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DOMES SĒDES PROTOKOLS
ATTĀLINĀTĀ VEIDĀ
Preiļos
2021.gada 25.martā
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
Juris ERTS
Klavdija ZARĀNE
Māra PUDNIKA
Ārijs VUCĀNS
Ineta LIEPNIECE
Juris VUCĀNS no plkst. 15.06
Māris LEIKUČS
Aigars ZĪMELIS no plkst. 15.06
Sēdē nepiedalās:
Iveta STARE – darbnespējas lapa
Zigmārs ERTS – darbnespējas lapa;
Piedalās uzaicinātie un interesanti:
Aldis Džeriņš – izpilddirektors;
Jolanta Gžibovska – finanšu analītiķe;
Vita Biezaite – nekustamā īpašuma daļas vadītāja;
Elita Jermolajeva – attīstības daļas vadītāja;
Sanda Launerte – juridiskās daļas vadītājas vietniece;
Ilona Žukova – juriste;
Elita Jermolajeva – attīstības daļas vadītāja;
Sanita Meļko – attīstības daļas vadītājas vietniece;

Nr. 4

Artis Žukovs - Tehniskās daļas būvinženieris;
Sanda Čingule – Vinogradova – Preiļu muižas un parka kompleksa vadītāja;
Lauris Pastars– Labklājības pārvaldes direktors;
Gunta Uzuleviča – Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītāja;
Vitālijs Plivda – Preiļu pagasta pārvaldes vadītāja;
Iveta Stašulāne – Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja;
Domes sēde notiek videokonferences veidā.
Sēdes vadītāja
jautājumiem:

Maruta Plivda

iepazīstina ar kārtējās novada domes sēdes darba kārtības
DARBA KĀRTĪBU

Finanšu komitejas jautājumi
1. Par līdzekļu piešķiršanu
2. Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes sniegtā pakalpojuma – grupu dzīvokļi, izmaksu
apstiprināšanu
3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu saimnieks” 2020. gada finanšu pārskatu
4. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales
starppašvaldību organizācija” 2020. gada finanšu pārskatu
5. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu slimnīca” 2020. gada finanšu pārskatu
6. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu slimnīca” vidēja termiņa darbības
stratēģijas izskatīšanu
7. Par lēmuma atcelšanu
8. Par finansējuma sadalījumu pašvaldībām samaksai par skolotāju un atbalsta personāla
individuālajām konsultācijām Covid-19 pandēmijas laikā
9. Par valsts budžeta mērķdotācijas mācību līdzekļu, mācību literatūras un digitālo un citu
mācību līdzekļu iegādei sadali starp novada izglītības iestādēm
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
12. Par zemes nomas maksas palielināšanu
13. Par aizdevuma pieprasīšanu Valsts kasei projekta “Parki bez robežām” aktivitāšu
īstenošanai
14. Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Kārsavas ielas pārbūve
Preiļos” realizācijai
Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi
15. Par Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikuma apstiprināšanu
16. Par grozījumiem Preiļu novada Labklājības pārvaldes nolikumā
17. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
18. Par pašvaldības sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
19. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu
20. Par pašvaldības dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu
21. Par finansējuma piešķiršanu Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem
Novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi
22. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
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23. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai
Preiļu novadā
24. Par dzīvojamās mājas Andreja Upīša iela 5, Preiļos, pārvaldīšanas tiesību nodošanu
25. Par SIA “Preiļu saimnieks” iesnieguma izskatīšanu
26. Par dzīvokļa īpašuma Andreja Upīša ielā 18-5, Preiļos, Preiļu novadā izsoli
27. Par dzīvokļa īpašuma Andreja Upīša ielā 18-3, Preiļos, Preiļu novadā izsoli
28. Par zemes gabalu nomas tiesību izsoli
29. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā
30. Par pirkuma līguma noslēgšanu
31. Par nekustamā īpašuma sadali
32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Sēdes vadītāja aicina balsot par šādiem darba kārtības papildjautājumiem:
1.
2.
3.
4.

Par Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu
Par pirkuma līguma noslēgšanu
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
jaunatnes iniciatīvu projektos” īstenošanu un konkursa nolikuma apstiprināšanu

Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika, Ā. Vucāns,); PRET- nav; ATTURAS
– nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt šādus papildjautājumus 25.marta domes sēdes darba kārtībai :
1.
2.
3.
4.

Par Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu
Par pirkuma līguma noslēgšanu
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
jaunatnes iniciatīvu projektos” īstenošanu un konkursa nolikuma apstiprināšanu

Sēdes vadītāja aicina balsot par 25.marta izsludināto darba kārtību.
Finanšu komitejas jautājumi
1. Par līdzekļu piešķiršanu
2. Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes sniegtā pakalpojuma – grupu dzīvokļi, izmaksu
apstiprināšanu
3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu saimnieks” 2020. gada finanšu pārskatu
4. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales
starppašvaldību organizācija” 2020. gada finanšu pārskatu
5. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu slimnīca” 2020. gada finanšu pārskatu
6. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu slimnīca” vidēja termiņa darbības
stratēģijas izskatīšanu
7. Par lēmuma atcelšanu
8. Par finansējuma sadalījumu pašvaldībām samaksai par skolotāju un atbalsta personāla
individuālajām konsultācijām Covid-19 pandēmijas laikā
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9. Par valsts budžeta mērķdotācijas mācību līdzekļu, mācību literatūras un digitālo un citu
mācību līdzekļu iegādei sadali starp novada izglītības iestādēm
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
12. Par zemes nomas maksas palielināšanu
13. Par aizdevuma pieprasīšanu Valsts kasei projekta “Parki bez robežām” aktivitāšu
īstenošanai
14. Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Kārsavas ielas pārbūve
Preiļos” realizācijai
Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi
15. Par Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikuma apstiprināšanu
16. Par grozījumiem Preiļu novada Labklājības pārvaldes nolikumā
17. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
18. Par pašvaldības sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
19. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu
20. Par pašvaldības dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu
21. Par finansējuma piešķiršanu Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem
Novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi
22. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
23. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai
Preiļu novadā
24. Par dzīvojamās mājas Andreja Upīša iela 5, Preiļos, pārvaldīšanas tiesību nodošanu
25. Par SIA “Preiļu saimnieks” iesnieguma izskatīšanu
26. Par dzīvokļa īpašuma Andreja Upīša ielā 18-5, Preiļos, Preiļu novadā izsoli
27. Par dzīvokļa īpašuma Andreja Upīša ielā 18-3, Preiļos, Preiļu novadā izsoli
28. Par zemes gabalu nomas tiesību izsoli
29. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā
30. Par pirkuma līguma noslēgšanu
31. Par nekustamā īpašuma sadali
32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika, Ā. Vucāns,); PRET- nav; ATTURAS
– nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt šādu 25.marta domes sēdes darba kārtību:
Finanšu komitejas jautājumi
1. Par līdzekļu piešķiršanu
2. Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes sniegtā pakalpojuma – grupu dzīvokļi, izmaksu
apstiprināšanu
3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu saimnieks” 2020. gada finanšu pārskatu
4. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales
starppašvaldību organizācija” 2020. gada finanšu pārskatu
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5. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu slimnīca” 2020. gada finanšu pārskatu
6. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu slimnīca” vidēja termiņa darbības
stratēģijas izskatīšanu
7. Par lēmuma atcelšanu
8. Par finansējuma sadalījumu pašvaldībām samaksai par skolotāju un atbalsta personāla
individuālajām konsultācijām Covid-19 pandēmijas laikā
9. Par valsts budžeta mērķdotācijas mācību līdzekļu, mācību literatūras un digitālo un citu
mācību līdzekļu iegādei sadali starp novada izglītības iestādēm
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
12. Par zemes nomas maksas palielināšanu
13. Par aizdevuma pieprasīšanu Valsts kasei projekta “Parki bez robežām” aktivitāšu
īstenošanai
14. Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Kārsavas ielas pārbūve
Preiļos” realizācijai
Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi
15. Par Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikuma apstiprināšanu
16. Par grozījumiem Preiļu novada Labklājības pārvaldes nolikumā
17. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
18. Par pašvaldības sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
19. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu
20. Par pašvaldības dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu
21. Par finansējuma piešķiršanu Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem
Novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi
22. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
23. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai
Preiļu novadā
24. Par dzīvojamās mājas Andreja Upīša iela 5, Preiļos, pārvaldīšanas tiesību nodošanu
25. Par SIA “Preiļu saimnieks” iesnieguma izskatīšanu
26. Par dzīvokļa īpašuma Andreja Upīša ielā 18-5, Preiļos, Preiļu novadā izsoli
27. Par dzīvokļa īpašuma Andreja Upīša ielā 18-3, Preiļos, Preiļu novadā izsoli
28. Par zemes gabalu nomas tiesību izsoli
29. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā
30. Par pirkuma līguma noslēgšanu
31. Par nekustamā īpašuma sadali
32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Papildjautājumi
33. Par Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu
34. Par pirkuma līguma noslēgšanu
35. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
36. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
jaunatnes iniciatīvu projektos” īstenošanu un konkursa nolikuma apstiprināšanu
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No plkst. 15.06 turpmākā domes sēdē piedalās Juris Vucāns.
No plkst. 15.06. turpmākā domes sēdē piedalās Aigars Zīmelis.
1.§
Par līdzekļu piešķiršanu
(ziņo: M. Plivda, izsakās: V. Madalāne, J. Erts, J. Želvis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu
„Par pašvaldības budžetiem” un izskatot Murjāņu sporta ģimnāzijas direktora p.i. S.Čevera
2021.gada 12.marta iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu EUR 750,00 apmērā L. S. sporta
mācību treniņa nometnes izmaksu segšanai Portugālē no 2021.gada 09.aprīļa līdz 2021.gada
11.maijam.
Atklāti balsojot: PAR – 13 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, A. Zīmelis);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus Murjāņu sporta ģimnāzijai EUR 500.00 apmērā.
2. Naudas līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas - “Pieaugušo sports”.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Jolanta Gžibovska.
Sagatavotājs J.Gžibovska, E.Vaivods
2.§
Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes sniegtā pakalpojuma – grupu dzīvokļi, izmaksu
apstiprināšanu
(Ziņo: M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 8.pantu, kas
nosaka sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas samaksas vispārīgos principus, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu g) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav
aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem
pakalpojumiem, 2003.gada 27.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.275 „Sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta”, atbilstoši Labklājības pārvaldes nolikuma 3.2.3.apakšpunktā
minētajam,
Atklāti balsojot: PAR – 13 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, A. Zīmelis);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada Labklājības pārvaldes sniegtā pakalpojuma – Grupu dzīvokļi,
izmaksas sekojošā redakcijā:
1.

Grupu dzīvokļa pakalpojums pilngadīgām personām ar 12,02
garīga rakstura traucējumiem ar pašaprūpes prasmēm
EUR/diennaktī

2. Noteikt Grupu dzīvokļa pakalpojuma pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem ar pašaprūpes prasmēm maksu 12,02 EUR/ diennaktī vienai personai gan
Preiļu novada, gan citu pašvaldību iedzīvotājiem.
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Pielikums: Izmaksu aprēķins Grupu dzīvokļa pakalpojumam vienai personai ar garīga rakstura
traucējumiem, ar pašaprūpes prasmēm, uz 1 lapas;
Sagatavoja. J.Gžibovska
Nosūtīt: Preiļu novada Labklājības pārvalde
3.§
Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu saimnieks” 2020. gada finanšu pārskatu
(Ziņo: M. Plivda, J. Kuzņecovs, J. Mūrnieks, izsakās: A. Zīmelis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu
„Par pašvaldības budžetiem” un izskatot SIA “Preiļu saimnieks” iesniegto 2020. gada finanšu
pārskatu,
Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis,); PRET- 3 balsis (Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis);
ATTURAS – 2 balsis (M. Leikučs, M. Pudnika), Preiļu novada dome NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai SIA “Preiļu saimnieks”, Reģ. Nr. 47703001720, 2020. gada finanšu pārskatu.
Pielikumā: SIA “Preiļu saimnieks” 2020. gada pārskats
Sagatavotājs :A. Džeriņš
Nosūtīt: SIA “Preiļu saimnieks”, grāmatvedībai, finanšu analītiķiem
4.§
Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales
starppašvaldību organizācija” 2020. gada finanšu pārskatu
(Ziņo: M. Plivda, izsakās: A. Džeriņš)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu
„Par pašvaldības budžetiem” un izskatot SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales
starppašvaldību organizācija” iesniegto 2020. gada finanšu pārskatu,
Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis,); PRET- 4 balsis (M. Pudnika, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A.
Zīmelis); ATTURAS – 1 balss (M. Leikučs,), Preiļu novada dome NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību
organizācija”, Reģ. Nr. 41503029988, 2020. gada finanšu pārskatu.
Pielikumā: SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”
2020. gada pārskats
Sagatavotājs :A. Džeriņš
Nosūtīt: SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”,
Domes grāmatvedībai, Domes finanšu analītiķiem
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5.§
Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu slimnīca” 2020. gada finanšu pārskatu
(Ziņo: M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu
„Par pašvaldības budžetiem” un izskatot SIA “Preiļu slimnīca” iesniegto 2020. gada finanšu
pārskatu,
Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis,); PRET- nav; ATTURAS – 5 balsis (M. Pudnika, Ā. Vucāns,
J. Vucāns, A. Zīmelis M. Leikučs,), Preiļu novada dome NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai SIA “Preiļu slimnīca”, Reģ. Nr. 40003244761, 2020. gada finanšu pārskatu.
Pielikumā: SIA “Preiļu slimnīca” 2020. gada pārskats
Sagatavotājs :A. Džeriņš
Nosūtīt: SIA “Preiļu slimnīca”, grāmatvedībai, finanšu analītiķiem
6.§
Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu slimnīca” vidēja termiņa darbības
stratēģijas izskatīšanu
(Ziņo: M. Plivda, S. Žukova, izsakās: A. Zīmelis, Ē. Vilcāns)
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
8.panta otrās daļas 1.punktu un 57.pantu, izskatot SIA “Preiļu slimnīca” valdes izstrādāto vidēja
termiņa darbības stratēģiju
SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētājas priekšlikums atlikt jautājuma izskatīšanu, lai
precizētu vidēja termiņa darbības stratēģiju.
Atklāti balsojot: PAR – 13 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, A. Zīmelis);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Atlikt jautājuma izskatīšanu.
Sagatavotājs :A. Džeriņš
7.§
Par lēmuma atcelšanu
(Ziņo: M. Plivda)
2020.gada 11.novembrī Preiļu novada dome pieņēma lēmumu, protokols Nr. 20., punkts 2.§, par
SIA “Preiļu slimnīca”, Reģ. Nr. 40003244761, pamatkapitāla palielināšanu, ņemot vērā to, ka
LR Uzņēmumu reģistrs ir atteicis pamatkapitāla reģistrēšanu (2020.gada 17.decembra lēmums
Nr. 21-6/126314),
Atklāti balsojot: PAR – 13 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, A. Zīmelis);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
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Atcelt Preiļu novada domes 2020.gada 11.novembra lēmumu, protokols Nr. 20, punkts 2.§, “Par
SIA „Preiļu slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu”
Sagatavotājs: A. Džeriņš
8.§
Par finansējuma sadalījumu pašvaldībām samaksai par skolotāju un atbalsta personāla
individuālajām konsultācijām Covid-19 pandēmijas laikā
(Ziņo: M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un
2021.gada 23.februāra Ministru kabineta rīkojumu Nr.110 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no
valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” finansējums pašvaldībām
samaksai par skolotāju un atbalsta personāla individuālajām konsultācijām Covid-19 pandēmijas
laikā summā EUR 70947,00 (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas).
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis); PRET- nav;
ATTURAS – nav,( N. Hļebņikova nepiedalās balsošanā)Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot Preiļu novada vispārizglītojošo skolu direktoriem veikt skolotāju un atbalsta
personāla nostrādāto individuālo konsultāciju apmaksu Covid-19 pandēmijas laikā
summā EUR 70947,00 saskaņā ar 2021.gada 23.februāra Ministru kabineta rīkojumu Nr
110.
2. Finanšu analītiķiem veikt nepieciešamos budžeta grozījumus.
3. Atbildīgie par lēmuma izpildi – Preiļu novada vispārizglītojošo skolu direktori.
Sagatavoja: J.Gžibovska
Nosūtīt:
 Preiļu 1.pamatskola, Preiļu 2.vidusskola, J.Eglīša Preiļu valsts ģimnāzija, Salas
pamatskolai, Pelēču pamatskolai
 grāmatvedībai
 finanšu analītiķiem
9.§
Par valsts budžeta mērķdotācijas mācību līdzekļu, mācību literatūras un digitālo un citu
mācību līdzekļu iegādei sadali starp novada izglītības iestādēm
(Ziņo: M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu „Par
pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar 2021.gada 11.marta Izglītības un zinātnes ministrijas
rīkojumu Nr. 1-2e/21/100 ”Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu mācību līdzekļu un mācību
literatūras iegādei pašvaldībām- pašvaldību izglītības iestādēm 2021.gadā”.
Atklāti balsojot: PAR – 13 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, A. Zīmelis);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Valsts budžeta mērķdotāciju mācību līdzekļu, mācību literatūras digitālo un citu mācību
līdzekļu iegādei 2021.gadā sadalīt proporcionāli izglītojamo skaitam uz 01.09.2020.,
summā EUR 25732,00 (saskaņā ar IZM noteikto un pielikumu Nr1)
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi –J.Gžibovska
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Pielikumā:
1. Mācību līdzekļu, mācību literatūras un digitālo un citu mācību līdzekļu iegādes
valsts budžeta līdzekļu sadalījums 2021.gadam uz vienas lapas
2. Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojums
Sagatavotājs: J.Gžibovska
Nosūtīt:
 Finanšu analītiķiem
 Preiļu novada izglītības iestādēm
10.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
SIA “ZOLVA” iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Plivda, izsakās: A. Zīmelis)
Preiļu novada domes 2021.gada 28.janvāra 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” 3.4.punktā ir noteikts, ka
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus var piemērot juridiskās personām – saimnieciskās
darbības veicējiem – par īpašumā esošu nekustamo īpašumu, kurā notiek saimnieciskā darbība –
25%, 50% vai 70% apmērā, ja nodokļa maksātājs atbilst visām šīm prasībām: 3.4.1. netiek
finansēts no valsts vai pašvaldības budžetu līdzekļiem; 3.4.2. nekustamajā īpašuma 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 – 25 % atlaide; 3.4.4. Uzņēmumā strādājošo Preiļu novada iedzīvotāju skaits
iepriekšējā taksācijas gadā ir pieaudzis no 1 līdz 4 (no viena līdz četriem) darbiniekiem – 50%
atlaide; 3.4.5. Uzņēmumā strādājošo Preiļu novada iedzīvotāju skaits iepriekšējā taksācijas gadā
ir pieaudzis no 5 (pieciem) un vairāk strādājošiem - 70% atlaide”.
Pamatojoties uz Preiļu novada domes 2014.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem
Nr.2014/18 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā ” 4.punktu, šo
noteikumu 3.punktā nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām var piemērot nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus, ja maksātāji ir nomaksājuši nekustamā īpašuma nodokli par
iepriekšējiem taksācijas periodiem pilnā apmērā; iesnieguši šo noteikumu 5. un 6.punktā
noteiktos dokumentus un/ vai dokumentu kopijas; uztur nekustamo īpašumu kārtībā.
Saskaņā ar Preiļu novada domes 2014.gada 22.decembra saistošo noteikumu “Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem ” Nr. 2014/18 8.punkta 8.1.apakšpunktu, ja
iesniegums iesniegts laikā no 01.janvāra līdz 31.janvārim, nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojums tiek piemērots par visu kalendāro gadu.
Pamatojoties uz Preiļu novada domes 2014.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem
Nr.2014/18 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā ” Nr.2014/18 3.1
punktu, Juridiskām personām un fiziskām personām, kuras veic saimniecisku darbību, dome
piešķir nodokļa atvieglojumus kā de minimis atbalstu, ievērojot Eiropas Savienības Komisijas
2013.gada 18.decembra regulas Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.
un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumus. Nodokļa maksātāju kategorijas,
kuri ir saimnieciskās darbības veicēji un pretendē uz atvieglojumu, pieteikumam pievieno
sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta
veidlapas identifikācijas numuru, kura izveidota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis
atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.
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Izskatot SIA “ZOLVA”, reģ.Nr.LV41503024694, adrese: Daugavpils iela 75, Preiļi, LV5301, 2021.gada 15.janvāra iesniegumu (reģ.15.01.2021., Nr.4-11/125) par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, tika konstatēts, ka:
1. Nekustamais īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, nodarbinot algotā darbā 36
Preiļu novada iedzīvotājus.
2. Uzņēmumā strādājošo Preiļu novada iedzīvotāju skaits ir palielinājies par 2, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu.
3. Uzņēmums netiek finansēts no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4. SIA “ZOLVA” nav nodokļu parādu par iepriekšējo periodu.
5. SIA “ZOLVA” ir nomaksājuši nekustamā īpašuma nodokli par iepriekšējiem taksācijas
periodiem pilnā apmērā.
6. SIA “ZOLVA” ir iesnieguši pieteikumu de minimis atbalstam saskaņā ar Preiļu novada
domes 2021.gada 28.janvāra saistošie noteikumiem Nr.2020/13“Grozījumi Preiļu novada
domes 2014.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.2014/08 “Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā” 8.1 punktu.
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, 3.1 punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 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, A. Zīmelis);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā par nekustamajiem īpašumiem
Preiļu novadā par 2021.gadu nodokļu maksātājam SIA “ZOLVA”, reģistrācijas Nr.
LV41503024694.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi- nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite.
Sagatavotājs: I.Žukova
Nosūtīt:
 Nekustamā īpašuma daļai;
 SIA “ZOLVA” (Daugavpils iela 75, Preiļi, lv-5301)
11.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
11.1
Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas pieprasījuma
izskatīšana
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.27 zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas,
adrese: Raiņa bulvāris 3-1.kab., Preiļi, LV-5301, pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļu
parādu (reģistrēts 02.03.2021., Nr.4-11/536), tika konstatēts, ka:
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1. Nekustamais īpašums adrese, kadastra numurs, ir reģistrēts uz A. G., personas kods
xxxxx-xxxxxx. Parāda summa sastāda EUR 56,11 (piecdesmit seši euro un 11 centi).
Nokavējuma nauda uz 15.03.2021. - EUR 22,73 ( divdesmit divi euro un 73 centi).
Administratīvais akts labprātīgi nav izpildīts.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 63.panta 1.daļas 3.punktu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 26.pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu- adrese, kadastra numurs, EUR
78,84 (septiņdesmit astoņi euro un 84 euro centi) apmērā, no nodokļu maksātāja A. G.,
personas kods xxxxx-xxxxxx, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas
vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un, kuras neatbilst Administratīvā procesa
likuma 40.nodaļas noteikumiem (izpildes vispārējie noteikumi), privātpersonai ir tiesības
septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību,
iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja
88, Rēzekne, LV – 4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.
Sagatavotājs: I.Žukova
Nosūtīt:
 Nekustamā īpašuma daļai;
11.2
Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas pieprasījuma
izskatīšana
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.27 zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas,
adrese: Raiņa bulvāris 3-1.kab., Preiļi, LV-5301, pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļu
parādu (reģistrēts 01.03.2021., Nr.4-11/521), tika konstatēts, ka:
2. Nekustamais īpašums adrese, kadastra numurs ir reģistrēts uz R. P., personas kods
xxxxx-xxxxxx. Parāda summa sastāda EUR 115,42 (viens simts piecpadsmit euro un 42
centi). Nokavējuma nauda uz 15.03.2020. - EUR 30,00 ( trīsdesmit euro un 00 centi).
Administratīvais akts labprātīgi nav izpildīts.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 63.panta 1.daļas 3.punktu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 26.pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, Ē. Vilcāns,
K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis); PRET- nav;
ATTURAS – 1 balss (V. Madalāne), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu- adrese, kadastra numurs, EUR
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145,42 (viens simts četrdesmit pieci euro un 42 euro centi) apmērā, no nodokļu maksātāja
R. P., personas kods xxxxx-xxxxxx, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas
vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un, kuras neatbilst Administratīvā procesa
likuma 40.nodaļas noteikumiem (izpildes vispārējie noteikumi), privātpersonai ir tiesības
septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību,
iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja
88, Rēzekne, LV – 4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.
Sagatavotājs: I.Žukova
Nosūtīt:
 Nekustamā īpašuma daļai;
12.§
Par zemes nomas maksas palielināšanu
I. M. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot I. M., personas kods xxxxx-xxxxxx, adrese: adrese, 2021.gada 10.marta iesniegumu
(reģ.10.03.2021., Nr.4-15/159M), par izmaiņām zemes nomas līgumā Nr.4-25/2008/24, tika
konstatēts:
1. Pamatojoties uz Preiļu novada domes 2008.gada 28.marta lēmumu (protokols Nr.5,
p.3.2.), 2008.gada 28.aprīlī starp Preiļu novada domi kā Nomnieku un J. G., personas
kods xxxxx-xxxxxx, kā Iznomātāju tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.4-25/2008/24
(turpmāk- Līgums) un 2017.gada 06.decembra vienošanās Nr.4-25-1/2018/199 par daļas
no zemes vienības ar kadastra numuru, uz kuras atrodas Preiļu pilsētas ielas – ceļa posma
līdz Mehanizatoru ielai (Mehanizatoru ielas daļa), Čakstes iela un automašīnu
stāvlaukums, servitūta ceļš uz Preiļu pagasta īpašuma ar kopējo platību 7222 m2 –
turpmāk tekstā Zemes gabals, nomu.
2. Ar Līguma 3.1.punktu tiek noteikts, ka Nomnieks par Zemes gabala nomu maksā
Iznomātājam nomas maksu – 5% no Iznomātāja Zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
3. Zemes īpašumam adrese, kadastra numurs, ir mainījies īpašnieks, kas lūdz noslēgt jaunu
zemes nomas līgumu, nosakot nomas maksu 6% apmērā no Zemes gabala kadastrālās
vērtības.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par zemes reformu Latvijas
Republikas pilsētās”,
Atklāti balsojot: PAR – 13 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, A. Zīmelis);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar I. M., personas kods xxxxx-xxxxxx, par daļas no zemes
vienības ar kadastra numuru, uz kuras atrodas Preiļu pilsētas ielas – ceļa posma līdz
Mehanizatoru ielai (Mehanizatoru ielas daļa), Čakstes iela, servitūta ceļš uz Preiļu
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pagasta īpašuma, ar kopējo platību 7012 m2, nomu uz 10 (desmit) gadiem saskaņā ar
pielikumu.
2. Noteikt nomas maksu 6% apmērā gadā no I. M. piederoša zemes gabala ar kadastra
numuru, kadastrālās vērtības.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – juridiskā daļa.
Pielikumā: Līguma projekts ar I. M. uz 2 (divām) lapām
Sagatavotājs: I.Žukova
Nosūtīt:
 Nekustamā īpašuma daļai;
 Juridiskajai daļai.
13.§
Par aizdevuma pieprasīšanu Valsts kasei projekta “Parki bez robežām” aktivitāšu
īstenošanai
(Ziņo: M. Plivda)
Preiļu novada pašvaldība saskaņā ar Preiļu novada domes sēdes 2017.gada 28.septembra
protokolu Nr.13, 39.§ “Par piedalīšanos programmas Latvija-Krievija projektā “Parki bez
robežām”” piedalās minētajā projektā kā projekta partneris (vadošais partneris – Gulbenes
novada dome). Projekta aktivitāšu īstenošanā tika paredzēti Preiļu parka infrastruktūras
uzlabošanas darbi – Preiļu parka 2 tiltiņu atjaunošana.
Saskaņā ar 2020. gadā veikto iepirkumu PND 2020/8M, tika noslēgti 2 līgumi par Preiļu
parka 2 tiltiņu (Nr.31 un Nr.33) atjaunošanu ar kopējo summu EUR 41 391,55 (četrdesmit viens
tūkstotis trīs simti deviņdesmit viens euro un 55 euro centi) ar PVN. Darbi tika uzsākti
2020.gada 01.oktobrī, tiltiņu atjaunošanas darbi turpināsies pēc Tehnoloģiskā pārtraukuma
beigām.
Abu līgumu summa tiek finansēta no pārrobežu programmas Eiropas Kaimiņattiecību
instrumenta līdzfinansējuma, kas nosaka, ka, pēc projekta aktivitāšu īstenošanas un atskaišu
iesniegšanas un akceptēšanas no uzraugošajām institūcijām, summa tiks ieskaitīta pašvaldības
budžetā.
Ņemot vērā esošo pašvaldības finanšu kapacitāti, uz doto brīdi nav finansiālu iespēju
īstenot minētās aktivitātes, līdz ar to nepieciešams ņemt aizdevumu Valsts kasē uz 5 gadiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 22. un 22.1 pantu, saskaņā ar likuma par valsts budžetu 2021. gadam
13.panta 1.1 punktu, un saskaņā ar pārrobežu programmas Latvija-Krievija projekta “Parki bez
robežām” (LV-RU-023) un veikto iepirkumu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 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, A. Zīmelis);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizdevumu Valsts kasē uz 5 (pieciem) gadiem ar noteikto procentu likmi pārrobežu
programmas projekta LV-RU-023 “Parki bez robežām” infrastruktūras darbu īstenošanai
EUR 41 391,55 (četrdesmit viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit viens euro un 55 euro
centi) apmērā.
2. Aizdevumu pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu, sākot ar 2022.gada
septembra mēnesi.
3. Aizdevuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi - projekta “Parki bez robežām” vadītāja
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Sagatavotājs: S.Čingule-Vinogradova, J.Gžibovska
14.§
Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Kārsavas ielas pārbūve
Preiļos” realizācijai
(ziņo: M. Plivda, S. Meļko, A. Žukovs, izsakās: J. Vucāns, Ē. Vilcāns, A. Zīmelis)
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek
izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai
un novēršanai” p.3.1. investīciju projekta īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības
programmas investīciju plānā un atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem:
3.1.2. pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceļi, gājēju ietves, viedie
risinājumi satiksmes drošībai un organizēšanai, kā arī inženierkomunikācijas un
stāvlaukumi, ja tie saistīti ar attiecīgajā investīciju projektā iekļauto ielu vai ceļu, u. c.
transporta infrastruktūra) attīstībai, ja investīciju projektā plānoto būvdarbu valsts
aizdevuma izmaksas par transporta infrastruktūras 1 km nepārsniedz 1 000 000 euro
Un Preiļu novada Investīciju plānu 2018. - 2024. gadam (ITP 2: Infrastruktūras attīstība un
pieejamības nodrošināšana, VTP 2: Ēkas un savienojumi, RV 2.1. Atjaunot Preiļu novada ielu un
ceļu tīklu ierakstam, 2.1.7. Kārsavas ielas rekonstrukcija),
Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis,); PRET- 3 balsis (Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis);
ATTURAS – 2 balsis (M. Pudnika, M. Leikučs,), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu investīciju projekta “Kārsavas ielas pārbūve Preiļos” realizācijai EUR 436
873,26 apmērā (tāmes izmaksas) 2021.gadā.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš 20 gadi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2023.gada 1.
jūniju.
3. Aizņēmuma atmaksu garantē no Preiļu novada pašvaldības kārtējā gada budžeta
ieņēmumiem.
4. Iesniegt lēmumu Apvienojamo Preiļu, Vārkavas, Aglonas, Riebiņu pašvaldību finanšu
komisijai saskaņojuma saņemšanai aizņēmuma ņemšanai.
Sagatavotājs: S. Meļko
SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMU
15.§
Par Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: M. Pudnika)
Saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka Valsts, pašvaldību
izglītības iestādes, valsts augstskolu vidējās izglītības iestādes un privātās izglītības iestādes,
izņemot komercsabiedrības un augstskolas, darbojas, pamatojoties uz šo likumu, citiem
likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes
dibinātājs.
Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 8.pantam vispārējās izglītības iestādes darbības
tiesiskais pamats ir šis likums, Izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī tās nolikums.
Izskatot Preiļu pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikuma projektu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka
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“pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”,
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8.pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 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, A. Zīmelis);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikumu saskaņā ar
pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējošu Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” 2014.gada
23.janvāra Preiļu novada domes sēdē (protokols Nr.1, p.1.32.) apstiprināto nolikumu.
Pielikumā: Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikums uz 6 (sešām) lapām.
Sagatavotājs: I.Žukova
Nosūtīt:
 Izglītības pārvaldei;
 PII “Pasaciņa” vadītājai D.Verbickai;
 Juridiskajai daļai.
16.§
Par grozījumiem Preiļu novada Labklājības pārvaldes nolikumā
(Ziņo: M. Pudnika)
Grupu dzīvokļu galvenais mērķis ir nodrošināt mājokli un individuālu atbalstu sociālo
problēmu risināšanā pilngadīgām personām ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura
traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Preiļu novada Labklājības pārvadē tiek izveidota jauna struktūrvienība “Grupu dzīvokļi”,
kas sniegs pakalpojumu iepriekšminētajām personām, pamatojoties uz:
1. Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu
institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem"
9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi” 41.4. un
49.3.apakšpunktiem;
2. Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei
un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases
kārtas īstenošanas noteikumi” 50.10.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka, īstenojot projektu,
finansējuma saņēmējs sniedz tikai tādus sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā
reģistrētus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, kuru sniegšanai pasākuma
ietvaros ir izveidota sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūra un kuru
sniegšana ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. panta pirmo daļu un
17. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2017. gada 27.jūnija noteikumu Nr.385 „Noteikumi par
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sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu” 3. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 8. punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 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, A. Zīmelis);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus 2016.gada 28.aprīļa Preiļu novada Labklājības pārvaldes nolikumam
saskaņā ar pielikumu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada Labklājības pārvalde.
Pielikumā: Grozījumi 2016.gada 28.aprīļa Preiļu novada Labklājības pārvaldes nolikumā uz 1
(vienas) lapas ar 1 (vienu) pielikumu uz 1 (vienas) lapas.
Sagatavotājs: L.Pastars, S.Launerte
Nosūtīt: Preiļu novada Labklājības pārvaldei.
17.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
17.1
I. Č.- Č. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot I. Č.-Č., p.k. xxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese,
2020.gada 10.marta iesniegumu (reģ., 11.03.2021., Nr. 13-1/162Č) par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

Pagarināt ar I. Č. – Č. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese, īres līgumu uz 3 mēnešiem.

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA
“Preiļu saimnieks”
Sagatavoja Z. Andrejeva
Nosūtīt: juridiskajai daļai un speciālistei mājokļu jautājumos Z.Andrejevai.
17.2
A. G. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot A. G., p.k. xxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese, 2021.
gada 11.marta iesniegumu (reģ.11.03.2021. Nr.13-1/166G) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu,
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Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar A. G. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese īres līgumu uz 3 mēnešiem.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs Z. Andrejeva
Nosūtīt: SIA “Preiļu saimnieks” un speciālistei mājokļu jautājumos Z.Andrejevai.
17.3
J. I. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot J. I., p.k. xxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese, 2021.
gada 9.marta iesniegumu (reģ. 10.03.2021 Nr. 13-1/156I) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar J. I. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese, īres līgumu uz 3 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
17.4
V. I. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot V. I., personas kods xxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvojamajā
platībā adrese 2021.gada 18.februāra iesniegumu (reģ18.02.2021, Nr. 13-1/107I) par sociālās
dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2.daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V. I. sociālās dzīvojamās platības adrese īres līgumu uz 3 mēnešiem.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un juridiskā daļa .
Sagatavotājs Z. Andrejeva
Nosūtīt: Juridiskai daļai un speciālistei mājokļu jautājumos Z.Andrejevai
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17.5
V. Z. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot V. Z., personas kods xxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī
adrese, 2021. gada 12.marta iesniegumu (reģ.12.03.2021., Nr.13-1/169Z) par sociālā dzīvokļa
īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V. Z. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA
“Preiļu saimnieks”
Sagatavoja Z. Andrejeva
Nosūtīt: SIA “Preiļu saimnieks” un speciālistei mājokļu jautājumos Z.Andrejavai
17.6
O. K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot O. K., p.k. xxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese 2021.
gada 9.marta iesniegumu (reģ. 10.03.2021. Nr. 13-1\157K) par sociālā dzīvokļa īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 11. panta 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar O. K. noslēgto sociālā dzīvokļa 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
17.7
J. F. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot J. F., p.k. xxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese 2021.
gada 11.marta iesniegumu ( reģ., 11.03.2021., Nr. 13-1/164F) par sociālās īres līguma
pagarināšanu pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
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1. Pagarināt J. F. adrese, sociālās dzīvojamās platības 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.
17.8
J. Č. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot J. Č., p.k. xxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese, 2021.
gada 1. marta iesniegumu (reģ., 02.03.2021, Nr. 13-1/137Č) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 5. panta 4. daļu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar J. Č. noslēgto sociālā dzīvokļa 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
17.9
V. Z. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot V. Z., personas kods xxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, 2021. gada
3.marta iesniegumu (reģ.11.03.2021., Nr.13-1/165Z) par sociālā dzīvokļa adrese īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V.
Madalāne, Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Leikučs, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V. Z. sociālā dzīvokļa īres tiesības adrese īres līgumu uz 6 mēnešiem. .
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, juridiskā daļa.
Sagatavoja Z. Andrejeva
Nosūtīt: Juridiskai daļai un speciālistei mājokļu jautājumos Z.Andrejevai
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18.§
Par pašvaldības sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
A. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot A. B., personas kods xxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, 2021. gada
11. marta iesniegumu (reģ.11.03.2021., Nr.13-1/ 167B) par sociālā dzīvokļa adrese., īres
tiesību piešķiršanu .
A. B. ir uzņemta rindā Reģistrā Nr. 2, 2016.gada 26.maija domes sēdes protokols Nr. 9.
Uzņemta rindā kā bērns kas palicis bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības
sasniegšanas.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.un 3.pantu, Preiļu novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/15, “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniegšanas kārtību”.5.panta 1.3 punktu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 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, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. B. īres tiesības uz sociālo dzīvokli adrese.
2. SIA “Preiļu saimnieks” noslēgt ar A. B. dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem .
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos
Sagatavotājs Z. Andrejeva
Nosūtīt: SIA “Preiļu saimnieks” un speciālistei mājokļu jautājumos Z.Andrejevai.
19.§
Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu
S.V. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot S. V., personas kods xxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, 2021. gada
10.marta iesniegumu (reģ.10.03.2021. Nr.13-1/158V ) par pašvaldības dzīvokļa adrese, īres
līguma pārrakstīšanu uz dēla R. V. vārda, p.k. xxxxx-xxxxxx.
Pielikumā:
1. Izziņa SIA “Preiļu saimnieks” par parāda neesamību
2 Izziņa par deklarēto dzīvesvietu adrese.
pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta 4. daļu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 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, A.
Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus pašvaldības dzīvojamās platības adrese īres līgumā, kā galveno
īrnieku ierakstot R. V., p.k. xxxxx-xxxxxx.
2. SIA “Preiļu saimnieks” pārslēgt ar R.V., p.k. xxxxx-xxxxxx, īres līgumu uz 10 gadiem.
Sagatavoja: Z.Andrejeva
Nosūtīt: SIA “Preiļu saimnieks” un speciālistei mājokļu jautājumos Z. Andrejevai, R. V.
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Tehnisku iemeslu dēļ, tiek izsludināts 7 minūšu pārtraukums.
No plkst. 16.30 turpinās domes sēde videokonferences veidā.
20.§
Par pašvaldības dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu
B. Č. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot B. Č., p.k. xxxxx-xxxxxx, deklarētā dzīvesvieta pašvaldības dzīvoklī
adrese, 2021.gada 26. februāra iesniegumu (reģ. 01.03.2021. Nr. 13-1\129Č) par pašvaldības
dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu,
Pielikumā:
26.02.2021. SIA” Preiļu saimnieks” izziņa Nr.5, ka nav parāda par īri, apsaimniekošanu
un komunālajiem pakalpojumiem.
Atklāti balsojot: PAR – 13 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, A. Zīmelis);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar B. Č. noslēgto pašvaldības dzīvojamās telpas adrese īres līgumu uz 2 gadiem.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”
Sagatavotājs Z. Andrejeva
Nosūtīt: SIA “Preiļu saimnieks” un speciālistei mājokļu jautājumos Z.Andrejevai.
21.§
Par finansējuma piešķiršanu Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem
(Ziņo: M. Pudnika)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, likumu „Par
pašvaldību budžetiem” un, izskatot Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas direktora
E.Vaivoda 2021.gada 17.marta iesniegumu un Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas
padomes 2021. gada 26.februāra sēdes protokolu Nr. 1, par finansējuma piešķiršanu augsta
līmeņa sportistiem, saskaņā ar pašvaldības nolikumu “Sporta atbalsta programmas finansējuma
piešķiršana Preiļu novada iedzīvotājiem”:
Atklāti balsojot: PAR – 13 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, A. Zīmelis);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu sekojošiem Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem, saskaņā ar
Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas padomes 2021. gada 26. februāra sēdes
protokolu Nr. 1 :
Vārds, uzvārds
Valteram Pūdžam

Iedalītā
Summa EUR
400
22

Raivo Liniņam
Emīls Verčinskis
Andis Briška
Sofija Kirillova
Sofijai Gžibovskai
Franciskai Liniņai
Aleksandram Pahomovam
Zaigai Kalvānei
Nellijai Afanasjevai
Paulai Lindai Liniņai
Jurijs Avsiščers
Miks Babris
Matīss Babris

500
400
500
200
400
500
500
400
400
500
500
500
500

2. Līdzekļus EUR 6200,00 paredzēt no 2021.gada budžetā apstiprinātajiem asignējumiem
sadaļā “Pieaugušo sports”.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi –E.Vaivods
Pielikumā:
iesniegums

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas direktora 2021.gada 17.marta

Sagatavotājs: E.Vaivods, J.Gžibovska
Nosūtīt :
 Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolai,
 grāmatvedībai,
 finanšu analītiķiem
ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI
22.§
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
(ziņo: J. Erts)
Saskaņā ar 25.08.2012. Ministru kabineta noteikumu 570. “Derīgo izrakteņu ieguves
kārtība” 38.3. punktam un 06.11.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr. 696 “Zemes dzīļu
izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”
26. punktam, un SIA “JA Gravels”. nr. 40103373005, iesniegtajiem dokumentiem (LVĢMC
(Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra) “Derīgo izrakteņu (izņemot pazemes
ūdeņus) atradnes pase” - protokols Nr. 1 (02.01.2020.), VVD (Valsts vides dienests) “Derīgo
izrakteņu ieguves limits” no 28.02.2020. līdz 22.11.2028., VVD “Tehniskie noteikumi Nr.
DA20TN0145” un to grozījumi, VVD ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr.DA20SI0030,
grafiskais pielikums) smilts-grants un smilts ieguves atradnes “Gauri” (kadastra Nr. 7658 003
0173) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0173, Preiļu novadā, Preiļu pagastā
izveidošanai ar limitu smilts-grants 83,16 (tūkst. m3), smilts 74,12 (tūkst. m3), kuru limits ir
spēkā no 09.10.2015.
Atklāti balsojot: PAR – 13 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, A. Zīmelis);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
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Izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr. 1
 Atļauja izsniegta 2021.gada 25.martā
 Atļauja derīga līdz 2028.gada 22.novembrim.
Sagatavotājs: A. Anins
23.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu
Ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā
(Ziņo: J. Erts)
Pamatojoties uz 2017.gada 07.jūlijā pieņemtajiem Preiļu novada domes saistošajiem
noteikumiem “Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku
) ierosinājuma un
-2021. gada . 26. februāra, dzīvojamās mājas adrese īpašnieces N. I. iesniegumu Nr. 17-1122/125-I,
Atklāti balsojot: PAR – 13 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, A. Zīmelis);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas adrese, jauna ūdensvada un kanalizācijas
pieslēguma ierīkošanai EUR 400 ( 20 metri ūdensvads un 20 metri kanalizācija).
2. Uzdot Preiļu novada domes juridiskajai daļai slēgt vienošanos ar pretendentiem par darbu
izpildes un līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
Sagatavotājs: K. Určs
Nosūtīt:
K. Určam
B. Savicka
S. Mukāne
I. Elste
24.§
Par dzīvojamās mājas Andreja Upīša iela 5, Preiļos, pārvaldīšanas tiesību nodošanu
(Ziņo: J. Erts, izsakās: A. Zīmelis)
Preiļu novada domē 2021.gada 01.martā saņemts dzīvokļu īpašnieku kopsapulces
protokols Nr. 1/02/2021, kurā pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas Andreja Upīša iela 5,
Preiļos, Preiļu novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Biedrībai “Upīša 5”.
Pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku 2021.gada 28. februāra balsošanas protokolu Nr.
1/02/2021, piecpadsmit (15) dzīvokļu īpašnieki jeb 68.18 % no dzīvokļu kopskaita ir pieņēmuši
lēmumu lauzt līgumu ar SIA “Preiļu saimnieks” un pārvaldīšanas tiesības nodot biedrībai “Upīša
5”, kurai turpmāk nodrošinās obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības.
Dzīvokļu īpašnieku kopību pārstāves, kā arī mājas pārvaldīšanas tiesības nodrošinās
Biedrība “Upīša 5”, kura dzīvokļu kopības pieņemto lēmumu izpildīs, slēdzot un parakstot
kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu, lai nodrošinātu turpmāku dzīvojamās
mājas pārvaldīšanu atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma prasībām.
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā piektās daļas 4.
punkts noteic, ka pārvaldīšanas tiesības var tikt nodotas, ja dzīvokļu īpašnieku sabiedrības
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dalībnieki vai arī savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk nekā pusi no
dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita. Minētā likuma 51.1 panta sestā daļa noteic,
ka lēmuma pieņemšanas procedūras ietvaros pieņemtais lēmums par dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai uzskatāms par
pieņemtu, ja “par” balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā pusi no visu dzīvojamās
mājā esošo privatizācijas objektu skaita.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
51.panta trešo, piekto, sesto daļu, 2021.gada 28. februāra dzīvokļu īpašnieku kopsapulces
protokolu Nr. 1/02/2021 un ievērojot labas pārvaldības principu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 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, A. Zīmelis);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot dzīvojamās mājas Andreja Upīša iela 5, Preiļos, Preiļos, pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas tiesības dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Upīša 5”, parakstot dzīvojamās
mājas nodošanas un pieņemšanas aktu ar pārējo dzīvojamās mājas tehnisko
dokumentāciju.
2. Uzdot Preiļu novada domes kustamā un nekustamā īpašuma nodošanas-pieņemšanas
komisijas priekšsēdētājam I. Ivdrim sadarbībā ar SIA „Preiļu Saimnieks” valdes
priekšsēdētāju J.Mūrnieku nodrošināt dzīvojamās mājas Andreja Upīša iela 5, Preiļos
pārvaldīšanas tiesību nodošanu viena mēneša laikā no lēmuma parakstīšanas dienas
3. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nodošanas – pieņemšanas akts
netiek noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne,
Atbrīvošanas aleja 88, LV – 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: K. Určs, S. Launerte
Nosūtīt:
 I. Ivdrim.
 K. Určam
 B. Savickai
 S. Mukānei
 S. Launertei
 Biedrībai “Upīša 5”
 SIA “Preiļu saimnieks”
No plkst. 16.50 tehnisku iemeslu dēļ, turpmākā domes sēdē nepiedalās Māra Pudnika.
25.§
Par SIA “Preiļu saimnieks” iesnieguma izskatīšanu
(Ziņo: J. Erts, A. Džeriņš, izsakās: A. Zīmelis Ē. Vilcāns, K. Zarāne, Ā. Vucāns)
Izskatot SIA “Preiļu saimnieks, Reģ. Nr. 47703001720, 2020.gada 2.novembra
iesniegumu Nr.1-8/344 (reģistrēts Preiļu novada domes kancelejā ar Nr. 4-11/2587), par
siltumenerģijas un karstā ūdens piegādes iespējām Daugavpils, A.Upīša ielu mikrorajona
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iedzīvotājiem, sakarā ar to, ka 2021.gada 30.septembrī beidzas trīspusējā līguma (A/S Preiļu
siers, SIA Preiļu saimnieks un Preiļu novada dome) darbības termiņš,
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS –
nav, (balsošanā nepiedalās M. Leikučs) Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt deleģējuma līgumu ar SIA “Preiļu saimnieks” par siltumenerģijas nodrošināšanu.
2. Līdz 8.aprīlim sagatavot priekšlikumus līguma projektam.
Pielikumā: SIA Preiļu saimnieks iesniegums uz 1 lapas
Sagatavotājs: A. Džeriņš
26.§
Par dzīvokļa īpašuma Andreja Upīša ielā 18-5, Preiļos, Preiļu novadā izsoli
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot jautājumu par pašvaldības dzīvokļa Andreja Upīša ielā 18-5, Preiļos, Preiļu novadā
atsavināšanu, konstatēts: dzīvoklis Andreja Upīša ielā 18-5, Preiļos ir atbrīvojies. Dzīvokļa
īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz Preiļu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa kopējā platība
74,7 m2, četras istabas. Dzīvoklis atrodas vienstāva sešu dzīvokļu dzīvojamajā mājā ar daļējām
ērtībām (nav vannas istabas, ir centralizētā apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, nav
pieslēguma centralizētiem gāzes tīkliem). Slikts ēkas pamatelementu tehniskais stāvoklis,
dzīvoklī nepieciešams remonts.
Saņemts dzīvokļa īpašuma novērtējums no sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Jura Borska
(LĪVA sertifikāta Nr.74) – EUR 4000,00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Valsts un
pašvaldību mantas atsavināšanas likuma”4.panta 4.daļas 5.punktu, 5.pantu, 45.panta trešo daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, M. Leikučs); PRET- nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības dzīvokli Andreja Upīša ielā 18-5, Preiļos, Preiļu novadā.
Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana atklātā izsolē. Noteikt izsoles sākumcenu EUR
4090,00 apmērā.
2. Apstiprināt dzīvokļa Andreja Upīša ielā 18-5, Preiļos, Preiļu novadā izsoles noteikumus.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite
Pielikumā : Nekustamā īpašuma –dzīvokļa Andreja Upīša ielā 18-5, Preiļos, Preiļu novadā
izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt:
 nekustamā īpašuma daļai
 juridiskajai daļai
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27.§
Par dzīvokļa īpašuma Andreja Upīša ielā 18-3, Preiļos, Preiļu novadā izsoli
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot jautājumu par pašvaldības dzīvokļa Andreja Upīša ielā 18-3, Preiļos, Preiļu novadā
atsavināšanu, konstatēts: dzīvoklis Andreja Upīša ielā 18-3, Preiļos ir atbrīvojies. Dzīvokļa
īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz Preiļu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa kopējā platība
37,4 m2, divas istabas. Dzīvoklis atrodas vienstāva sešu dzīvokļu dzīvojamajā mājā ar daļējām
ērtībām (nav vannas istabas, ir centralizētā apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, nav
pieslēguma centralizētiem gāzes tīkliem). Slikts ēkas pamatelementu tehniskais stāvoklis,
dzīvoklī nepieciešams remonts.
Saņemts dzīvokļa īpašuma novērtējums no sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Jura Borska
(LĪVA sertifikāta Nr.74) – EUR 2100,00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Valsts un
pašvaldību mantas atsavināšanas likuma”4.panta 4.daļas 5.punktu, 5.pantu, 45.panta trešo daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, M. Leikučs); PRET- nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības dzīvokli Andreja Upīša ielā 18-3, Preiļos, Preiļu novadā.
Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana atklātā izsolē. Noteikt izsoles sākumcenu EUR
2190,00 apmērā.
2. Apstiprināt dzīvokļa Andreja Upīša ielā 18-3, Preiļos, Preiļu novadā izsoles noteikumus.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite
Pielikumā : Nekustamā īpašuma –dzīvokļa Andreja Upīša ielā 18-3, Preiļos, Preiļu novadā
izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt:
 nekustamā īpašuma daļai
 juridiskajai daļai
28.§
Par zemes gabalu nomas tiesību izsoli
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot fizisko un juridisko personu iesniegumus par zemes gabalu Aizkalnes, Pelēču un
Saunas pagastā, nomu uz 5 gadiem lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts:
1.Zemes gabals Saunas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7674 007 0548 (platība 4,4352 ha)
ir Preiļu novada pašvaldībai piekrītošā zeme.
2.Zemes gabali Pelēču pagastā ar kadastra apzīmējumiem:
7656 005 0305 (platība 3,9 ha)
7656 004 0148 (platība 0,8 ha)
7656 006 0176 (platība 3,4 ha)
7656 006 0135 (daļa platības 9,0 ha)
7656 001 0168 (platība 1,0 ha)
7656 002 0155 (platība 1,6 ha)
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7656 002 0154 (platība 0,4979 ha)
7656 002 0023 (platība 2,2 ha)
7656 002 0166 (platība 2,45 ha)
7656 004 0150 (platība 1,7 ha) ir Preiļu novada pašvaldībai piekrītošā zeme.
3.Zemes gabali Aizkalnes pagastā ar kadastra apzīmējumiem:
7644 001 0360 (platība 1,6 ha)
7644 005 0276 (platība 0,7307 ha) ir Preiļu novada pašvaldībai piekrītošā zeme.
4.Preiļu novada domes mājas lapā ievietotajās publikācijās par zemes gabalu iznomāšanu
norādītajos pieteikumu iesniegšanas termiņos ir pieteikušies vairāki pretendenti.
5.MK noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
40. punktā noteikts - neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai mutiskā
izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā nedrīkst būt mazāka par
šo noteikumu 5. punktā minēto, t.i. 28,00 EUR gadā).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.a) punktu, MK
noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, M. Leikučs); PRET- nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot izsoles objektu - pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību Aizkalnes, Pelēču un
Saunas pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem:
7674 007 0548 (4,4352 ha), 7656 005 0305 (platība 3,9 ha), 7656 004 0148 (platība 0,8 ha),
7656 006 0176 (platība 3,4 ha), 7656 006 0135 (daļa platības 9,0 ha), 7656 001 0168 (platība 1,0
ha), 7656 002 0155 (platība 1,6 ha), 7656 002 0154 (platība 0,4979 ha), 7656 002 0023 (platība
2,2 ha), 7656 002 0166 (platība 2,45 ha), 7656 004 0150 (platība 1,7 ha), 7644 001 0360 (platība
1,6 ha) 7644 005 0276 (platība 0,7307 ha) - nomas tiesību izsoles ar izmantošanas mērķi lauksaimniecība.
2. Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoļu noteikumus(Pielikumi Nr. 1.līdz Nr.14.)
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite
Pielikumā: Izsoles noteikumi uz 14 lapaspusēm
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt: nekustamā īpašuma daļai
29.§
Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā
29.1
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Brīvības iela 9-3, Preiļos, reģistrāciju zemesgrāmatā
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot A. Š. , personas kods xxxxx-xxxxxx, dzīvo adrese , 2021. gada 10. februāra
iesniegumu (reģ. 12.02.2021., Nr.4-15/92-Š par pašvaldības dzīvokļa adrese, Preiļu novadā
atsavināšanu, konstatēts:
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Dzīvokļa īpašums adrese ir izīrēts A. Š. no 2010.gada 06.aprīļa (īres līgums) pamatojoties
uz Preiļu novada domes 2007.gada 21.decembra sēdes ,prot. Nr.21, p.2.3.3. un 2010.gada
26.marta sēdes, prot. Nr.5, p.2.7. lēmumiem.
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 – 12 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, M. Leikučs); PRET- nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu Nr. 3, Brīvības ielā 9, Preiļos, Preiļu novadā 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
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt: Nekustamā īpašuma daļai
29.2
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Jaunatnes iela 4-5, Līčos, Preiļu pagasts, Preiļu novads,
reģistrāciju zemesgrāmatā
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot N. L. , personas kods xxxxx-xxxxxx, dzīvo adrese, 2021. gada 01. marta
iesniegumu (reģ. 01.03.2021., Nr.4-15/130-L par pašvaldības dzīvokļa adrese, atsavināšanu,
konstatēts:
Dzīvokļa īpašums adrese ir izīrēts N. L. no 2020.gada 30.novembra (īres līgums)
pamatojoties uz Preiļu novada domes 2020.gada 26.novembra sēdes lēmumu, prot. Nr.21, punkts
26.
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 – 12 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, M. Leikučs); PRET- nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu Nr. 5, adreseuz Preiļu novada pašvaldības
vārda.
2. Uzdot nekustamā īpašuma daļai sagatavot dokumentus dzīvokļa reģistrācijai
zemesgrāmatā un pasūtīt dzīvokļa novērtējumu.
29

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite.
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt: Nekustamā īpašuma daļai
30.§
Par pirkuma līguma noslēgšanu
P. R. pilnvarotās personas J. M. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot P. R., personas kods xxxxx-xxxxxx, pilnvarotās personas J. M., personas kods xxxxxxxxxxx, dzīvo adrese, kura darbojas uz 2019. gada 16. aprīļa pilnvaras Nr.10 pamata, 2021.gada
08.marta iesniegumu (reģistrēts 08.03.2021., Nr. 4-15-2/ 145 M), atsavināšanas ierosināšanu par
pirkuma līguma noslēgšanu par apbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu, adrese, uz
kuras atrodas P. R. piederošas būves, reģistrētas Aizkalnes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.
100000589639, konstatēts:
1) Preiļu novada dome 2019. gada 27.jūnijā pieņēmusi lēmumu protokols Nr. 8., punkts
24.1., par nekustamā īpašuma – zemes vienības, kadastra apzīmējums, platība 0,3 ha,
adrese, reģistrēšanu zemesgrāmatā un novērtējuma pasūtīšanu, pamatojoties uz
pirmpirkuma tiesīgās personas pilnvarotās personas atsavināšanas ierosinājumu.
2) Nekustamais īpašums 2020.gada 16.septembrī reģistrēts Aizkalnes pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr. 100000604409 uz Preiļu novada pašvaldības vārda.
3) Nekustamo īpašumu sertificēts vērtētājs Juris Borskis (sertifikāts Nr.74) 2021.gada 24.
februārī veicis nekustamā īpašuma novērtēšanu, īpašuma tirgus vērtība ir EUR 2700,Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 3. punktu, 5.panta ceturto daļu, 14.panta
otro daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, M. Leikučs); PRET- nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt pirkuma līgumu ar P. R., personas kods xxxxx-xxxxxx, pilnvaroto personu J. M.,
personas kods xxxxx-xxxxxx, kura darbojas uz 2019. gada 16. aprīļa pilnvaras Nr.10
pamata, par nekustamā īpašuma – zemes vienības 0,2873 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu, zemesgrāmatu nodalījums Nr. 100000604409, pirkumu par cenu EUR
2840,- (divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro), t.sk. izdevumi par vērtētāja
pakalpojumu 140.00 EUR.
2. Uzdot juridiskajai daļai sagatavot pirkuma līgumu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt:
 Nekustamā īpašuma daļai
 Juridiskajai daļai
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31.§
Par nekustamā īpašuma sadali
31.1
I. F. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot I. F., personas kods xxxxx-xxxxxx, dzīvo adrese, 2021. gada 04.marta iesniegumu (reģ.
04.03.2021., Nr.4-15/140-F) par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. Preiļu novada Preiļu
pagastā, sadali, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, M. Leikučs); PRET- nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “ar kadastra Nr. Preiļu novada Preiļu pagastā, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu platībā 3,2 ha neizstrādājot zemes ierīcības sadales
projektu.
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7658 001 0089 piešķirt jaunu
nosaukumu “Kristālu Mežs” un mainīt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz 0201 (zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt:
 Nekustamā īpašuma daļai
31.2
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 11.marta iesniegumu (reģ. 11.02.2021., Nr.4-11/ 639)
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 – 12 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, M. Leikučs); 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 0,02 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
0,02 ha noteikt plānoto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0601 (individuālo dzīvojamo
māju apbūve)
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4. 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) ,
1104 (Transporta līdzekļu garāžu apbūve).

5. Īpašumā paliekošajai zemes vienības daļai piešķirt adresi Jelgavas iela 35, Preiļi, Preiļu
nov.
6. Izstrādājot zemes ierīcības sadales projektu paredzēt piekļuvi visām projektētajām zemes
vienībām.
7. Noteikt, ka zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna M
1: 2000 pamatnes.
8. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu
veicējam.
9. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai domē,
jāiesniedz saskaņošanai Preiļu novada būvvaldē.\
10. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Preiļu
novada domē
11. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Pielikumā: Grafiskais pielikums uz 1 lapas
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt:
 PREIĻU VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS ROMAS
KATOĻU DRAUDZEI, adrese Tirgus laukums 11, Preiļi, LV-5301
 Nekustamā īpašuma daļai
31.3
A. B. un D. B.iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot A. B., personas kods xxxxx-xxxxxx, dzīvo adrese, un D. B., personas kods xxxxxxxxxxx, dzīvo adrese, 2021. gada 12.marta iesniegumu (reģ. 12.03.2021., Nr.4-15/170-B) par
nekustamā īpašuma, 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 – 12 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, M. Leikučs); PRET- nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt atbilstoši grafiskajam pielikumam nekustamo īpašumu ” ar kadastra Nr.:
 no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 001 0192 atdalīt apmēram 0,8 ha, no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 001 0168 apmēram 1,2 ha (kopā apmēram
2,1 ha) un iekļaut jaunā īpašumā ar jaunu nosaukumu “Duglāzijas”, noteikt plānoto
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nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība).
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 001 0192 – atdalīt apmēram 2,0 ha ,
saglabāt esošo nosaukumu “Balcari”, esošo, VARIS reģistrēto adresi “Balcari”, Lielie
Pupāji, Preiļu pagasts, Preiļu novads un esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 001 0192 atdalīt apmēram 5,6 ha, no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 001 0168 apmēram 7,5 ha (kopā apmēram
13,1 ha) un iekļaut jaunā īpašumā ar jaunu nosaukumu “Balcaru Lauki”, noteikt plānoto
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība).

2. Noteikt, ka zemes gabala platība var tikt precizēta, veicot uzmērīšanu dabā.
3. Izstrādājot zemes ierīcības sadales projektu paredzēt piekļuvi visām projektētajām zemes
vienībām
4. Noteikt, ka zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna M
1: 10 000 pamatnes
5. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu
veicējam.
6. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai domē,
jāiesniedz saskaņošanai Preiļu novada būvvaldē
7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Preiļu
novada domē
8. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Pielikumā: Grafiskais pielikums uz 1 lapas
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt:
 Nekustamā īpašuma daļai.
31.4
SIA „A-J Energobūve” iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot SIA „A-J Energobūve”, reģ. Nr.42103054067, adrese Kalvenes iela 71-2, Aizpute,
2021.gada 15.marta iesniegumu (reģ. Nr. 15.03.2021., Nr.4-11/665) par nekustamā īpašuma ar
kadastra numuru 7644 002 0089 „Kaņepītes” Preiļu novada Aizkalnes pagastā sadali,
pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21 pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, M. Leikučs); PRET- nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kaņepītes” ar kadastra numuru 7644 002 0089 Preiļu
novada Aizkalnes pagastā, neizstrādājot zemes ierīcības sadales projektu:


atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7644 002 0066 platībā 2,0 ha un piešķirt
jaunu īpašuma nosaukumu “Kurzemnieki”, un mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
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mērķi no 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz 0201
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
2. Īpašuma sastāvā paliekošajām zemes vienībām saglabāt esošo nosaukumu “Kaņepītes” un
esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība).
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt:
 Elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz e-pastu arturs.rudzroga@inbox.lv
 Nekustamā īpašuma daļai.
32.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
SIA “Aizkraukles mērnieks” iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot SIA “Aizkraukles mērnieks”, reģ. Nr.45403016678, 2021.gada 26.februāra
iesniegumu (reģ.26.02.2021., Nr.4-11/528) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam „Jāņogas” Preiļu novada Pelēču pagastā, zemes vienības kadastra
apzīmējums 7656 004 0136, konstatēts, ka zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam
īpašumam „Jāņogas” Preiļu novada Pelēču pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7656
004 0136 ir izstrādājis zemes ierīkotājs Gatis Grunšteins,(sertifikāta Nr.AA0106).
Pamatojoties uz likumu „Zemes ierīcības likums” un MK noteikumu Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6 punktu un 26. punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, M. Leikučs); PRET- nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam īpašumam „Jāņogas” Preiļu
novada Pelēču pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7656 004 0136.
2. Plānotajai zemes vienībai Nr. 1 ar plānoto platību 10,8 ha (plānotais kadastra apzīmējums
7656 004 0166) saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) un esošo nosaukumu “Jāņogas”.
3. Plānotajai zemes vienībai Nr. 2 ar plānoto platību 4,1 ha (plānotais kadastra apzīmējums
7656 004 0167) piešķirt jaunu nosaukumu “Jāņogu Mežs” un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt:
1. Elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz adresi : latgale@vzd.gov.lv ;
2. Elektroniski
parakstīta
dokumenta
veidā
uz
gatis@aizkrauklesmernieks@inbox.lv;
3. Nekustamā īpašuma daļai.
No plkst. 17.29 turpmākā domes sēdē nepiedalās Māris Leikučs.
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adresi

:

33.§
Par Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu
(Ziņo: M. Plivda, A. Džeriņš, izsakās: J. Vucāns)
Preiļu novada domē saņemts Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Natālijas Rivžas
iesniegums, reģ.domē 04.02.2021., 5-8/66-R, ar lūgumu atkārtoti ievēlēt par Preiļu novada
bāriņtiesas priekšsēdētāju, sakarā ar pilnvaru termiņa beigām.
Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmā daļa nosaka, ka Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības
dome uz pieciem gadiem.
Saskaņā ar Preiļu novada domes 2016.gada 26.februāra sēdes lēmumu 34.§, protokols
Nr.4 Natālija Rivža ievēlēta amatā ar 2016.gada 26.februāri uz 5 (pieciem) gadiem. No
2020.gada 12.septembra līdz 2022.gada 11.martam Natālija Rivža atrodas bērna kopšanas
atvaļinājumā. Ar 2020.gada 28.maija domes lēmumu, prot.Nr.9, 24.§ par Preiļu novada
bāriņtiesas priekššedētāju apstiprināta Valentīna Krīvāne.
Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 10.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5.punktā norādītajam
Natālija Rivža atbilst minētajām prasībām uz atkārtotu termiņa apstiprināšanu bāriņtiesas
priekšsēdētāja amatā, ir izgājusi apmācību procesu un viņai ir darba pieredze bāriņtiesas darbā.
Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 9.panta ceturto daļu 2021.gada 4.februārī Preiļu
novada dome nosūtīja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai pieprasījumu izsniegt
atzinumu par Preiļu novada bāriņtiesas darbību pēdējo triju gadu periodā.
Saskaņā ar pieprasīto un saņemto Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinumu,
reģ. domē 04.03.2021., “Par Preiļu novada bāriņtiesas darba izvērtējumu”, ir norādīts:
1) pašvaldībai nepieciešams nodrošināt mērķtiecīgi organizētu konsultatīvu, izglītojošu
un psiholoģisku atbalstu bāriņtiesas locekļiem, lai pilnveidotu viņu profesionālo
kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti;
2) pārbaudītajās lietās konstatēja atsevišķus normatīvo aktu pārkāpumus un
nepietiekamu bērnu vislabāko interešu un tiesību aizsardzības uzraudzīšanu
atsevišķās lietās;
3) aicinājums pašvaldībai sadarbībā ar Bāriņtiesu un pašvaldības sociālo dienestu
sekmēt audžuģimeņu jautājuma aktualizēšanu.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
26.punktu, Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, 10.pantu, kā arī Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas atzinumu,
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS –
nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Natāliju Rivžu, personas kods:210879-12152, Preiļu novada bāriņtiesas
priekšsēdētājas amatā uz 5 (pieciem) gadiem.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Sagatavotājs: A. Kairāne
Nosūtīt:
 Preiļu novada bāriņtiesai
 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai
 Domes personāla speciālistam
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34.§
Par pirkuma līguma noslēgšanu
K. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot K. P., personas kods xxxxx-xxxxxx, adrese: 2021.gada 19. marta iesniegumu (reģistrēts
22.03.2021., Nr. 4-15/182 P) par pirkuma līguma noslēgšanu par apbūvētu zemes vienību adrese,
uz kuras atrodas K. P. piederošas būves, reģistrētas Preiļu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.
100000544589, konstatēts:
1) Preiļu novada dome 2020. gada 26.novembrī pieņēmusi lēmumu protokols Nr. 21.,
punkts 19.3., par nekustamā īpašuma – zemes vienības 0,1235 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7601 003 0704 Jelgavas ielā 21, Preiļos, Preiļu novadā, reģistrēšanu
zemesgrāmatā un novērtējuma pasūtīšanu, pamatojoties uz pirmpirkuma tiesīgās personas
atsavināšanas ierosinājumu.
2) Nekustamais īpašums 2020.gada 23.decembrī reģistrēts Preiļu pilsētas zemesgrāmatu
nodalījumā Nr. 100000608552 uz Preiļu novada pašvaldības vārda.
3) Nekustamo īpašumu sertificēts vērtētājs SIA “Dzieti” (sertifikāts Nr.15) 2021.gada 11.
februārī veicis nekustamā īpašuma novērtēšanu, īpašuma tirgus vērtība ir EUR 2800,Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 3. punktu, 5.panta ceturto daļu, 14.panta
otro daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS –
nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt pirkuma līgumu ar K. P., personas kods xxxxx-xxxxxx, par nekustamā īpašuma zemes vienības 0,1235 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7601 003 0704 adrese,
zemesgrāmatu nodalījums Nr. 100000608552, pirkumu par cenu EUR 3017,80 (trīs
tūkstoši septiņpadsmit euro 80 eurocenti), t.sk. izdevumi par vērtētāja pakalpojumu
217.80 EUR.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt:
 nekustamā īpašuma daļai
35.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Ingara Osipova pieprasījuma izskatīšana
(Ziņo: M. Plivda, izsakās: Ē. Vilcāns)
Izskatot Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.19 zvērināta tiesu izpildītāja Ingara Osipova, adrese:
Raiņa bulvāris 3-2.kab., Preiļi, LV-5301, pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļu parādu
(reģistrēts 22.03.2021., Nr.4-11/743), tika konstatēts, ka:
1. Nekustamais īpašums adrese, ir reģistrēts uz I. G., personas kods xxxxx-xxxxxx. Parāda
summa sastāda EUR 223,88 (divi simti divdesmit trīs euro un 88 centi). Nokavējuma
nauda uz 22.03.2021. - EUR 57,30 ( piecdesmit septiņi euro un 30 centi).
Administratīvais akts labprātīgi nav izpildīts.
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Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 63.panta 1.daļas 3.punktu un likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 26.pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS –
nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu- adrese, EUR 281,18 (divi simti
astoņdesmit viens euro un 18 euro centi) apmērā, no nodokļu maksātājas I. G., personas
kods xxxxx-xxxxxx, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo mantu.
2. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas
vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un, kuras neatbilst Administratīvā procesa
likuma 40.nodaļas noteikumiem (izpildes vispārējie noteikumi), privātpersonai ir tiesības
septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību,
iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja
88, Rēzekne, LV – 4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.
Sagatavotājs: I.Žukova
Nosūtīt:
 Nekustamā īpašuma daļai;
36.§
Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” īstenošanu un konkursa nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: M. Plivda)
Preiļu novada pašvaldība saskaņā ar projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai” nodrošinās projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” Preiļu novadā.
Projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)
iesaistītās pašvaldības organizē jaunatnes iniciatīvas projektu konkursus. Minētā projekta
konkursa mērķis – palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo
motivāciju turpināt un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē; iesaistīt priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riska grupas formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību
iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.
Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek
nodrošināts no projekta PuMPuRS līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā
summa (ne vairāk un ne mazāk). 2021.gadā Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursam Preiļu
novadam piešķirtā kvota ir 3 projekti.
Konkurss tiek organizēts saskaņā ar MK 2016. gada 12. jūlija noteikumiem Nr. 460
“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas
noteikumi”.
Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajām vadlīnijām (informatīvais
materiāls pašvaldībām par jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa organizēšanu) pašvaldība
apstiprina Izglītības kvalitātes valsts dienesta izstrādāto un Izglītības un zinātnes ministrijas
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saskaņoto minētā projekta konkursa nolikumu. Izglītības un zinātnes ministrija 2019.gada
3.decembrī ir saskaņojusi izstrādāto atklātā projektu konkursa ,,Priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos" nolikumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumu Nr.460 „Darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas
noteikumi” 33., 34., 35.punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS –
nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Preiļu novada Jauniešu centram “Četri” organizēt atklātu projektu konkursu
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu
projektos” atbilstoši izstrādātajam nolikumam.
3. Apstiprināt projektu konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
3.1. Sintija Ančeva
3.2. Santa Ancāne - Novikova
3.3. Iveta Šņepste
Pielikumā: atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikums uz 23 lapām.
Sagatavotājs: S. Ančeva
Nosūtīt: Preiļu novada Jauniešu centram “Četri”
Sēdi slēdz: plkst. 17.37
Novada domes priekšsēdētāja

______________________

M. Plivda

Deputāti

_______________________

K. Zarāne

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

M. Pudnika

____________________

J. Erts

Protokolists
Protokols parakstīts 2021.gada 26.martā
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______________________

V. Madalāne

______________________

J. Želvis

______________________

A. Zīmelis

______________________

M. Leikučs

______________________

Ē. Vilcāns

______________________

L. Skutele

