preiļu novada Labklājības pārvaldes pakalpojumu centra “Līči”
uzturēšanās maksā
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(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora vietnieka sociālajos jautājumos
Irēnas Stašulānes 2021.gada 11.janvāra vēstuli Nr.1-12.3/07 “Par grozījumiem “Par uzturēšanās
maksu Preiļu novada Labklājības pārvaldes pakalpojumu centrā “Līči””,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu,
saskaņā ar Preiļu novada Labklājības pārvaldes pakalpojumu centra “Līči” nolikuma 21.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Izteikt jaunā redakcijā Preiļu novada Labklājības pārvaldes pakalpojumu centra “Līči” Nolikuma
Pielikumu Nr.1 ““Par uzturēšanās maksu Preiļu novada Labklājības pārvaldes pakalpojumu
centrā “Līči””.
Pielikumā: Par uzturēšanās maksu Preiļu novada labklājības pārvaldes pakalpojumu centrā
„Līči" uz 1 lapas
Sagatavoja: I. Stašulāne, S. Launerte
9.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
9.1
L. L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot L. L., personas kods: xxxx-xxxxx, dzīvesvieta: adrese, 2020.gada 18.decembra
(reģ. 18.12.2020., nr.15-3/1186L) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par K. D., personas kods:
xxxx-xxxxx, deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā pēc adreses adrese sakarā ar īpašuma
tiesību pāreju personai ir zudis tiesisks pamats būt deklarētai pēc norādītās adreses.
Pārbaudot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 “Kārtība,
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, Administratīvā procesa likuma
62.panta pirmo daļu, 2020.gada 22.decembrī K. D. tika nosūtīts paziņojums (Nr.153/1605 ierakstītā vēstulē) uz deklarēto dzīvesvietu adrese, sakarā ar to, ka pēc dzīvokļa
īpašnieces L. L. iesnieguma tiek uzsākta deklarēto ziņu pārbaude, ar lūgumu personai
sniegt rakstisku viedokli, argumentus, iesniegt dokumentus, kas apliecinātu tiesisko
pamatu būt deklarētai īpašumā.
K. D. ar pašvaldību nav sazinājusies.
2. Nekustamais īpašums – dzīvoklis adrese ar kad. Nr. pieder L. L., to apliecina
Zemesgrāmatu apliecība, nodalījums Nr.4335-10. Pamats: 2018.gada 20.jūnija pirkuma
līgums (iesniegta kopija).
3. Pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām, K. D. ir iepriekšējā dzīvokļa, pēc adreses adrese,
īpašnieka meita.
Īpašnieka ģimenes locekļu tiesības lietot nekustamo īpašumu ir atsavinātas no īpašnieka
tiesībām. Izbeidzoties īpašnieka tiesībām, zūd arī viņa ģimenes locekļu tiesības (ATS
ALD 27.09.2012.Spriedums lietā Nr.SKA-391/2012). Ja dzīvokļa īpašnieks atsavina
dzīvokli, tad ar īpašuma tiesību reģistrāciju Zemesgrāmatā uz jaunā īpašnieka vārda zūd
arī viņa ģimenes locekļu tiesības lietot dzīvokli.
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4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmo daļu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, ja 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai
dzīvesvietas deklarētāja vai viņa pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu,
sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā.
5. Ievērojot iepriekšminēto un ņemot vērā, ka īpašumam ir mainījušies īpašnieki un
izbeidzoties īpašnieka tiesībām, ir zudušas arī viņa ģimenes locekļu tiesības lietot
nekustamo īpašumu, kā arī, K. D. nav iesniegusi rakstisku viedokli, dokumentus, kas
apliecinātu tiesisko pamatu būt deklarētai īpašumā, vadoties no Civillikuma 1039.panta,
kas noteic, ka īpašnieks var aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa lietu, to lietot vai
izmantot, dome atzīst par pietiekošo dzīvokļa īpašnieces L. L. norādītos apstākļus un
iebildumus, lai anulētu ziņas par K. D. deklarēto dzīvesvietu saskaņā ar Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu.
6. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
12.panta sesto daļu, Civillikuma 1039.pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par K. D. deklarēto dzīvesvietu pēc adreses adrese.
Sagatavotājs Kairāne
9.2
T. L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot T. L., personas kods: xxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta: adrese, 2020.gada
22.decembra (reģ. 23.12.2020., nr.15-3/1197L) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par V.O.,
personas kods: xxxx-xxxxx, deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā pēc adreses adrese,
sakarā ar īpašuma tiesību pāreju personai ir zudis tiesisks pamats būt deklarētai pēc norādītās
adreses.
Pārbaudot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 “Kārtība,
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, Administratīvā procesa likuma
62.panta pirmo daļu, 2020.gada 30.decembrī V. O. tika nosūtīts paziņojums (Nr.153/1626, ierakstītā vēstulē) uz norādīto dzīvesvietu adrese, sakarā ar to, ka pēc T.L.
iesnieguma tiek uzsākta deklarēto ziņu pārbaude, ar lūgumu personai sniegt rakstisku
viedokli, argumentus, iesniegt dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt
deklarētam īpašumā.
V. O. ar pašvaldību nav sazinājies.
2. Nekustamais īpašums adrese, ar kad. Nr. pieder T. L.. Pamats: 2020.gada 17.augusta
pirkuma līgums. Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1831A-16 (informācija
Valsts datorizētajā zemesgrāmatas sistēmā).
3. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļā noteikts, personai ir tiesisks pamats
apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums,
attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums, vai šā dzīvokļa lietošanas tiesības tā
ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
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4. Pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām V. O. īpašumā deklarējies 2016.gada 1.jūlijā, tiesiskais
pamats nav norādīts. Jaunās īpašnieces – T. L. īpašuma tiesības uz dzīvokli nostiprinātas
zemesgrāmatā
2020.gadā.
T. L. iesniegumā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu V. O., sakarā ar to, ka iegādājusies
dzīvokli, kurā deklarēta šī persona, kas atrodas ārzemēs.
Ja persona dzīvo ārzemēs, Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 15.pantu un Ministru
kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu
aktualizēšanas kārtība” Latvijas pilsonim ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldei par savu […] dzīvesvietas adresi ārvalstīs: triju mēnešu laikā pēc
pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, 30 dienu laikā pēc ārvalsts dzīvesvietas adreses
maiņas.
5. 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.
6. Ievērojot iepriekšminēto un ņemot vērā, ka īpašumam ir mainījušies īpašnieki, vadoties
no Civillikuma 1039.panta, kas noteic, ka īpašnieks var aizliegt visiem citiem ietekmēt
viņa lietu, to lietot vai izmantot, kā arī,V. O. nav iesniedzis rakstisku viedokli,
dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt deklarētam īpašumā, dome atzīst par
pietiekošo dzīvokļa īpašnieces T. L. norādītos apstākļus un iebildumus, lai anulētu ziņas
par deklarēto dzīvesvietu V. O. saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta
pirmās daļas 2.punktu.
7. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pantu, 12.panta pirmās daļas
2.punktu, 12.panta sesto daļu, Civillikuma 1039.pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par V. O. deklarēto dzīvesvietu pēc adreses adrese.
Sagatavotājs Kairāne
9.3
J. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot J. S., personas kods: xxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta: adrese, 2020.gada
29.decembra (reģ. 30.12.2020., nr.15-1/1201-S) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par J. J.,
personas kods: xxxx-xxxxx, deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā adrese, sakarā ar
īpašuma tiesību pāreju personai ir zudis tiesisks pamats būt deklarētai pēc norādītās adreses.
Pārbaudot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 “Kārtība,
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, Administratīvā procesa likuma
62.panta pirmo daļu, 2021.gada 4.janvārī J. J. tika nosūtīts paziņojums (Nr.15-3/1
ierakstītā vēstulē) uz norādīto dzīvesvietu adrese, sakarā ar to, ka pēc J. S. iesnieguma
tiek uzsākta deklarēto ziņu pārbaude, ar lūgumu personai sniegt rakstisku viedokli,
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argumentus, iesniegt dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt deklarētam
īpašumā.
J. J. ar pašvaldību nav sazinājies.
Nekustamais īpašums pēc adreses adrese, pieder J. S. Pamats: 2019.gada 8.maija pirkuma
līgums Nr.809. Aizkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000065217
(informācija Valsts datorizētajā zemesgrāmatas sistēmā).
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.
Pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām J. J. īpašumā deklarējies 2018.gada 1.novembrī, uzrādot
deklarēšanās tiesisko pamatu – radniecība ar M. Sk. Iepazīstoties ar ierakstu
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000065217, redzams, ka tiesības uz īpašumu pēc
adreses adrese, M. S. ir zudušas 2017.gadā.
Īpašnieks J. S. iesniegumā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu J. J., kā svešai
personai un skaidro, ka iegādājoties īpašumu no īpašniekiem nebija tādas informācijas, ka
kāds ir deklarējies, tika apgalvots, ka īpašumā nav neviens deklarēts.
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.
Ievērojot iepriekšminēto un ņemot vērā, ka īpašumam ir mainījušies īpašnieki, vadoties
no Civillikuma 1039.panta, kas noteic, ka īpašnieks var aizliegt visiem citiem ietekmēt
viņa lietu, to lietot vai izmantot, kā arī, J. J. nav iesniedzis rakstisku viedokli,
dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu būt deklarētam īpašumā, dome atzīst par
pietiekošo nekustamā īpašuma īpašnieka J. S. norādītos apstākļus un iebildumus, lai
anulētu ziņas par deklarēto dzīvesvietu J. J. saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12.panta pirmās daļas 2.punktu.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pantu, 12.panta pirmās daļas
2.punktu, 12.panta sesto daļu, Civillikuma 1039.pantu,

Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Anulēt ziņas par J. J. deklarēto dzīvesvietu pēc adreses adrese.
Sagatavotājs Kairāne
10.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
10.1
T. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot T. B., p.k. xxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese,
2021.gada 6.janvāra iesniegumu (reģ.07.01.2021 Nr. 13-1/8B) par sociālās dzīvojamās platības
21

īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar T. B. noslēgto sociālās dzīvojamās platības adrese īres līgumu uz 6
mēnešiem.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA
“Preiļu saimnieks”
Sagatavotājs Z. Andrejeva
Nosūtīt: SIA “Preiļu saimnieks” un speciālistei mājokļu jautājumos Z. Andrejevai
10.2
A. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot A. B., personas kods xxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, 2021.gada janvāra
iesniegumu
(reģ.07.01.2021 Nr. 13-1/9B) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu,
pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.
panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar A. B. noslēgto sociālās dzīvojamās platības adrese īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”
Sagatavotājs Z. Andrejeva
Nosūtīt: SIA “Preiļu saimnieks” un speciālistei mājokļu jautājumos Z. Andrejevai
10.3
O. R. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot O. R., p.k. xxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese, 2021.
gada 11. janvāra iesniegumu (reģ., 13.01.2021, Nr. 13-1/19R) par sociālās dzīvojamās platības
īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar O. R. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese īres līgumu uz 3 mēnešiem.
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2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA
“Preiļu saimnieks”
Sagatavotājs Z. Andrejeva
Nosūtīt SIA “Preiļu saimnieks” un speciālistei mājokļu jautājumos Z. Andrejevai

11.§
Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
11.1
S. Z. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot S. Z., personas kods xxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, 2020.gada
22.decembra iesniegumu (reģ.30.10.2020., Nr. 13-1/1194Z) par uzņemšanu rindā uz pašvaldības
dzīvojamo platību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta
1.daļu, Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/15 „Par pašvaldības palīdzības
dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību” 8.panta 8.1., 8.2. punktiem.
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt rindā S. Z. uz pašvaldības dzīvojamo platību Reģistrs Nr. 1, 2.grupa.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva.
Sagatavotājs Z. Andrejeva
Nosūtīt: speciālistei mājokļu jautājumos Z. Andrejevai S. Zamišļajevam
11.2
I. Ž. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot I. Ž., personas kods xxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese ,2020.gada 4.
novembra iesniegumu (reģ.04.11.2020., Nr. 13-1/1025Ž) par uzņemšanu rindā uz pašvaldības
dzīvojamo platību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta
1.daļu, Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/15 „Par pašvaldības palīdzības
dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību “11. punktu.
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
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1. Uzņemt rindā I. Ž. uz pašvaldības dzīvojamo platību, Reģistrs Nr. 3
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva.
Sagatavotājs Z. Andrejeva
Nosūtīt: Speciālistei mājokļu jautājumos
12.§
Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
S. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot S. B., p.k. xxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, 2021. gada 12. janvāra
iesniegumu (reģ. 14.01.2021. Nr. 13-1/23B) par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa adrese,
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27. pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt pašvaldības dzīvokļa adrese īres līgumu ar S. B., p.k. xxxx-xxxxx ar 01.02.2021.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu saimnieks”
.
Sagatavoja Z. Andrejeva
13.§
Par atļauju iemitināties pašvaldības dzīvoklī
13.1
V. V. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot V. V., personas kods xxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese 2020. gada
23.novembra iesniegumu (reģ.23.11.2020., Nr. 13-1/1093V) par atļauju iemitināt dzīvoklī
mazdēlu, konstatēts:
1. V. V. ir pašvaldības dzīvokļa adrese ,galveņā īrniece;
2. V.V. lūdz atļauju iemitināt pašvaldības īrētajā dzīvoklī adrese, viņas mazdēlu V. K. p.k.
xxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese
3. Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta pirmā daļa nosaka, ka 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;
4. Šī paša likuma otrajā daļā noteikts, ka nepilngadīga bērna (arī adoptēta) iemitināšanai
viņa vecāku īrētajā dzīvojamā telpā pārējo tajā dzīvojošo pilngadīgo ģimenes locekļu
piekrišana nav nepieciešama, bet par to rakstveidā informējams izīrētājs.
5. Savukārt šī panta piektā daļa nosaka, ka šī likuma 9.panta pirmajā un otrajā daļā
neminētās personas (turpmāk — cita persona) iemitināšanai īrnieka īrētajā dzīvojamā
telpā nepieciešama izīrētāja, īrnieka un visu tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes
locekļu piekrišana.
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” divdesmit pirmā panta
27.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta piekto, sesto un septīto daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V.
Madalāne, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika I. Stare, Ā. Vucāns, J.
Vucāns, A. Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut iemitināt pašvaldības īrētajā dzīvoklī adrese, dzīvokļa galvenās īrnieces V. V.
mazdēlu V. K. p. k. xxxx-xxxxx.
2. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona – speciāliste dzīvokļu jautājumos Z.Andrejeva.
Sagatavoja Z. Andrejeva
Nosūtīt:
 Z.Andrejevai
 A.Kairānei
 V.Vančenkai
13.2
E. V. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot E. V., personas kods xxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese 2021. gada
8.janvāra iesniegumu (reģ.12.01.2021., Nr. 13-1/16/V) par atļauju iemitināties pašvaldības
dzīvoklī pie savas mātes S. V. , konstatēts:
1. S. V. ir pašvaldības dzīvokļa adrese, galvenā īrniece, kura devusi rakstisku piekrišanu ,ka
viņas dēls E. V.iemitinās dzīvoklī.
2. Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta pirmā daļa nosaka, ka 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;
3. Šī paša likuma otrajā daļā noteikts, ka nepilngadīga bērna (arī adoptēta) iemitināšanai
viņa vecāku īrētajā dzīvojamā telpā pārējo tajā dzīvojošo pilngadīgo ģimenes locekļu
piekrišana nav nepieciešama, bet par to rakstveidā informējams izīrētājs.
4. Savukārt šī panta piektā daļa nosaka, ka šī likuma 9.panta pirmajā un otrajā daļā
neminētās personas (turpmāk — cita persona) iemitināšanai īrnieka īrētajā dzīvojamā
telpā nepieciešama izīrētāja, īrnieka un visu tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes
locekļu piekrišana.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” divdesmit pirmā panta
27.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta piekto, sesto un septīto daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V.
Madalāne, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika I. Stare, Ā. Vucāns, J.
Vucāns, A. Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut iemitināt pašvaldības īrētajā dzīvoklī adrese, dzīvokļa galvenās īrnieces S. V. dēlu,
E. V. p.k. xxxx-xxxxx.
2. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona – speciāliste dzīvokļu jautājumos Z.Andrejeva.
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Sagatavoja Z. Andrejeva
ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI
14.§
Par atļauju Aivaram Klismetam savienot amatus
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot Aivara Klismeta 07.01.2021. iesniegumu (reģistrēts 07.01.2021., Nr.5-17/6-K),
kurā lūgts savienot Preiļu novada būvvaldes vadītāja amatu ar Dagdas novada būvvaldes vadītāja
amatu, pamatojoties uz 25.04.2002. likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbībā 8 prim panta 4.daļu, konstatēts:
Saskaņā ar Preiļu novada domes lēmumu, protokols Nr.21, 29.§ “Par Preiļu novada
būvvaldes vadītāja iecelšanu amatā” Aivars Klismets ar 2020.gada 26.novembri iecelts Preiļu
novada būvvaldes vadītāja amatā.
Atbilstoši Preiļu novada būvvaldes nolikuma, apstiprināts 28.01.2016. sēdes lēmumu, prot.
Nr.2, 27.§, 1.punktam Preiļu novada būvvalde ir Preiļu novada domes izveidota un tās padotībā
esoša pašvaldības iestāde.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās
daļas 16.punktā noteikts, ka publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks ir valsts
amatpersona. Ņemot vērā minēto, secināms, ka Aivars Klismets kā Preiļu novada domes
izveidotās pāsvaldības iestādes - būvvaldes vadītājs ir valsts amatpersona.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 4. pantā noteikto, “realizējot vietējo pārvaldi,
pašvaldības likumā noteiktajos ietvaros ir publisko tiesību subjekts.”
Valsts amatpersonas, publiskas personas iestādes vadītāja, speciālie valsts amatpersonas
amata savienošanas ierobežojumi noteikti likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtajā daļā: publisku personu iestāžu vadītājiem ir atļauts
savienot savu valsts amatpersonas amatu tikai ar amatiem, kas noteikti šajā tiesību normā.
Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta
ceturtās daļas 2.punkta b) apakšpunktu publiskas personas iestādes vadītājam ir atļauts savienot
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā, ja tas nerada interešu
konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura
attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 1.panta 5.punktā
noteikts, ka interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas
amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar
valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts
amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.
Interešu konflikta novēršanas regulējuma mērķis ir nodrošināt visu valsts amatpersonu
darbību sabiedrības interesēs, novēršot valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru
personiskās vai mantiskās ieinteresētības ietekmi uz valsts amatpersonas darbību, kā arī veicināt
valsts amatpersonu darbības atklātumu un atbildību sabiedrības priekšā un sabiedrības
uzticēšanos valsts amatpersonu darbībai (Satversmes tiesas 2015.gada 23.novembra sprieduma
lietā Nr.2015-10-01 17.2.punkts).
Termins “amats” šī likuma 1.panta 1.punkta izpratnē ir darbs vai dienests noteiktu pilnvaru
ietvaros publiskas personas iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā arī
komercsabiedrībā.
Pēc iesniegumā norādītā Aivars Klismets ieņem Dagdas novada pašvaldības iestādes
(saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.1, 2009.g. Dagdas novada pašvaldības nolikuma 1.pielik.) Būvvaldes vadītāja amatu un saskaņā ar norādītā likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
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amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punktā noteikto šajā amatā viņš ir valsts
amatpersona.
Atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8 prim
panta ceturtai daļai, “ja valsts amatpersona ieņem vairākus valsts amatpersonas amatus,
rakstveida atļauja saņemama katram amatam, kura savienošanai ar citu amatu saskaņā ar šo
likumu ir nepieciešama atļauja.”
Izvērtējot likumā ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un Aivara
Klismeta amata pienākumos noteikto, secināms, ka Preiļu novada būvvaldes vadītāja amata un
Dagdas novada būvvaldes vadītāja amata savienošana interešu konfliktu neradīs, nebūs pretrunā
ar ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas amata pienākumu pildīšanai Preiļu novada
būvvaldē.
Atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga pat interešu konflikta nepieļaušanu un
valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, Aivaram Klismetam ir pienākums jebkurā
brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Preiļu novada būvvaldes vadītāja amata pienākumus un Dagdas novada būvvaldes vadītāja
amata pienākumus, pastāv iespēja, ka var nonākt interešu konflikta situācijā.
Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 1.panta 5.punktu, 4.panta pirmās daļas 16.punktu, 7.panta ceturtās
daļas 2.punkta b) apakšpunktu, 8¹ panta ceturto daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Aivaram Klismetam savienot Preiļu novada būvvaldes vadītāja amatu ar Dagdas
novada būvvaldes vadītāja amatu.
2.
Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.
Sagatavotājs: A. Kairāne
15.§
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Andreja Upīša iela 5, Preiļi, Preiļu novads, dzīvokļu
īpašnieku Biedrības “Upīša 5” iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot daudzīvokļu dzīvojamās mājas Andreja Upīša iela 5, Preiļi, Preiļu novads, dzīvokļu
īpašnieku kopības pilnvarotās personas biedrības “Upīša 5” valdes locekļu Agneses
Sevastjanovas un Kristīnes Ručas 2021.gada 12. janvāra iesniegumu Nr. 4-11/82, par
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai iepriekš
minētajā mājā – līdzfinansējuma EUR 1000,00 piešķiršanai daudzīvokļu dzīvojamās mājas
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskā projekta izstrādes izmaksu segšanai,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Preiļu novada
domes saistošo noteikumu Nr. 2011/03 “Preiļu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas
kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzīvokļu dzīvojamās mājās” 3.3.punktu.
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
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1. Piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Andreja Upīša iela 5, Preiļi, Preiļu novads
dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Upīša 5”, energoefektivitātes pasākumu veikšanai –
daudzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskā projekta izstrādes izmaksu segšanai EUR
1000,00 (viens tūkstotis euro un 00 euro centi) apmērā.
2. Uzdot Preiļu novada domes juridiskajai daļai slēgt vienošanos ar Biedrību “Upīša 5” par
līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
Sagatavotājs: K. Určs, I.Elste
Nosūtīt:
 Juridiskai daļai;
 K.Určam
 B. Savicka
16.§
Par Preiļu novada domes 2020. gada 22.decembra sēdes lēmuma, protokols Nr.23, punkts
15 “Par nekustamā īpašuma “Jasmuižas estrāde”,Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu
novads, pārņemšanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā” precizēšanu
(Ziņo: J. Erts)
VAS Valsts nekustamie īpašumi, reģ. Nr.40003294758, 2021.gada 11.janvāra vēstulē
(reģ. Nr. 12.01.2021., Nr.4-11/85) lūdz precizēt Preiļu novada domes 22.12.2020 lēmumu Nr.23
“Par nekustamā īpašuma “Jasmuižas estrāde”, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads,
pārņemšanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā”, lēmumā izvērsti norādot, ka pašvaldība lūdz
nodot tai bez atlīdzības, valsts nekustamo īpašumu “Jasmuižas estrāde”, kas sastāv no zemes
vienības 2,8975 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7644 003 0380) un būves
(būves kadastra apzīmējums 7644 003 0207 005) – palīgēkas, kopā ar uz zemes vienības Finanšu
ministrijas tiesiskajā valdījumā esošo būvi (būves kadastra apzīmējums 7644 003 0207 010) neapjumta āra estrāde, lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. un
5.punktu to izmantotu pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai, kā arī lai nodrošinātu tiesisko
skaidrību un varētu secināt, vai nekustamā īpašuma nodošana pašvaldībai nav kvalificējama kā
komercdarbības atbalsts, lūdz sniegt paplašinātu informāciju, kā pašvaldība tieši plāno izmantot
valsts nekustamo īpašumu tās lēmumā norādīto funkciju realizēšanai pēc īpašuma pārņemšanas,
vienlaicīgi apliecinot, ka pārņemot valsts nekustamo īpašumu “Jasmuižas estrāde” pašvaldības
īpašumā, tas netiks izmantots saimnieciskās darbības veikšanai un būs publiski pieejams
ikvienam interesentam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Preiļu novada domes 2020. gada 22.decembra lēmuma, protokols Nr.23, 15 punkta
“Par nekustamā īpašuma “Jasmuižas estrāde”,Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads,
pārņemšanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā” pirmo apakšpunktu izsakot sekojoši:
1.Lūgt Latvijas Republikas Finanšu ministriju (vienotais reģistrācijas numurs 90000014724)
nodot Preiļu novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības:
Nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 7644 003 0300, “Jasmuižas estrāde”, Aizkalne, Aizkalnes
pagasts, Preiļu novads, kas sastāv no zemes vienības 2,8975 ha platībā (zemes vienības kadastra
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apzīmējums 7644 003 0380) un būves (būves kadastra apzīmējums 7644 003 0207 005) –
palīgēkas, kopā ar uz zemes vienības Finanšu ministrijas tiesiskajā valdījumā esošo būvi (būves
kadastra apzīmējums 7644 003 0207 010) - neapjumta āra estrāde, kas ir nepieciešams Preiļu
novada pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku,
skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana), rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla
palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.),
izpildei.
Objektā ir plānots rīkot dažādus kultūras pasākumus-vietējās un citu novadu pašdarbības
kolektīvu koncertus, amatierteātru izrādes, gadskārtu tematiskos pasākumus, kā arī citus
kultūras pasākumus Latgales nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai Preiļu
novadā, kultūras daudzveidības uzturēšanai un iedzīvotāju radošuma veicināšanai.
Pašvaldība apliecina, ka pārņemot valsts nekustamo īpašumu “Jasmuižas estrāde” pašvaldības
īpašumā, tas netiks izmantots saimnieciskās darbības veikšanai un būs publiski pieejams
ikvienam interesentam.
2.Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt:
 Elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz e pastu vni@vni.lv
 Nekustamā īpašuma daļai
17.§
Par Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr.2021/2 “Par reklāmu, izkārtņu un citu
informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stendu izmantošanas kārtību Preiļu novadā”
apstiprināšanu
(Ziņo: J. Erts, S. Launerte)
Ņemot vērā, ka Preiļu novada domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.2010/16
“Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Preiļu novadā”
(turpmāk- Noteikumi Nr.2010/16) ir nepieciešami grozījumi un precizējumi, kuri pārsniedz pusi
no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, tādēļ saskaņā ar 2009.gada 3.februāra Ministru
kabineta noteikumiem Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 140. un
186.punktu, sagatavots jauns noteikumu projekts Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo
materiālu izvietošanas un afišu stendu izmantošanas kārtību Preiļu novadā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, kurš nosaka, ka
pašvaldības dome pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošie noteikumi) un Reklāmas likuma
7.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības var izdot saistošus noteikumus par reklāmas
izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, paredzot ierobežojumus
reklāmas izmēram, veidam, gaismas un skaņas efektiem atbilstoši videi, ēku un būvju
arhitektūrai. Šādi saistoši noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un uz Reklāmas
likuma 7.panta trešo daļu,
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Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Jautājumu neskatīt.
Sagatavotājs: S.Launerte
Nosūtīt: Juridiskajai daļai.

18.§
Par Preiļu novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.2020/11
“Grozījumi Preiļu novada domes 2019.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.2019/04
“Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu
novadā”” precizēšanu
(Ziņo: J. Erts)
Preiļu novada dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 26.novembrī pieņēma lēmumu “Par
grozījumiem Preiļu novada domes 2019.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.2019/04
“Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu
novadā””(protokols Nr.21, 14.§) apstiprināšanu.
2020.gada 29.decembrī Domē ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk- VARAM) vēstule Nr.1-18/11634 (reģ. 29.12.2020., Nr.4-10/3051), ar kuru VARAM
atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajai daļai izteica priekšlikumus un
iebildumus.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,
ievērojot VARAM vēstuli Nr.1-18/11634,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr.2020/11 “Grozījumi Preiļu
novada domes 2019.gada 27.jūnija saistošos noteikumos Nr.2019/04 “Decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā”” atbilstoši
VARAM norādījumiem saskaņā ar pielikumu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Juridiskā daļa.
Pielikumā: Precizētie Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2020/11 “Grozījumi Preiļu
novada domes 2019.gada 27.jūnija saistošos noteikumos Nr.2019/04 “Decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā”” uz 1 (vienas) lapas.
Sagatavotājs: I.Žukova
Nosūtīt: juridiskajai daļai.
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19.§
Par Preiļu novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.2020/12
“Grozījumi Preiļu novada domes 2017.gada 7.jūlija noteikumos Nr.2017/04 “Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Preiļu novadā” ”
precizēšanu
(Ziņo: J. Erts)
Preiļu novada dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 26.novembrī pieņēma lēmumu “Par
grozījumiem Preiļu novada domes 2017.gada 07.jūlija noteikumos Nr.2017/04 “Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Preiļu novadā””(protokols
Nr.21, 15.§) (turpmāk- saistošie noteikumi) apstiprināšanu.
2020.gada 29.decembrī Domē ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk- VARAM) vēstule Nr.1-18/11634 (reģ. 29.12.2020., Nr.4-10/3051), ar kuru VARAM,
atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajai daļai izteica priekšlikumus un iebildumus
saistošo noteikumu precizēšanai.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,
ievērojot VARAM vēstuli Nr.1-18/11634,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr.2020/12 “Grozījumi Preiļu
novada domes 2017.gada 07.jūlija noteikumos Nr.2017/04 “Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Preiļu novadā””
atbilstoši VARAM norādījumiem saskaņā ar pielikumu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Juridiskā daļa.
Pielikumā: Precizētie Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2020/12 “Grozījumi Preiļu
novada domes 2017.gada 07.jūlija noteikumos Nr.2017/04 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Preiļu novadā” ” uz 2 (divām) lapām.
Sagatavotājs: I.Žukova
Nosūtīt: juridiskajai daļai.
20.§
Par noteikumu “Preiļu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtība”
apstiprināšanu
(Ziņo: J. Erts, izsakās: Ā. Vucāns)
Pamatojoties uz VAS “Latvijas Valsts ceļi” 2020. gada 6.maija audita Atzinumu Nr. 1.4.- 3/21
“Par mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem (ielām) finanšu līdzekļu izlietojumu Preiļu novadā”
(Preiļu novada Domē saņemts 2020. gada 6.maijā, reģ.Nr.4-11/1143), sagatavoti noteikumi
“Preiļu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma par “Par autoceļiem” 1.panta otro
daļu (Pilsētu ielas ir attiecīgo pašvaldību iestāžu pārziņā, un to uzturēšanas un lietošanas kārtību
nosaka šīs iestādes),
31

Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (M. Plivda, J. Erts, , N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis); PRET- nav; ATTURAS – 6 balsis (M. Pudnika, I. Stare, Ā.
Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, M. Leikučs), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada domes noteikumus “Preiļu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un
lietošanas kārtība”, saskaņā ar pielikumu.
2. Publicēt Noteikumus Preiļu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.preili.lv.
Pielikumā: Preiļu novada domes noteikumi “Preiļu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un
lietošanas kārtība” ar pielikumiem, kopā uz 14 (četrpadsmit) lapām.
Sagatavotājs: I.Elste, A.Žukovs
Nosūtīt:
 Ceļu fonda konsultatīvai padomei;
 Tehniskai daļai;
 Juridiskai daļai
21.§
Par noteikumu “Valsts budžeta autoceļu (ielu) fonda finanšu līdzekļu izlietošanas kārtība
ielu un ceļu uzturēšanai Preiļu novadā” apstiprināšanu
(Ziņo: J. Erts)
Ar mērķi nodrošināt VSIA “Latvijas Valsts ceļi” audita atzinumā “Par mērķdotācijas pašvaldību
autoceļiem (ielām) finanšu līdzekļu izlietojumu Preiļu novadā” ieteikuma ieviešanu par
nepieciešamību pārskatīt un aktualizēt Preiļu novada pašvaldības domes 10.09.2009. sēdes
lēmumā, protokols Nr.15, 4.punkts, apstiprināto “Preiļu novada pašvaldības autoceļu (ielu)
fonda nolikums”, iekļaujot tajā aktuālās ārējā normatīvā akta tiesību normas,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otro daļu un likuma “Par autoceļiem”
12.pantu, Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumiem Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta
valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”,
Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (M. Plivda, J. Erts, , N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis); PRET- nav; ATTURAS – 6 balsis (M. Pudnika, I. Stare, Ā.
Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, M. Leikučs), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada domes noteikumus “Valsts budžeta autoceļu (ielu) fonda finanšu
līdzekļu izlietošanas kārtība ielu un ceļu uzturēšanai Preiļu novadā”, saskaņā ar pielikumu
2. Publicēt Noteikumus Preiļu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.preili.lv.
Pielikumā: Preiļu novada domes noteikumi “Valsts budžeta autoceļu (ielu) fonda finanšu
līdzekļu izlietošanas kārtība ielu un ceļu uzturēšanai Preiļu novadā”, uz 3 (trīs) lapām.
Sagatavotājs: I.Elste
Nosūtīt:
 Ceļu fonda konsultatīvai padomei;
 Tehniskai daļai;
 Juridiskai daļai
22.§
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Par Preiļu novada pašvaldības 2021.gada ceļu (ielu) fonda līdzekļu apstiprināšanu
(Ziņo: J. Erts)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu „Par
pašvaldības budžetiem”,
Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (M. Plivda, J. Erts, , N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis); PRET- nav; ATTURAS – 6 balsis (M. Pudnika, I. Stare, Ā.
Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, M. Leikučs), Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt ceļu (ielu) fonda līdzekļu izlietojumu 2021. gadam saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā :
1. Ceļu (ielu) fonda padomes protokols uz 1 lapas
2. 2021. gada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plāns uz 1 lapas
Sagatavotājs: B. Savicka
Nosūtīt :
1. finanšu analītiķiem
2. galvenajam grāmatvedim
23.§
Par adreses dzēšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu
23.1
Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas vēstules izskatīšana
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas 20.11.2020.gada vēstuli, kurā ir
norādīts, ka Valsts zemes dienests veicot adrešu datu kvalitātes pārbaudi, lai nodrošinātu Valsts
adrešu reģistra un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturētās
informācijas aktualizēšanu un sakārtošanu, lūdz izvērtēt adresi Aglonas iela 60A, Preiļi, Preiļu
novads, kods 106305950, kura šobrīd nav piesaistīta nevienam objektam Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā. Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļa lūdz izvērtēt
augstāk minēto adresi un identificēt adresācijas objektu, ja tāds ir, vai arī pieņemt lēmumu par
adreses likvidēšanu, ja adresācijas objekts nepastāv.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21 pantu, Ministru kabineta 2015. gada
8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9 punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Lūgt Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļu dzēst adresi Aglonas iela 60A, Preiļi, Preiļu
novads, kods 106305950, jo nepastāv adresācijas objekts.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt:
 Elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz adresi : latgale@vzd.gov.lv reģistrācijai
Valsts adrešu reģistrā.
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Nekustamā īpašuma daļai

23.2
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 001 0702
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot jautājumu par adreses piešķiršanu pašvaldībai piekritīgajai apbūvei paredzētajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 001 0702 Preiļu novada Preiļu pilsētā ,
pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21 pantu, Ministru kabineta 2015. gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 11. un 17.1.,18 un 19 punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 001 0702 Preiļu novada
Preiļu pilsētā piešķirt adresi: Meža iela 1B, Preiļi, Preiļu novads.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
3. Jautājumu skatīt novada domes sēdē.
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt:
 Elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz adresi : latgale@vzd.gov.lv
Valsts adrešu reģistrā.


reģistrācijai

Nekustamā īpašuma daļai 2 eks.

24.§
Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā
V. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot V. S. , personas kods xxxx-xxxxx, dzīvo “adrese, 2021. gada 07. janvāra iesniegumu
(reģ. 07.01.2021., Nr.4-15/ 10 -S par pašvaldības dzīvokļa adrese atsavināšanu, konstatēts:
Dzīvokļa īpašums adrese ir izīrēts V. S. no 2020.gada 30.decembra (īres līgums Nr.59).
Dzīvoklis ir Preiļu novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā. Dzīvokļa īpašums nav
reģistrēts zemesgrāmatā. Pēc novada pašvaldības grāmatvedības datiem dzīvoklis atrodas Preiļu
novada pašvaldības bilancē.
Lai varētu lemt par nekustamā īpašuma pārdošanu, pašvaldības īpašumtiesības jāreģistrē
zemesgrāmatā un jāpasūta dzīvokļa novērtējums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma „Par
nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” VI. nodaļu,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu adrese uz Preiļu novada pašvaldības vārda.
2. Uzdot nekustamā īpašuma daļai sagatavot dokumentus dzīvokļa reģistrācijai zemesgrāmatā
un pasūtīt dzīvokļa novērtējumu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
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Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt: Nekustamā īpašuma daļai
25.§
Par nekustamā īpašuma sadali
25.1
Preiļu vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzes
iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot PREIĻU VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS
ROMAS KATOĻU DRAUDZES, reģ. Nr. 90000471453, adrese Tirgus laukums 11, Preiļi,
dekāna Jāņa Stepiņa 2021. gada 07.janvāra iesniegumu (reģ. 07.01.2021., Nr.4-11/45) par
nekustamā īpašuma “Jelgavas iela b/n”, Preiļos, īpašuma kadastra Nr.7601 003 0710 , sadali,
pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu un Zemes ierīcības likuma 5 un 8 pantu,
MK noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma “Jelgavas iela b/n”, Preiļos, īpašuma kadastra Nr. 7601
003 0710, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7601 003 0710 atbilstoši grafiskajam
pielikumam - atdalīt zemes vienību apmēram 0,1501 ha platībā.
2. Noteikt, ka zemes gabala platība var tikt precizēta, veicot uzmērīšanu dabā.
3. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 003 0710 atdalāmajai platībai apmēram
0,1501 ha saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0601 (individuālo
dzīvojamo māju apbūve).
4. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 003 0710 atdalāmajai platībai apmēram
0,1501 ha piešķirt adresi Jelgavas iela 27, Preiļi, Preiļu nov.
5. Īpašumā paliekošajai zemes vienības daļai saglabāt esošos nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus:
 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) ,
 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve),
 1104 (Transporta līdzekļu garāžu apbūve).
6. Īpašumā paliekošajai zemes vienības daļai piešķirt adresi Jelgavas iela 23, Preiļi, Preiļu
nov
7. Izstrādājot zemes ierīcības sadales projektu paredzēt piekļuvi visām projektētajām zemes
vienībām.
8. Noteikt, ka zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna M 1:
2000 pamatnes.
9. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu
veicējam.
10. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai domē,
jāiesniedz saskaņošanai Preiļu novada būvvaldē.
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11. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Preiļu
novada domē.
12. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt:
 PREIĻU VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS ROMAS
KATOĻU DRAUDZEI, adrese Tirgus laukums 11, Preiļi, LV-5301
 Vilim Patmalniekam, adrese Jelgavas iela 27, Preiļi
 Nekustamā īpašuma daļai

25.2
Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7658 002 0103 sadali
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7658 002 0103
Preiļu novada Preiļu pagastā, kas sastāv no trijām zemes vienībām, sadali divos īpašumos,
konstatēts, ka īpašumā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7658 002 0095 (0,6
ha), 7658 002 0096 (0,15 ha) un 7658 002 0097 (1,69 ha) Preiļu novada Preiļu pagastā, ir valsts
rezerves fonda zeme, kas nav tikusi izmantota zemes reformas pabeigšanai un saskaņā ar “Zemes
pārvaldības likuma” 17.panta sesto daļu - zemes gabali, par kuriem pašvaldības un ministrijas
Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala
piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā
teritorijā. Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika I. Stare, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7658 002 0103 Preiļu novada Preiļu pagastā,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0097 platībā 1,69 ha neizstrādājot zemes
ierīcības sadales projektu.
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0097 piešķirt nosaukumu
“Dālderi” un saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
3. Īpašumā paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7658 002 0095, 7658
002 0096 piešķirt nosaukumu “Ausekļi” un saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite
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Nosūtīt: Nekustamā īpašuma daļai
26.§
Par izsoles rezultātiem
Par nekustamā īpašuma Rietumu iela 7, Jaunsaimnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads,
nomas tiesību izsoli
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Rietumu iela 7, Jaunsaimnieki,
Preiļu pagasts, Preiļu novads, nomas tiesību izsoles organizēšanu, konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2020.gada 22.decembra sēdes lēmumu protokols Nr. 23.,punkts 23.,
tika izsludināta pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Rietumu iela 7, Jaunsaimnieki, Preiļu
pagasts, Preiļu novads, (īpašuma kadastra Nr.7658 003 0171) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7658 003 0368, ar kopējo platību 5,01 ha, visa nomas objekta, t.sk neapdzīvojamās
telpas – tipveida neapkurināma angāra ēka 1498,4 m2 platībā, apbūves laukums 1 657,9m2; un
divas moduļu tipa sadzīves ēkas 28,6 m2 un 18,3 m2 platībā; nomas tiesību pirmā izsole.
2. Uz izsoli nebija reģistrējies neviens pretendents.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 ”Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi” 62 punktu un izsoles noteikumiem (apstiprināti ar
Preiļu novada domes 22.12.2020.sēdes lēmumu, prot. Nr. 23.punkts 23.),
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns); PRET- nav;
ATTURAS – 2 balsis (I. Stare, A. Zīmelis) , Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Rietumu iela 7,
Jaunsaimnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, nomas tiesību izsoles rezultātus (izsoles
protokols – pielikumā).
2. Uzskatīt izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicis neviens pretendents.
3. Rīkot atkārtotu pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Rietumu iela 7, Jaunsaimnieki,
Preiļu pagasts, Preiļu novads, (īpašuma kadastra Nr.7658 003 0171) zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7658 003 0368, ar kopējo platību 5,01 ha, visa nomas objekta, t.sk
neapdzīvojamās telpas – tipveida neapkurināma angāra ēka 1498,4 m2 platībā, apbūves
laukums 1 657,9m2; un divas moduļu tipa sadzīves ēkas 28,6 m2 un 18,3 m2 platībā; nomas
tiesību izsoli, ar iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas sākumcenas EUR 1400,00
mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa,-samazināšanu par 10%, t.i 1260,00 EUR.
4. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Rietumu iela 7, Jaunsaimnieki, Preiļu
pagasts, Preiļu novads, nomas tiesību izsoles noteikumus.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā :
1) Izsoles protokols uz 1 lapas ;
2) Pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Rietumu iela 7, Jaunsaimnieki, Preiļu
pagasts, Preiļu novads, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem uz 19 lapām
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt:
 nekustamā īpašuma daļai
 juridiskajai daļai
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Sēdi slēdz: plkst. 17.12
Novada domes priekšsēdētāja

______________________

M. Plivda

Deputāti

_______________________

K. Zarāne

_______________________ I. Stare
_______________________ J. Vucāns
_______________________ I. Liepniece
______________________ N. Hļebņikova
______________________ Ā. Vucāns

Protokolists
Protokols parakstīts 2021.gada 29.janvārī
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______________________

M. Pudnika

____________________

J. Erts

______________________

V. Madalāne

______________________

J. Želvis

______________________

A. Zīmelis

______________________

M. Leikučs

______________________

Ē. Vilcāns

______________________

Z. Erts

______________________

L. Skutele

