LATVIJAS REPUBLIKA

Preiļ u nova da do me
Reģ.Nr. 90000065720
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr. - 65322766
e-pasts: dome@preili.lv
konts Nr.LV08UNLA0026000130630, A/s SEB banka, kods UNLALV2X,
konts Nr. LV81HABA0551019925560, A/s SWEDBANK, kods HABALV22

DOMES SĒDES PROTOKOLS
ATTĀLINĀTĀ VEIDĀ
Preiļos
2021.gada 28.aprīlī
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 no plkst. 15.06
Juris ERTS
Klavdija ZARĀNE
Māra PUDNIKA
Ārijs VUCĀNS
Ineta LIEPNIECE
Juris VUCĀNS
Māris LEIKUČS no plkst.15.14
Aigars ZĪMELIS
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;
Sanda Launerte – juridiskās daļas vadītājas vietniece;
Ilona Žukova – juriste;
Sanita Meļko – attīstības daļas vadītājas vietniece;
Skaidra Mukāne – galvenā grāmatvede;
Artis Žukovs - Tehniskās daļas būvinženieris;
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Lauris Pastars– Labklājības pārvaldes direktors;
Gunta Uzuleviča – Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītāja;
Raimonds Rubins – Saunas pagasta pārvaldes vadītājs;
Vitālijs Plivda – Preiļu pagasta pārvaldes vadītāja;
Iveta Stašulāne – Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja;
Iveta Šņepste – Preiļu novada tūrisma informācijas centra vadītāja;
Domes sēde notiek videokonferences veidā.
Sēdes vadītāja
jautājumiem:

Maruta Plivda

iepazīstina ar kārtējās novada domes sēdes darba kārtības
DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas jautājumi
1. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2021/3 „Grozījumi Nr.1 Preiļu novada domes Saistošajos
Noteikumos Nr.2021/01 „Par Preiļu novada 2021. gada pamatbudžetu”
2. Par Preiļu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izpildes apstiprināšanu
3. Par Preiļu novada pašvaldības 2020. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
4. Par paceļamo vārtu uzstādīšanu un to finansēšanu pašvaldības piederošajā īpašumā Liepu
2A, Preiļi
5. Par līdzekļu piešķiršanu Pašvaldības policijas autotransporta iegādei
6. Par līdzekļu piešķiršanu granulu apkures katlu uzstādīšanu Salas pamatskolai
7. Par līdzekļu piešķiršanu mākslīgā seguma futbola stadiona apgaismojuma ierīkošanai
8. Par līdzekļu piešķiršanu
9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Boksa klubs “13 Th Round”
10. Par mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu
līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu fiziskām personām
12. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu
13. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un ar to saistīto nokavējuma naudas dzēšanu
maksātnespējīgām fiziskām personām
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudas dzēšanu
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudas dzēšanu
16. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu likvidētām juridiskām personām
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
18. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2020.gada 11.novembra lēmumā “Par ēdināšanas
nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā” (protokols Nr.20, 3.§)
19. Par Preiļu novada domes 2021.gada 31.marta ārkārtas domes sēdes lēmuma “Par aizdevumu
Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta Nr.LLI-476 “Vides kvalitātes
uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (Save Past for future)
aktivitāšu īstenošanai” (protokols Nr.5, 4.§) precizēšanu
20. Par grozījumiem štatu (amatu) sarakstā
21. Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu
22. Par zemes gabala nomas tiesību izsoli
23. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
24. Par pirkuma līguma noslēgšanu
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Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi
25. Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes grupu dzīvokļu klientu līdzmaksājumu
26. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana
27. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
28. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
29. Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību un dzīvojamās platības piešķiršanu
Novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi
30. Par Preiļu novada attīstības pamatrādītāju izvērtējumu par 2020.gadu
31. Par ceļu uzturēšanas klašu publikāciju masu saziņas līdzekļos vasaras sezonai 2021. gadam
32. Par ielu tirdzniecību no treilera
33. Par ielu tirdzniecības vietas ierādīšanu
34. Par zemes iznomāšanu
35. Par izlozes apstiprināšanu
36. Par nekustamā īpašuma sadali
37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Sēdes vadītāja aicina balsot par šādiem darba kārtības papildjautājumiem:
1. Par zemes nodošanu apakšnomā
2. Par pašvaldības līdzfinansējumu investīciju projekta “Kārsavas ielas pārbūve Preiļos“
realizācijai“
3. Par Preiļu novada domes 2021.gada 25.marta domes sēdes lēmuma “Par valsts budžeta
aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Kārsavas ielas pārbūve Preiļos“ realizācijai“
(protokols Nr.4, 14.§) precizēšanu
4. Par nosaukuma piešķiršanu
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
6. Par atvaļinājuma piešķiršanu Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietniekam
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS –
nav, (N. Hļebņikova, M. Leikučs nepiedalās balsošanā) Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt šādus papildjautājumus 28.aprīļa domes sēdes darba kārtībai :
1. Par zemes nodošanu apakšnomā
2. Par pašvaldības līdzfinansējumu investīciju projekta “Kārsavas ielas pārbūve Preiļos“
realizācijai“
3. Par Preiļu novada domes 2021.gada 25.marta domes sēdes lēmuma “Par valsts budžeta
aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Kārsavas ielas pārbūve Preiļos“ realizācijai“
(protokols Nr.4, 14.§) precizēšanu
4. Par nosaukuma piešķiršanu
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
6. Par atvaļinājuma piešķiršanu Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietniekam
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Sēdes vadītāja aicina balsot par 28.aprīļa izsludināto darba kārtību.
Finanšu komitejas jautājumi
1. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2021/3 „Grozījumi Nr.1 Preiļu novada domes Saistošajos
Noteikumos Nr.2021/01 „Par Preiļu novada 2021. gada pamatbudžetu”
2. Par Preiļu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izpildes apstiprināšanu
3. Par Preiļu novada pašvaldības 2020. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
4. Par paceļamo vārtu uzstādīšanu un to finansēšanu pašvaldības piederošajā īpašumā Liepu
2A, Preiļi
5. Par līdzekļu piešķiršanu Pašvaldības policijas autotransporta iegādei
6. Par līdzekļu piešķiršanu granulu apkures katlu uzstādīšanu Salas pamatskolai
7. Par līdzekļu piešķiršanu mākslīgā seguma futbola stadiona apgaismojuma ierīkošanai
8. Par līdzekļu piešķiršanu
9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Boksa klubs “13 Th Round”
10. Par mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu
līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu fiziskām personām
12. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu
13. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un ar to saistīto nokavējuma naudas dzēšanu
maksātnespējīgām fiziskām personām
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudas dzēšanu
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudas dzēšanu
16. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu likvidētām juridiskām personām
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
18. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2020.gada 11.novembra lēmumā “Par ēdināšanas
nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā” (protokols Nr.20, 3.§)
19. Par Preiļu novada domes 2021.gada 31.marta ārkārtas domes sēdes lēmuma “Par
aizdevumu Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta Nr.LLI-476 “Vides
kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (Save Past
for future) aktivitāšu īstenošanai” (protokols Nr.5, 4.§) precizēšanu
20. Par grozījumiem štatu (amatu) sarakstā
21. Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu
22. Par zemes gabala nomas tiesību izsoli
23. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
24. Par pirkuma līguma noslēgšanu
Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi
25. Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes grupu dzīvokļu klientu līdzmaksājumu
26. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana
27. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
28. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
29. Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību un dzīvojamās platības piešķiršanu
Novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi
30. Par Preiļu novada attīstības pamatrādītāju izvērtējumu par 2020.gadu
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31. Par ceļu uzturēšanas klašu publikāciju masu saziņas līdzekļos vasaras sezonai 2021. gadam
32. Par ielu tirdzniecību no treilera
33. Par ielu tirdzniecības vietas ierādīšanu
34. Par zemes iznomāšanu
35. Par izlozes apstiprināšanu
36. Par nekustamā īpašuma sadali
37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis); PRET- nav; ATTURAS –
nav, (N. Hļebņikova, M. Leikučs nepiedalās balsošanā) Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt šādu 28.aprīļa domes sēdes darba kārtību:
Finanšu komitejas jautājumi
1. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2021/3 „Grozījumi Nr.1 Preiļu novada domes Saistošajos
Noteikumos Nr.2021/01 „Par Preiļu novada 2021. gada pamatbudžetu”
2. Par Preiļu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izpildes apstiprināšanu
3. Par Preiļu novada pašvaldības 2020. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
4. Par paceļamo vārtu uzstādīšanu un to finansēšanu pašvaldības piederošajā īpašumā Liepu
2A, Preiļi
5. Par līdzekļu piešķiršanu Pašvaldības policijas autotransporta iegādei
6. Par līdzekļu piešķiršanu granulu apkures katlu uzstādīšanu Salas pamatskolai
7. Par līdzekļu piešķiršanu mākslīgā seguma futbola stadiona apgaismojuma ierīkošanai
8. Par līdzekļu piešķiršanu
9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Boksa klubs “13 Th Round”
10. Par mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu
līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu fiziskām personām
12. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu
13. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un ar to saistīto nokavējuma naudas dzēšanu
maksātnespējīgām fiziskām personām
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudas dzēšanu
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudas dzēšanu
16. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu likvidētām juridiskām personām
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
18. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2020.gada 11.novembra lēmumā “Par ēdināšanas
nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā” (protokols Nr.20, 3.§)
19. Par Preiļu novada domes 2021.gada 31.marta ārkārtas domes sēdes lēmuma “Par aizdevumu
Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta Nr.LLI-476 “Vides kvalitātes
uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (Save Past for future)
aktivitāšu īstenošanai” (protokols Nr.5, 4.§) precizēšanu
20. Par grozījumiem štatu (amatu) sarakstā
21. Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu
22. Par zemes gabala nomas tiesību izsoli
23. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
24. Par pirkuma līguma noslēgšanu
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Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi
25. Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes grupu dzīvokļu klientu līdzmaksājumu
26. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana
27. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
28. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
29. Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību un dzīvojamās platības piešķiršanu
Novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi
30. Par Preiļu novada attīstības pamatrādītāju izvērtējumu par 2020.gadu
31. Par ceļu uzturēšanas klašu publikāciju masu saziņas līdzekļos vasaras sezonai 2021. gadam
32. Par ielu tirdzniecību no treilera
33. Par ielu tirdzniecības vietas ierādīšanu
34. Par zemes iznomāšanu
35. Par izlozes apstiprināšanu
36. Par nekustamā īpašuma sadali
37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Papildjautājumi
38. Par zemes nodošanu apakšnomā
39. Par pašvaldības līdzfinansējumu investīciju projekta “Kārsavas ielas pārbūve Preiļos“
realizācijai“
40. Par Preiļu novada domes 2021.gada 25.marta domes sēdes lēmuma “Par valsts budžeta
aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Kārsavas ielas pārbūve Preiļos“ realizācijai“
(protokols Nr.4, 14.§) precizēšanu
41. Par nosaukuma piešķiršanu
42. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
43. Par atvaļinājuma piešķiršanu Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietniekam
No plkst. 15.06. turpmākā domes sēdē piedalās Nadežda Hļebņikova.
1.§
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2021/3
„Grozījumi Nr.1 Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr.2021/01
„Par Preiļu novada 2021. gada pamatbudžetu”
(Ziņo: M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu
„Par pašvaldības budžetiem”,
Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis,); PRET- 3 balsis (Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis);
ATTURAS – 1 balss (M. Pudnika), Preiļu novada dome NOLEMJ:
veikt sekojošos grozījumus „Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Preiļu novada 2021. gada
pamatbudžetu”
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1. Apstiprināt novada pamatbudžeta tekošā gada ieņēmumu plāna palielinājumu par EUR
547606,00 apmērā, kā rezultātā pamatbudžeta tekošā gada ieņēmumu plāna kopsumma
sastāda EUR 10 612 181,00 tai skaitā :
o KKF finansējums Preiļu Mūzikas un mākslas skolas projektam “Materiāli tehniskās
bāzes uzlabošana” =+ EUR 1200,00;
o Valsts finansējums J.Eglīša Preiļu VĢ =+2250,00:
o KKF
finansējums Preiļu Mūzikas un mākslas skolas
projektam “Ķeramikas
apdedzināšanas krāsns iegāde” =+ EUR 1700,00;
o Valsts finansējums – piemaksa pedagogiem ,skolotāju palīgiem un auklītēm par darbu
Covid-19 pandēmijas laikā = + EUR 21345,00;
o Valsts finansējums pašvaldībām samaksai par skolotāju un atbalsta personāla
individuālajām konsultācijām Covid-19 pandēmijas laikā =+ EUR 70947,00;
o Finansējums projektam „Pumpurs”= + EUR 19900,00;
o Valsts budžeta dotācija 1.-4.klašu skolēnu ēdināšanai =+ EUR 15208,00;
o Valsts budžeta finansējums programmai “Latvijas skolas soma” =+ EUR 12182,00;
o KKF finansējums Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja projektam “Holokausta
upuru materiālo liecību restaurācija” = + EUR 600,00;
o Finansējums projektam “Profesionālā sociāla darba attīstība pašvaldībās”
o ( audžuģimenēm) = + EUR 4295,00;
o Finansējums projektam “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide
un attīstība Preiļu novadā” = + EUR 187639,00;
o Valsts budžeta dotācija individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un dezinfekcijas
līdzekļiem ,saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanai “ = + EUR
510,00;
o Finansējums projektam “Atbalsts vistrūcīgākajām personām” = + EUR 1247,00;
o Finansējums projektam “Intervences noliktavas ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas
izbūve Rietumu ielai pieguļošajā teritorijā ” =+EUR 89203,00;
o Finansējums projektam “Dabas daudzveidības saglabāšana pārrobežu reģiona mitrājos,
izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” = + EUR 9420,00;
o Valsts finansējums pašvaldībām Covid -19 izraisītās krīzes pārvarēšanai un seku
novēršanai = + EUR 36855,00;
o Valsts dotācija pašvaldībai par atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanu diennakts režīmā
=+ EUR 3105,00;
o Saņemtais finansējums no SIA “Preiļu slimnīca”= + EUR 70000,00.
o Piešķirtie aizdevumi =+ EUR 358862,00.
2. Apstiprināt pamatbudžeta izdevumu plāna izmaiņas pa ekonomiskās klasifikācijas
kodiem saskaņā ar pielikumiem Nr. 1 un Nr. 2.
Pielikumā: Ekonomiskās klasifikācijas kodi un paskaidrojuma raksts
Sagatavotājs B.Savicka
Nosūtīt: finanšu analītiķiem
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2.§
Par Preiļu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izpildes apstiprināšanu
(Ziņo: M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu „Par
pašvaldības budžetiem”,
Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis,); PRET- 4 balsis (Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, M.
Pudnika); ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izpildi:
1.1. ieņēmumos EUR 12 867 312,00 ;
tai skaitā :
 nodokļu ieņēmumi EUR 5 000 253, 00 jeb 38,86 % no kopējiem ieņēmumiem;
 nenodokļu ieņēmumi EUR 65 598,00, jeb 0,51 % no kopējiem ieņēmumiem;
 transfertu ieņēmumi (mērķdotācijas) EUR 7 240 429,00, jeb 56,27 % no
kopējiem ieņēmumiem;
 maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi EUR 560 864,00, jeb 4,36 % no kopējiem
ieņēmumiem.
1.2. izdevumos EUR 12 908 666,00;
tai skaitā :
 izglītības iestāžu un pasākumu finansēšanai EUR 5 596 987,00, jeb 43,36 % no
kopējiem budžeta izdevumiem;
 pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai EUR 3 305 783,00 EUR jeb
25,61% no kopējiem budžeta izdevumiem;
 vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai EUR 1 042 101,00, jeb 8,07
% no kopējiem izdevumiem;
 sociālajai nodrošināšanai EUR 1 330 233,00, jeb 10,31 % no kopējiem
izdevumiem;
 brīvajam laikam, kultūrai, sportam EUR 986 033,00 jeb 7,64 % no kopējiem
budžeta izdevumiem;
 ekonomiskajai darbībai EUR 495 984,00 apjomā, jeb 3,84 % no kopējiem
izdevumiem;
 sabiedriskajai kārtībai EUR 128 361,00 , jeb 0,99 % no kopējiem izdevumiem;
 veselības aprūpei EUR 23 184,00, jeb 0,18 % no kopējiem izdevumiem;
1.3. piešķirtos un saņemtos aizdevumus summā EUR 59 933,00 ;
tai skaitā :
 projektam “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un
modernizēšana” summā EUR 39 528,00;
 projektam “Ielu apgaismojuma tīklu izbūve Pelēču pagasta centrā un pie pagasta
ēkas Preiļu novadā ”= + EUR 20 405,00 .
1.4. atmaksātos aizdevumus summā EUR 738 966.00 ;
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1.5. neizņemtos aizdevumus summā EUR 1 925 488,00;
tai skaitā :
 projektam “Pašvaldības “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” Rietumu ielas izbūves darbības aktivitāte Nr.1 - būvdarbi, būvuzraudzība un
autoruzraudzība - summā EUR 301 711,00 ( aizdevuma summa EUR 617 412,00 ) ;
 projektam “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” - Rietumu ielas
izbūves darbības aktivitāte Nr.2- Industriālās teritorijas izbūve Rietumu ielas pieguļošajā
teritorijā būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības un labiekārtošana summā EUR
1 4165 47,00 ( aizdevuma līguma summa EUR 1 747 487,00 ) ;
 projektam “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana
Preiļu novadā” - Intervences noliktavas ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve
summā EUR 207 230,00 ( aizdevuma līguma summa EUR 611 539,00 ) .
1.6.naudas līdzekļu atlikumu uz 2021. gada sākumu EUR 2 542 805,00.
Pielikumā: Pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
Sagatavoja : B.Savicka
Nosūtīt:
 finanšu analītiķiem
 galvenajam grāmatvedim
No plkst, 15.14 turpmākā sēdē piedalās Māris Leikučs.
3.§
Par Preiļu novada pašvaldības 2020. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
(Ziņo: M. Plivda, B. Savicka, A. Džeriņš, izsakās: A. Zīmelis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un izskatot Preiļu
novada pašvaldības 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- 5 balsis (Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, M.
Pudnika, M. Leikučs); ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības 2020. gada finanšu pārskatu ar bilances vērtību uz
pārskata perioda beigām EUR 42 079 500 ( pārskats grāmatvedības nodaļā ).
Pielikumā: Preiļu novada pašvaldības 2020.gada finanšu pārskata dokumenti
Sagatavotājs S.Mukāne, B.Savicka
Nosūtīt:
 galvenajam grāmatvedim
 finanšu analītiķiem
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4.§
Par paceļamo vārtu uzstādīšanu un to finansēšanu pašvaldības piederošajā īpašumā
Liepu 2A, Preiļi
SIA “Roof trade ” valdes priekšsēdētāja iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot SIA “Roof trade”, reģistrācijas Nr.51503084981, valdes priekšsēdētāja Valda Vucāna
2021.gada 16.marta iesniegumu (reģ.17.03.2021., Nr.4-11/706), tika konstatēts:
1. Preiļu novada dome ar 2020.gada 28.maija lēmumu Nr.16 (prot.Nr.9) nodeva ēku Liepu
iela 2A, kadastra apzīmējums 7601 003 0101 004, (turpmāk- Nomas objekts) skārdnieku
darbnīcas un noliktavas izveidei SIA “Roof trade” (turpmāk- Nomnieks), saskaņā ar kuru
2020.gada 08.jūnijā tika noslēgts Neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.4-25/2020/33.
Nomas līguma termiņš ir 2022.gada 01.jūlijs, kas ar 2020.gada 26.novembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.21, 1.§) tika pagarināts uz 10 (desmit) gadiem – līdz 2032.gada
01.jūlijam.
2. Pamatojoties uz Preiļu novada domes 2020.gada 26.novembra sēdes lēmumu (protokols
Nr.21, 1.§), Nomnieks par saviem līdzekļiem ir veicis durvju un logu nomaiņu Nomas
objektā. Dome ir atbrīvojusi Nomnieku no nomas maksas samaksas uz 30 (trīsdesmit)
mēnešiem no 2020.gada 26.novembra.
3. Nomnieks vēlas veikt galveno ieejas durvju un to sānu logu demontāžu un to vietā
uzstādīt aizslēdzamus paceļamos vārtus sakarā ar to, ka pašreizējās ieejas durvis un sānu
logi ir ļoti sliktā stāvoklī, un tie veic minimālu ēkas aizsargfunkciju.
4. Nomnieks iesniegumā izsaka savu gribu atjaunot signalizāciju Nomas objektā un uzstādīt
novērošanas kameras ēkas iekšpusē un ārpusē par saviem līdzekļiem.
5. Nomnieks ieguldot savus finanšu līdzekļus pašvaldības īpašumā, Nomas objektam rada
būtiskus uzlabojumus un tāpēc Nomnieks vēlas, lai Iznomātājs atbalsta paceļamo vārtu
nomaiņu un uzstādīšanu šādā veidā:
5.1. Iznomātājs pagarina nomas līguma darbības termiņu un atbrīvo Nomnieku no nomas
maksas samaksas proporcionāli paceļamo vārtu nomaiņas izmaksu aprēķinam.
Nomnieks veic vārtu nomaiņu par saviem līdzekļiem.
6. Nomnieks ir veicis tirgus izpēti paceļamo vārtu nomaiņai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “b” apakšpunktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republika Civillikuma 865.-867.pantu, Latvijas
Republikas Civillikuma Saistību tiesību 2140.pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr.4-25/2020/33 termiņu uz 21 mēnesi no
līguma darbības termiņa beigām.
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2. Atbrīvot no 2020.gada 08.jūnijā noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 425/2020/33 noteiktās nomas maksas EUR 71,64 (septiņdesmit viens euro un 64 euro centi)
SIA “Roof trade”, reģistrācijas Nr. 51503084981 vēl papildus uz 21 (divdesmit viens)
mēnesi.
3. Uzdot Preiļu novada domes Juridiskajai daļai veikt grozījumus neapdzīvojamo telpu nomas
līgumā Nr.4-25/2020/33.
4. Uzdot SIA “Roof trade” veikt galveno ieejas durvju un to sānu logu demontāžu un to vietā
paceļamo vārtu uzstādīšanu 3 (trīs) mēnešu laikā no vienošanās parakstīšanas par grozījumu
veikšanu neapdzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.4-25/2020/33, sastādot darbu pieņemšanasnodošanas aktu.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi - grāmatvedības daļa, juridiskā daļa.
Sagatavotājs: I.Žukova
Nosūtīt:
 Juridiskajai daļai;
 Nekustamā īpašuma daļai;
 Grāmatvedības daļai;
 SIA “Roof trade” (Nikodema Rancāna iela 5-13, Preiļi, LV-5301).
5.§
Par līdzekļu piešķiršanu Pašvaldības policijas autotransporta iegādei
(Ziņo: M. Plivda)
Pašvaldības policijas autotransports VW Transportier, v/n HE2880, ir iegādāts 2008.gadā
un šobrīd ik gadu tiek tērēti lieli finanšu līdzekļi minētās automašīnas remontam. Administratīvi
teritoriālās reformas rezultātā Preiļu novada teritorija paplašināsies un līdz ar to arī Pašvaldības
policijai palielināsies teritorija, kurā nepieciešams uzturēt sabiedrisko kārtību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un likumu “Par pašvaldības budžetiem”
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Veikt iepirkuma procedūru autotransporta vieglās pasažieru automašīnas iegādei operatīvajā
līzingā.
2. Līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas - pārējie izglītības pakalpojumi.
Sagatavoja I. Ivdris, S.Launerte
Nosūtīt:
 Finanšu analītiķim;
 Transporta daļai;
 Juridiskajai daļai,
 Pašvaldības policijai.
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6.§
Par līdzekļu piešķiršanu granulu apkures katlu uzstādīšanu Salas pamatskolai
(Ziņo: M. Plivda, A. Vjakse, A. Džeriņš, izsakās: A. Zīmelis, Ē. Vilcāns)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu
„Par pašvaldības budžetiem” un sakarā ar nepieciešamību Salas sākumskolā nomainīt malkas
apkures katlu uz granulu apkures katliem ( 2 gab.)
Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis,); PRET- 1 balss (A. Zīmelis); ATTURAS – 4 balsis (Ā.
Vucāns, J. Vucāns, M. Pudnika, M. Leikučs), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt naudas līdzekļus granulu apkures katliem (2 gabali) summā līdz EUR 18000,00
2. Piešķirt finansējumu no 2021. gada pamatbudžetā saņemtā Covid-19 izraisītās krīzes
pārvarēšanai un seku novēršanai.
3. Finanšu analītiķiem veikt nepieciešamos budžeta grozījumus .
Sagatavotājs A.Džeriņš , A.Vjakse
Nosūtīt:
 grāmatvedībai
 finanšu analītiķiem
 Salas sākumskolai
7.§
Par līdzekļu piešķiršanu mākslīgā seguma futbola stadiona apgaismojuma ierīkošanai
(Ziņo: M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu
„Par pašvaldības budžetiem” un sakarā ar nepieciešamību ierīkot apgaismojumu mākslīgā
seguma futbola stadionā
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt naudas līdzekļus apgaismojuma ierīkošanai summā līdz EUR 18800,00.
2. Piešķirt finansējumu no 2021. gada pamatbudžetā saņemtā finansējuma Covid-19 izraisītās
krīzes pārvarēšanai un seku novēršanai .
3. Finanšu analītiķiem veikt nepieciešamos budžeta grozījumus .
Sagatavotājs A.Džeriņš , E.Vaivods
Nosūtīt:
 grāmatvedībai
 finanšu analītiķiem
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8.§
Par līdzekļu piešķiršanu
(Ziņo: M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu „Par
pašvaldības budžetiem” un izskatot Pauniņu kapsētas vecākās Anitas Skuteles 2021. gada
7.aprīļa iesniegumu par nepieciešamību pabeigt iesāktos darbus pie bruģa ieklāšanas un
pakāpienu izveides Pauniņu kapsētā, saskaņā ar SIA “Master CLC” veicamo darbu izmaksu tāmi
nepieciešamie līdzekļi ir EUR 539,00 (ar PVN),
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt naudas līdzekļus iesākto bruģēšanas darbu un pakāpienu izbūvei summā EUR
539,00 (ar PVN).
2. Līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas – Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana.
Sagatavotājs: J. Ciša
9.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Boksa klubs “13 Th Round”
(Ziņo: M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu
„Par pašvaldības budžetiem” un izskatot biedrības “Boksa kluba “13 Th Round” valdes locekļa
Raimonda Šņepsta 2021. gada 10. aprīļa iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam
“Boksa kluba “13 Th Round” trenažieru zāles izveide” 20% apmērā no projekta kopsummas
EUR 23033,63 , kas sastāda EUR 4606,73.
Projekts ir atbalstīts ES lauku attīstības apakšpasākumā “Darbību īstenošanas saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” ar Nr. 21-03-AL21-A019.2106-000006 “Boksa kluba “13Th Round” trenažieru zāles
izveide” .
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Sakarā ar to, ka projekts ir sabiedriski nozīmīgs piešķirt līdzfinansējumu biedrībai
“Boksa kluba “13 Th Round” projektam “Boksa kluba “13 Th Round” trenažieru zāles
izveide” 20% apmērā no projekta kopsummas EUR 4606,73 apmērā.
2. Naudas līdzekļus paredzēt no 2021. gada pamatbudžeta sadaļas “Ekonomiskā darbība”
Sagatavotājs B.Savicka
Nosūtīt:
 grāmatvedībai
 finanšu analītiķiem
 biedrībai “Boksa kluba “13 Th Round”
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10.§
Par mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu
līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu
(Ziņo: M. Plivda)
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 10. punktam, Preiļu novada domes izsludināto
atklāto projektu konkursam „Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības
veicēju projektu līdzfinansēšanai”, apstiprinātajam konkursa nolikumam un projektu vērtēšanas
sēdes protokolam Nr.1, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs); PRET- nav;
ATTURAS – nav, (M. Pudnika nepiedalās balsošanā)Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2021.gada 12.aprīļa Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības
veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa projektu izvērtēšanas protokolu Nr. 1. un piešķirt
finansējumu projektu īstenošanai:
1.1. Piešķirt 50% no kopējām projekta izmaksām:
1.1.1. SDV Olgas Jermakovas projekta “Tetovējumu un permanentā meikapa likvidēšanas
aprīkojuma- kompaktā lāzera Nd:yag Q-switch iegāde un atbilstošā pakalpojuma
uzsākšana” īstenošanai, kas sastāda EUR 2100,00;
1.1.2. SDV Edgara Rožinska projekta “Pārvietojamā nomas multifunkcionālā kubula un
piekabes- platformas iegāde” īstenošanai, kas sastāda EUR 1958,99;
1.1.3. SDV Riharda Briškas projekta “Eksotisko putnu un mīļdzīvnieku apskates vietas
izveidošana tūrisma attīstībai Preiļu novadā” īstenošanai, kas sastāda EUR 1266,87;
1.1.4. SDV Ivetas Martinovas projekta “Aprīkojuma iegāde manikīra pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanai” īstenošanai, kas sastāda EUR 431,89;
1.1.5. SIA DG cars projekta “Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana uzņēmumā- Sabiedrībā ar
ierobežotu atbildību “DG cars” “ īstenošanai, kas sastāda EUR 2750,00;
1.1.6. SIA EVROMASTER.LV projekta “Jaunā pakalpojuma ieviešana un loģistikas iespēju
paplašināšana” īstenošanai, kas sastāda EUR 2730,00;
1.1.7. SIA RUSAL projekta “Esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes
paaugstināšana” īstenošanai, kas sastāda EUR 1996,50;
1.1.8. SDV Diānas Antonovas projekta “SDV Diānas Antonovas saimnieciskās darbības
efektivitātes palielināšana” īstenošanai, kas sastāda EUR 567,99;
1.1.9. SDV Evitas Piļščikovas projekta “Kvalitatīva tūrisma pakalpojuma izveide- Brīvdienu
mājai “Duni” nepieciešamo iekārtu iegāde” īstenošanai, kas sastāda EUR 1800,19;
1.2. Piešķirt maksimālo domes līdzfinansējumu 3000 EUR :
1.2.1. SDV Edgara Klibais projekta “Malkas sagatavošana, realizācija un piegāde” īstenošanai;
1.2.2. SDV Renāra Valdoņa projekta “Kanoe laivu un pārvietojamās piekabes iegāde”
īstenošanai.
2. Līdzekļus kopsummā EUR 21 602,43 (divdesmit vienu tūkstoti seši simti divus eiro un
43 centus) paredzēt no plānotajiem budžeta līdzekļiem (EUR 30 000).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne,
Atbrīvošanas aleja 88, LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Pielikumā: Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu
līdzfinansēšanas konkursa projektu vērtēšanas sēdes protokols Nr.1 uz 7 (septiņām) lapām.
Sagatavoja: S.Meļko
Izsūtīt:
 Preiļu novada uzņēmējdarbības centram
 Finanšu analītiķim;
 Juridiskajai daļai.
11.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu fiziskām personām
(Ziņo: M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 1.daļas 3.punktu Preiļu novada
pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) veic Preiļu novada pašvaldībai piekrītošo nodokļu
administrēšanu normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, Pašvaldību
budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma
naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Atbilstoši Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.1 daļai, nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja
piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka Valsts
budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
dzēš Valsts ieņēmumu dienests, ja nodokļu maksātājam — šā likuma 26.panta 6.1 daļā
paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Savukārt šā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību
budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma
naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Iepriekš minētās tiesību normas paredz, ka, lai pašvaldība dzēstu pašvaldību budžetā
ieskaitāmos nodokļa parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas, jāizpildās diviem
kritērijiem, proti, nodokļa parāds attiecībā uz kuru nodokļu administrācija ir tiesīga vērst
piedziņu nav lielāks par 15 euro, kā arī trīs gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav
pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Minētās tiesību normas, kas regulē nodokļu parādu dzēšanas kārtību, ir imperatīvas
tiesību normas. Iestāde nevar ignorēt likumdevēja noteiktās imperatīvās tiesību normas, kas
paredz konkrēta satura lēmuma pieņemšanu, ja ir iestājušies normās paredzētie priekšnoteikumi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Pašvaldība secina, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju kontos ( pielikumā maksātāju saraksts) uz 2021.gada 14.aprīli izveidojies nekustamā
īpašuma nodokļa parāds kopsummā 179,77 EUR, par kura piedziņu nav pieņemti lēmumi par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu un ir pagājis triju gadu termiņš piespiedu izpildes
uzsākšanai. Parādi ir dzēšami likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajā daļā
noteiktajā kārtībā.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka attiecīgās
pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu
dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo
daļu, 26.panta 6.1 daļu un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 17.panta pirmās daļas
4.punktu:
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Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst nodokļu maksātāju nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādus kopsummā par EUR
179,77 šādām fiziskajām personām:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Vārds, Uzvārds
G. A.
D. C.-Z.
O. B.
E. B.
F. Č.
J. D.
V. D.
T. F.
G. F.
L. G.
P. G.
P. H.
N. I.
S. J.
T. J.
E. K.
M. K.
L. L.
P. L.
N. L.
A.L.
A. L.
E. M.
G. M.
J. M.
V. N.
P. O.
M. O.
I. P.
I. A.
J. P.
D. P.
S. R.
V. R.
J. R.
A.R.
V.S.
A. S.
T. S.
L. S.
V. S.
V.S.
S. S.
H. S.
B. S.
O.Š.
I.T.
N. V.

NĪ pamatparāds
0,47
0,23
13,92
6,54
4,38
14,02
0,16
1,38
0,91
4,82
0,97
0,30
0,02
7,12
0,07
0,01
0,03
1,46
0,13
10,50
0,01
0,01
0,02
0,28
0,86
7,01
9,51
0,07
0,83
14,00
14,00
0,11
0,06
11,82
2,67
8,89
0,17
6,67
0,03
3,22
11,12
0,18
0,34
0,13
0,20
3,22
3,32
10,99
16

Pavisam kopā:

177,18

2. Publicēt Preiļu novada pašvaldības mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu
dzēšanu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma nodokļu (nodevu) administratore
S.Līkais - Ivdre, sabiedrisko attiecību speciāliste M.Paegle.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88,
LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: I.Žukova, S.Līkais- Ivdre
Nosūtīt:
 nodokļu (nodevu) administratorēm;
 juridiskai daļai;
 sabiedrisko attiecību speciālistei.
12.§
Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu
(Ziņo: M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 1.daļas 3.punktu Preiļu
novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) veic Preiļu novada pašvaldībai piekrītošo nodokļu
administrēšanu normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, Pašvaldību
budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma
naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sestās daļas 3.punkts nosaka, ka nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā neuzsāk un uzsākto nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā aptur, ja iestājas Civilprocesa likuma 563.panta pirmās
daļas 4. punktā noteiktie apstākļi (šim piedziņas veidam notecējis noteiktais noilguma termiņš).
Ņemot vērā iepriekš minēto, Pašvaldība secina, ka nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju kontos (pielikumā maksātāju saraksts) uz 2021.gada 14.aprīli izveidojies nekustamā
īpašuma nodokļa parāds kopsummā 356,67 EUR, par kura piedziņu nav pieņemti lēmumi par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu un ir pagājis septiņu gadu termiņš piespiedu izpildes
uzsākšanai. Pašvaldība secina, ka parāds ir dzēšams likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka Valsts
ieņēmumu dienests un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā
informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Gadījumā, kad, lēmumā minētajām fiziskajām un juridiskajām personām, dzēšot
nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis
atbilstoši Latvijas Republikas likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas
nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina
palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru
nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas
apmēru.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo
daļu, 26.panta sestās daļas 3.punktu,
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Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst nodokļu maksātāju nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādus kopsummā par
356,67 EUR šādām fiziskajām un juridiskajām personām:
Nr.p.k.

Vārds, Uzvārds/ Nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

M. B.
Z. C.
Aleksejs Gavrilovs
O. G.
E. K.
A. K.
N. L.
J. P.
O. S.
A. S.
T. Š.
TRANS MIS SIA
N. V.
A. V.
N. V.
Kopā:

Nekustamā īpašuma nodokļa
pamatparāds EUR
15,96
30,17
29,69
16,21
18,88
26,78
17,28
28,41
23,38
28,50
27,93
3,94
28,08
29,45
32,01
356,67

2. Publicēt Preiļu novada pašvaldības mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu
dzēšanu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma nodokļu (nodevu) administratore
S.Līkais - Ivdre, sabiedrisko attiecību speciāliste M.Paegle.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88,
LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: I.Žukova, S.Līkais- Ivdre
Nosūtīt:
 nodokļu (nodevu) administratorēm;
 juridiskai daļai;
 sabiedrisko attiecību speciālistei.
13.§
Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un ar to saistīto nokavējuma naudas dzēšanu
(Ziņo: M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 1.daļas 3.punktu Preiļu
novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) veic tai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos
aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Pašvaldība secina, ka nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kontos uz 2021. gada 14.
aprīli izveidojies kreditora prasījuma (nekustamā īpašuma nodokļa un ar to saistīto nokavējuma
naudas) parāds kopsummā par 1 460,09 EUR (viens tūkstotis četri simti sešdesmit euro 9 centi),
pret maksātnespējīgām fiziskām personām, kurām ar tiesas lēmumu nolemts izbeigt saistību
dzēšanas procedūru un fizisko personu maksātnespējas procesu, kā arī dzēst tās saistības, kas nav
izpildītas saistību dzēšanas procedūras laikā.
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Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo daļu, ja parādnieks veicis fiziskās
personas saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, pēc šā plāna darbības beigām atlikušās
minētajā plānā norādītās šīs personas saistības tiek dzēstas un apturētās izpildu lietvedības par
dzēsto saistību piedziņu tiek izbeigtas. Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta trešo daļu,
lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās personas
saistību dzēšanas plānā, pieņem tiesa, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru. Civilprocesa
likuma 363.28 panta pirmās daļas 4.punktā noteikts, ka pēc fiziskās personas maksātnespējas
procesa pasludināšanas tiesa, pamatojoties uz attiecīgu pieteikumu, lemj par fiziskās personas
saistību dzēšanas plāna un tā grozījumu apstiprināšanu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 363.35
panta trešo daļu, apstiprinot saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu, tiesa lemj par to saistību
dzēšanu, kuras nav izpildītas saistību dzēšanas procesa laikā. Pamatojoties uz Civilprocesa
likuma 363.36 panta otro daļu, ja tiesa, izbeidzot saistību dzēšanas procedūru, konstatē, ka
parādnieks ir atbrīvojams no parāda saistībām saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.pantu, tā
vienlaikus ar procedūras izbeigšanu atbrīvo viņu no saistībām, kuras norādītas fiziskās personas
saistību dzēšanas plānā. Ņemot vērā minēto, ir secināms, ka kreditora prasījuma (nekustamā
īpašuma nodokļa un ar to saistīto nokavējuma naudas) parāds kopsummā par 1 460,09 EUR
(viens tūkstotis četri simti sešdesmit euro 9 centi), kas Pašvaldībā izveidojies uz 2021. gada 14.
aprīli, pret maksātnespējīgām fiziskām personām, kurām ar tiesas lēmumu nolemts izbeigt
saistību dzēšanas procedūru un fizisko personu maksātnespējas procesu, kā arī dzēst tās saistības,
kas nav izpildītas saistību dzēšanas procedūras laikā, ir jādzēš.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka Valsts
ieņēmumu dienests un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā
informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Gadījumā, kad, lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa
parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši Latvijas Republikas
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un
nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda –
no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda
pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru un pamatparāda pieaugumu.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (M. Plivda, J. Erts, N. Hļebņikova, I. Liepniece, V. Madalāne,
Ē. Vilcāns, K. Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika,); PRET- nav; ATTURAS – 4 balsis(Ā. Vucāns, J.
Vucāns, A. Zīmelis, M. Leikučs), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu, ar to saistīto nokavējuma naudu šādām
maksātnespējīgām fiziskām personām:
Nr.p.k.
1.
2.
3.

Vārds, uzvārds
A.N.
N. Ž.
E.P.
Kopā:

MN procesa izbeigšana
30.01.2015.
25.06.2015.
05.12.2016.

NĪN pamatparāds
1407,07
41,04
11,98
1 460,09

2. Publicēt Preiļu novada pašvaldības mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu
dzēšanu.
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3. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada domes nodokļu (nodevu) administratores
un sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Paegle.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88,
LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: I.Žukova, S.Līkais - Ivdre
Nosūtīt:
 nodokļu (nodevu) administratorēm;
 juridiskai daļai;
 sabiedrisko attiecību speciālistei
14.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudas dzēšanu
(Ziņo: M. Plivda)
Pamatojoties uz Latgales apgabaltiesas zvērināta notāres Kristīnes Loginas 2017.gada
25.aprīļa aktu par mantojuma lietas izbeigšanu Nr.728 par T. P., personas kods xxxx-xxxxx,
atstātā mantojuma atzīšanu par bezmantinieka mantu , tika konstatēts:
1. Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
3.punktu Preiļu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) veic Preiļu novada
pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos noteiktās
kompetences ietvaros.
2. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka
fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams
no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas,
nokavējuma naudas. Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo
daļu, Pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar
tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
3. Saskaņā ar nodokļu (nodevu) administratores iesniegtajām ziņām T. P.parāda
pamatsumma par nekustamo īpašumu adrese, ir EUR 21,00 (divdesmit viens euro un
00 centi).
4. Preiļu novada domes nodokļu (nodevu) administratore konstatē, ka nodokļu
maksātāja T. P. ir mirusi 2014.gada 25.oktobrī, 2017.gada 25.aprīlī pieņemts Latgales
apgabaltiesas zvērināta notāra Kristīnes Loginas lēmums Nr.728 par M. P.atstātā
mantojuma atzīšanu par bezmantinieka mantu.
5. Ņemot vērā iepriekšminēto, tiek konstatēts, ka fiziskās personas parādu piedzīt nav
iespējams, mantinieku nav, nodokļu parādi ir objektīvi neatsūtami un ir dzēšami.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma “Par nodevām un nodokļiem” 25.panta trešo daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:

20

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu adrese, Preiļu novadā EUR 21,00
(divdesmit viens euro un 00 centi) apmērā, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu,
nekustamā īpašuma nodokļu maksātājai T. P., personas kods xxxx-xxxxx.
2. Publicēt Preiļu novada pašvaldības mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu
dzēšanu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma nodokļu (nodevu) administratore
S.Līkais - Ivdre, sabiedrisko attiecību speciāliste M.Paegle.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88,
LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: I.Žukova, S.Līkais- Ivdre
Nosūtīt:
 nodokļu (nodevu) administratorēm;
 juridiskai daļai;
 sabiedrisko attiecību speciālistei.
15.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu
(Ziņo: M. Plivda)
Pamatojoties uz Latgales apgabaltiesas zvērināta notāres Kristīnes Loginas 2017.gada
25.aprīļa aktu par mantojuma lietas izbeigšanu Nr.725 par M. P., personas kods xxxx-xxxxx,
atstātā mantojuma atzīšanu par bezmantinieka mantu , tika konstatēts:
1. Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
3.punktu Preiļu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) veic Preiļu novada
pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos noteiktās
kompetences ietvaros.
2. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka
fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams
no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas,
nokavējuma naudas. Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo
daļu, Pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar
tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
3. Saskaņā ar nodokļu (nodevu) administratores iesniegtajām ziņām M.P. parāda
pamatsumma par nekustamo īpašumu adrese, ir EUR 21,00 (divdesmit viens euro un
00 centi).
4. Preiļu novada domes nodokļu (nodevu) administratore konstatē, ka nodokļu
maksātāja M.P. ir mirusi 2014.gada 02.oktobrī, 2017.gada 25.aprīlī pieņemts Latgales
apgabaltiesas zvērināta notāra Kristīnes Loginas lēmums Nr.725 par Monikas Pelšes
atstātā mantojuma atzīšanu par bezmantinieka mantu.
5. Ņemot vērā iepriekšminēto, tiek konstatēts, ka fiziskās personas parādu piedzīt nav
iespējams, mantinieku nav, nodokļu parādi ir objektīvi neatsūtami un ir dzēšami.
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Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma “Par nodevām un nodokļiem” 25.panta trešo daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu adrese EUR 21,00 (divdesmit viens
euro un 00 centi) apmērā, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu, nekustamā īpašuma
nodokļu maksātājai M. P., personas kods xxxx-xxxxx.
2. Publicēt Preiļu novada pašvaldības mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu
dzēšanu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma nodokļu (nodevu) administratore
S.Līkais - Ivdre, sabiedrisko attiecību speciāliste M.Paegle.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88,
LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: I.Žukova, S.Līkais- Ivdre
Nosūtīt:
 nodokļu (nodevu) administratorēm;
 juridiskai daļai;
 sabiedrisko attiecību speciālistei.
16.§
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu likvidētām juridiskām personām
(Ziņo: M. Plivda, I. Žukova, izsakās: A. Zīmelis)
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktu
Preiļu novada dome (turpmāk- Dome) veic Preiļu novada domei piekrītošos nodokļu
administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.pana pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka valsts
budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
dzēš Valsts ieņēmumu dienests nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos
paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to
paredz Komerclikums, iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums. Saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma
nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā
daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumiem,
kas publicēti laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, zemāk minēto juridisko personu nodokļa parādi un
ar to saistītā nokavējuma naudas ir dzēšamas:
Nr.p.
k.

Nosaukums

1.

AS “Latvijas
Zoovetapgāde”
SIA “Euromaster”

2.

Vienotais
reģistrācijas
numurs
40003020174

Izslēgšanas/likvidācijas
datums
21.09.2020.

NĪN
pamatparāds
EUR
3754,73

41502000985

05.07.2012.

200,56
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3.
4.

Rema Kokaudzētavas
SIA
SIA “CPP finanses”

40003495331

12.04.2017.

598,00

40003686171

24.05.2018.
Kopā

259,43
4 812,72

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā ir noteikts ir noteikts, ka
Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Gadījumā, kad, lēmuma minētajām juridiskajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma
nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši Latvijas
Republikas likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par
nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta
nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto
dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru un
pamatparāda pieaugumu.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās
daļas 7.punktu, šā panta trešo un ceturto daļu un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
17.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
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 (Ā. Vucāns, A. Zīmelis, J.
Vucāns, M. Pudnika, M. Leikučs), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu, ar to saistīto nokavējuma naudu šādām
likvidētām juridiskajām personām:
Nr.p.
k.

Nosaukums

1.

AS “Latvijas
Zoovetapgāde”
SIA “Euromaster”
Rema Kokaudzētavas
SIA
SIA “CPP finanses”

2.
3.
4.

Vienotais
reģistrācijas
numurs
40003020174

Izslēgšanas/likvidācijas
datums
21.09.2020.

NĪN
pamatparāds
EUR
3754,73

41502000985
40003495331

05.07.2012.
12.04.2017.

200,56
598,00

40003686171

24.05.2018.
Kopā

259,43
4 812,72

2. Publicēt Preiļu novada pašvaldības mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu
dzēšanu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada domes nodokļu (nodevu) administratores
un sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Paegle.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88,
LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: I.Žukova, S.Līkais - Ivdre
23

Nosūtīt:
 nodokļu (nodevu) administratorēm;
 juridiskai daļai;
 sabiedrisko attiecību speciālistei.
17.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
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 26.03.2021., Nr.4-11/806), tika konstatēts, ka:
1. Nekustamais īpašums adrese, kadastra numurs, ir reģistrēts uz I. Peipiņas, personas kods
xxxx-xxxxx. Parāda summa sastāda EUR 31,87 (trīsdesmit viens euro un 87 centi).
Nokavējuma nauda uz 19.04.2021. - EUR 4,67 ( četri euro un 67 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, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu- adrese, kadastra numurs, EUR
36,54 (trīsdesmit seši euro un 54 euro centi) apmērā, no nodokļu maksātāja I. P., personas
kods xxxx-xxxxx, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo mantu.
2. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas
vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un, kuras neatbilst Administratīvā procesa
likuma 40.nodaļas noteikumiem (izpildes vispārējie noteikumi), privātpersonai ir tiesības
septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību,
iesniegt sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja
88, Rēzekne, LV – 4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.
Sagatavotājs: I.Žukova
Nosūtīt:
 Nekustamā īpašuma daļai;
18.§
Par grozījumiem Preiļu novada domes 2020.gada 11.novembra lēmumā “Par ēdināšanas
nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā” (protokols Nr.20, 3.§)
(Ziņo: M. Plivda)
2021.gada 07.aprīlī spēku zaudēja 2020.gada 06.novembra rīkojums Nr.655 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 09.jūnija
noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
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ierobežošanai” 32.7 2.punktu mācību process noris attālināti to pašvaldībās, kurās novērojams
Covid-19 infekcijas izplatības pieaugums vai saglabājas augsti infekcijas izplatības rādītāji
atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajai informācijai.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 09.jūnija
noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” 327 2.punktu, Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr.2020/11 “Par Preiļu
novada 2020.gada pamatbudžetu” 14.,15.punktu, Preiļu novada domes 2020.gada 11.novembra
lēmumu (protokols Nr.20, 3.§),
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs); PRET- nav;
ATTURAS – nav, (Ā. Vucāns nepiedalās balsošanā) Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt Preiļu novada domes 2020.gada 11.novembra lēmuma “Par ēdināšanas
nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā” (protokols Nr.20, 3.§) 3.punktu,
izsakot šādā redakcijā:
“3. Noteikt, ka vienam 1.-9.klases izglītojamam mācību dienā pārtikai paredzēts EUR 1,56
(ieskaitot PVN) ”.
2. Grozīt Preiļu novada domes 2020.gada 11.novembra lēmuma “Par ēdināšanas
nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā” (protokols Nr.20, 3.§) 4.punktu,
izsakot šādā redakcijā:
“4. Noteikt, ka vienam 10.-12.klases izglītojamam mācību dienā pārtikai paredzēts 50% no
3.punktā noteiktās summas”.
3. Grozīt Preiļu novada domes 2020.gada 11.novembra lēmuma “Par ēdināšanas
nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā” (protokols Nr.20, 3.§) 6.punktu
un izteikt šādā redakcijā:
“6. Pārtikas piegādi audzēkņiem veikt attālinātā mācību procesa laikā.”
Sagatavotājs: I.Žukova
19.§
Par Preiļu novada domes 2021.gada 31.marta ārkārtas domes sēdes lēmuma “Par
aizdevumu Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta Nr.LLI-476 “Vides
kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (Save Past
for future) aktivitāšu īstenošanai” (protokols Nr.5, 4.§) precizēšanu
(Ziņo: M. Plivda)
Preiļu novada domes 2021.gada 31.marta ārkārtas domes sēdē pieņēma lēmumu “Par
aizdevumu Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta Nr.LLI-476 “Vides kvalitātes
uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (Save Past for future)
aktivitāšu īstenošanai (protokols Nr.5, 4.§) Valsts kasē tika iesniegts aizņēmuma pieteikums. Tā
kā aizņēmums tiks izsniegts pa daļām 2021. un 2022.gadā nepieciešams precizēt lēmuma
1.punktu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem”
22. panta pirmo daļu un saskaņā ar likuma par valsts budžetu 2021.gadam” 12. panta 2.1 punktu
un saskaņā ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projektu Nr.LLI-476 “Vides kvalitātes
uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (Save Past for future) un
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veiktajiem iepirkumiem, Preiļu novada domes 2021.gada 31.marta ārkārtas sēdes lēmumu
(protokols Nr.5, 4.§),
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt Preiļu novada domes 2021.gada 31.marta ārkārtas domes sēdes lēmumu “Par
aizdevumu Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta Nr.LLI-476 “Vides
kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (Save Past
for future) aktivitāšu īstenošanai“ (protokols Nr.5. 4.§) 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Ņemt vidējā termiņa aizdevumu Valsts kasē uz 20 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu
likmi Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projektu Nr.LLI-476 “Vides kvalitātes
uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (Save Past for future)
ietvaros nepieciešamo Preiļu parka dīķu un kanālu pārbūves darbu, būvuzraudzības un
autoruzraudzības izmaksu segšanai par kopējo summu 387924,17 EUR (t.sk. PVN).
2. Iesniegt šo lēmumu Apvienojamo Preiļu, Vārkavas, Aglonas, Riebiņu pašvaldību finanšu
komisijai saskaņojumu saņemšanai.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi –I.Matisāne.
Sagatavotājs: I.Matisāne, J.Gžibovska
Nosūtīt: Finanšu analītiķim
20.§
Par grozījumiem štatu (amatu) sarakstā
(Ziņo: M. Plivda)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un izskatot
Preiļu novada Tūrisma informācijas centra vadītājas Ivetas Šņepstes priekšlikumu – palielināt
tūrisma darba speciālista/organizatora amata likmi no 0.75 uz 1.0 , sakarā ar darba apjoma
pieaugumu un darba nepārtrauktības nodrošināšanu ofisā darba laikā.
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2021.gada 01. jūniju veikt Preiļu novada Tūrisma informācijas centra darbinieku
štatu (amatu) sarakstā šādus grozījumus:
palielināt amata vienībai - tūrisma darba speciālists/organizators likmi no 0.75 uz 1.0
likmi ar amatalgu mēnesī 760,00 EUR :
Kods pēc
profesiju
klasifikatora

Amata
nosaukums

Amata klasifikācija
(saime, apakšsaime,
līmenis)

Amata
vienību
skaits

Amata
likme no
01.06.2021

Amata alga
mēnesī no
01.06.2021
EUR

1.0

760.00

Preiļu novada tūrisma informācijas centrs
Tūrisma darba
speciālists/organiza-

3339 42

57. Tūrisma
organizēšana
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1

tors

2.

III līmenis

Līdzekļus paredzēt no plānotajiem asignējumiem Preiļu novada tūrisma informācijas
centram 2021. gadā.

Sagatavoja : I.Šņepste, B.Savicka
Nosūtīt: grāmatvedībai, finanšu analītiķiem, TIC
21.§
Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu
21.1
Par Preiļu novada pašvaldības lietošanā esošā nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7674 007 0548 Saunas pagastā, Preiļu novadā,
nomas tiesību izsoli
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma -zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7674 007 0548 Saunas pagastā, Preiļu novadā, nomas tiesību izsoles organizēšanu,
konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu protokols Nr. 4.,punkts 28., tika
izsludināta pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7674 007 0548 Saunas pagastā, Preiļu novadā, platība 4,4352 ha, nomas tiesību pirmā izsole.
2.Uz izsoli reģistrējušies divi pretendenti –M. K. un I.V.
3.Izsoles dalībnieki ir samaksājuši dalības maksu EUR 10,00 un drošības naudu EUR 30,00
apmērā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un izsoles noteikumiem (apstiprināti Preiļu novada
domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu, protokols Nr. 4.,punkts 28.),
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu –zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 7674 007 0548 Saunas pagastā, Preiļu novadā, platība 4,4352 ha,
izsoles dalībniekam par pēdējo nosolīto cenu EUR 56,00 (bez PVN) – M. K., personas
kods xxxx-xxxxx.
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju M. K., personas kods xxxx-xxxxx, par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7674 007 0548 Preiļu novada Saunas pagastā
platība 4,4352 ha, nomu uz pieciem gadiem ar izmantošanas mērķi-lauksaimniecība.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – juridiskā daļa un nekustamā īpašuma daļas vadītāja
V.Biezaite
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Izsoles protokols
Sagatavoja V.Biezaite
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Nosūtīt:
 juridiskajai daļai,
 nekustamā īpašuma daļai
21.2
Par Preiļu novada pašvaldības lietošanā esošā nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 005 0305 Pelēču pagastā, Preiļu novadā,
nomas tiesību izsoli
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma -zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7656 005 0305 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, nomas tiesību izsoles organizēšanu,
konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu protokols Nr. 4.,punkts 28., tika
izsludināta pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7656 005 0305 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, platība 3,9 ha, nomas tiesību pirmā izsole.
2.Uz izsoli reģistrējušies divi pretendenti –U. P. un I. K.
3.Izsoles dalībnieki ir samaksājuši dalības maksu EUR 10,00 un drošības naudu EUR 30,00
apmērā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un izsoles noteikumiem (apstiprināti Preiļu novada
domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu, protokols Nr. 4.,punkts 28.),
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu –zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 7656 005 0305 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, platība 3,9 ha,
izsoles dalībniekam par pēdējo nosolīto cenu EUR 504,00 (bez PVN) – I.K., personas
kods xxxx-xxxxx.
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju I. K., personas kods xxxx-xxxxx, par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 005 0305 Pelēču pagastā, Preiļu novadā,
platība 3,9 ha, nomu uz pieciem gadiem ar izmantošanas mērķi-lauksaimniecība.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – juridiskā daļa un nekustamā īpašuma daļas vadītāja
V.Biezaite
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Izsoles protokols
Sagatavoja V.Biezaite
Nosūtīt:



juridiskajai daļai,
nekustamā īpašuma daļai
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21.3
Par Preiļu novada pašvaldības lietošanā esošā nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7644 001 0360 Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā,
nomas tiesību izsoli
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma -zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7644 001 0360 Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā, nomas tiesību izsoles
organizēšanu, konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu protokols Nr. 4.,punkts 28., tika
izsludināta pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7644 001 0360 Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā, platība 1,6 ha, nomas tiesību pirmā izsole.
2.Uz izsoli reģistrējies viens pretendents–J.Š.
3. Saskaņā ar izsoles noteikumu 7.13. punktu: Ja uz izsoli ir ieradies tikai viens izsoles
dalībnieks, par nosolītāju ir atzīstams vienīgais izsoles dalībnieks, kurš Nomas objekta nomu
iegūst par Nomas objekta sākotnējo nosacīto nomas maksu sākumcenu plus viens augšupejas
solis EUR 28,00.
4. Izsoles dalībnieks samaksājis dalības maksu EUR 10,00 un drošības naudu EUR 30,00
apmērā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un izsoles noteikumiem (apstiprināti Preiļu novada
domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu, protokols Nr. 4.,punkts 28.),
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu –zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 7644 001 0360 Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā, platība 1,6 ha
izsoles dalībniekam par pēdējo nosolīto cenu EUR 56,00 (bez PVN) – J. Š., personas
kods xxxx-xxxxx.
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju J. Šņ., personas kods xxxx-xxxxx, par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7644 001 0360 Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā,
platība 1,6 ha, nomu uz pieciem gadiem ar izmantošanas mērķi-lauksaimniecība.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – juridiskā daļa un nekustamā īpašuma daļas vadītāja
V.Biezaite
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Izsoles protokols
Sagatavoja V.Biezaite
Nosūtīt:
 juridiskajai daļai,
 nekustamā īpašuma daļai
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21.4
Par Preiļu novada pašvaldības lietošanā esošā nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7644 005 0276 Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā,
nomas tiesību izsoli
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma -zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7644 005 0276 Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā, nomas tiesību izsoles
organizēšanu, konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu protokols Nr. 4.,punkts 28., tika
izsludināta pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7644 005 0276 Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā, platība 0,7307 ha, nomas tiesību pirmā izsole.
2.Uz izsoli reģistrējies viens pretendents–J. A., personas kods xxxx-xxxxx.
3. Saskaņā ar izsoles noteikumu 7.13. punktu: Ja uz izsoli ir ieradies tikai viens izsoles
dalībnieks, par nosolītāju ir atzīstams vienīgais izsoles dalībnieks, kurš Nomas objekta nomu
iegūst par Nomas objekta sākotnējo nosacīto nomas maksu sākumcenu plus viens augšupejas
solis EUR 28,00.
4. Izsoles dalībnieks samaksājis dalības maksu EUR 10,00 un drošības naudu EUR 30,00
apmērā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un izsoles noteikumiem (apstiprināti Preiļu novada
domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu, protokols Nr. 4.,punkts 28.),
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu –zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 7644 005 0276 Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā, platība 0,7307 ha,
izsoles dalībniekam par pēdējo nosolīto cenu EUR 56,00 (bez PVN) – J. A., personas
kods xxxx-xxxxx.
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju J. A., personas kods xxxx-xxxxx, par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7644 005 0276 Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā,
platība 0,7307 ha, nomu uz pieciem gadiem ar izmantošanas mērķi-lauksaimniecība.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – juridiskā daļa un nekustamā īpašuma daļas vadītāja
V.Biezaite.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Izsoles protokols
Sagatavoja V.Biezaite
Nosūtīt:
 juridiskajai daļai,
 nekustamā īpašuma daļai
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21.5
Par Preiļu novada pašvaldības lietošanā esošā nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 004 0148 Pelēču pagastā, Preiļu novadā,
nomas tiesību izsoli
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma -zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7656 004 0148 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, nomas tiesību izsoles organizēšanu,
konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu protokols Nr. 4.,punkts 28., tika
izsludināta pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7656 004 0148 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, platība 0,8 ha, nomas tiesību pirmā izsole.
2.Uz
izsoli
reģistrējies
viens
pretendents–zemnieku
saimniecība
“Jurģīši”,
reģ.Nr.47701000576.
3. Saskaņā ar izsoles noteikumu 7.13. punktu: Ja uz izsoli ir ieradies tikai viens izsoles
dalībnieks, par nosolītāju ir atzīstams vienīgais izsoles dalībnieks, kurš Nomas objekta nomu
iegūst par Nomas objekta sākotnējo nosacīto nomas maksu sākumcenu plus viens augšupejas
solis EUR 28,00.
4. Izsoles dalībnieks samaksājis dalības maksu EUR 10,00 un drošības naudu EUR 30,00
apmērā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un izsoles noteikumiem (apstiprināti Preiļu novada
domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu, protokols Nr. 4.,punkts 28.),
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu –zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 7656 004 0148 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, platība 0,8 ha,
izsoles dalībniekam par pēdējo nosolīto cenu EUR 56,00 (bez PVN) - zemnieku
saimniecībai “Jurģīši”, reģ.Nr.47701000576.
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju zemnieku saimniecību “Jurģīši”,
reģ.Nr.47701000576, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 004 0148 Pelēču
pagastā, Preiļu novadā, platība 0,8 ha, nomu uz pieciem gadiem ar izmantošanas mērķilauksaimniecība.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – juridiskā daļa un nekustamā īpašuma daļas vadītāja
V.Biezaite
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Izsoles protokols
Sagatavoja V.Biezaite
Nosūtīt:
 juridiskajai daļai,
 nekustamā īpašuma daļai
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21.6
Par Preiļu novada pašvaldības lietošanā esošā nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 006 0176 Pelēču pagastā, Preiļu novadā,
nomas tiesību izsoli
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma -zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7656 006 0176 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, nomas tiesību izsoles organizēšanu,
konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu protokols Nr. 4.,punkts 28., tika
izsludināta pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7656 006 0176 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, platība 3,4 ha, nomas tiesību pirmā izsole.
2.Uz
izsoli
reģistrējies
viens
pretendents–zemnieku
saimniecība
“Jurģīši”,
reģ.Nr.47701000576.
3. Saskaņā ar izsoles noteikumu 7.13. punktu: Ja uz izsoli ir ieradies tikai viens izsoles
dalībnieks, par nosolītāju ir atzīstams vienīgais izsoles dalībnieks, kurš Nomas objekta nomu
iegūst par Nomas objekta sākotnējo nosacīto nomas maksu sākumcenu plus viens augšupejas
solis EUR 28,00.
4. Izsoles dalībnieks samaksājis dalības maksu EUR 10,00 un drošības naudu EUR 30,00
apmērā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un izsoles noteikumiem (apstiprināti Preiļu novada
domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu, protokols Nr. 4.,punkts 28.),
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu –zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 7656 006 0176 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, platība 3,4 ha,
izsoles dalībniekam par pēdējo nosolīto cenu EUR 56,00 (bez PVN) - zemnieku
saimniecībai “Jurģīši”, reģ.Nr.47701000576.
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju zemnieku saimniecību “Jurģīši”,
reģ.Nr.47701000576, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 006 0176 Pelēču
pagastā, Preiļu novadā, platība 3,4 ha, nomu uz pieciem gadiem ar izmantošanas mērķilauksaimniecība.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – juridiskā daļa un nekustamā īpašuma daļas vadītāja
V.Biezaite
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Izsoles protokols
Sagatavoja V.Biezaite
Nosūtīt:
 juridiskajai daļai,
 nekustamā īpašuma daļai
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21.7
Par Preiļu novada pašvaldības lietošanā esošā nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 006 0135 Pelēču pagastā, Preiļu novadā,
nomas tiesību izsoli
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma -zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7656 006 0135 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, nomas tiesību izsoles organizēšanu,
konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu protokols Nr. 4.,punkts 28., tika
izsludināta pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7656 006 0135 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, daļas platībā 9,0 ha, nomas tiesību pirmā izsole.
2.Uz izsoli reģistrējies viens pretendents–zemnieku saimniecība “Mucinieki”,
reģ.Nr.41501025430.
3. Saskaņā ar izsoles noteikumu 7.13. punktu: Ja uz izsoli ir ieradies tikai viens izsoles
dalībnieks, par nosolītāju ir atzīstams vienīgais izsoles dalībnieks, kurš Nomas objekta nomu
iegūst par Nomas objekta sākotnējo nosacīto nomas maksu sākumcenu plus viens augšupejas
solis EUR 28,00.
4. Izsoles dalībnieks samaksājis dalības maksu EUR 10,00 un drošības naudu EUR 30,00
apmērā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un izsoles noteikumiem (apstiprināti Preiļu novada
domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu, protokols Nr. 4.,punkts 28.),
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma –zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7656 006 0135 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, daļu platībā 9,0 ha,
izsoles dalībniekam par pēdējo nosolīto cenu EUR 56,00 (bez PVN) - zemnieku
saimniecībai “Mucinieki”, reģ.Nr.41501025430.
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju zemnieku saimniecību “Mucinieki”,
reģ.Nr.41501025430, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 006 0135 Pelēču
pagastā, Preiļu novadā, daļu platībā 9,0 ha, nomu uz pieciem gadiem ar izmantošanas
mērķi-lauksaimniecība.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – juridiskā daļa un nekustamā īpašuma daļas vadītāja
V.Biezaite
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Izsoles protokols
Sagatavoja V.Biezaite
Nosūtīt:
 juridiskajai daļai,
 nekustamā īpašuma daļai
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21.8
Par Preiļu novada pašvaldības lietošanā esošā nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 001 0168 Pelēču pagastā, Preiļu novadā,
nomas tiesību izsoli
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma -zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7656 001 0168 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, nomas tiesību izsoles organizēšanu,
konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu protokols Nr. 4.,punkts 28., tika
izsludināta pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7656 001 0168 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, platība 1,0 ha, nomas tiesību pirmā izsole.
2.Uz izsoli reģistrējies viens pretendents–I. M., personas kods xxxx-xxxxx.
3. Saskaņā ar izsoles noteikumu 7.13. punktu: Ja uz izsoli ir ieradies tikai viens izsoles
dalībnieks, par nosolītāju ir atzīstams vienīgais izsoles dalībnieks, kurš Nomas objekta nomu
iegūst par Nomas objekta sākotnējo nosacīto nomas maksu sākumcenu plus viens augšupejas
solis EUR 28,00.
4. Izsoles dalībnieks samaksājis dalības maksu EUR 10,00 un drošības naudu EUR 30,00
apmērā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un izsoles noteikumiem (apstiprināti Preiļu novada
domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu, protokols Nr. 4.,punkts 28.),
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu –zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 7656 001 0168 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, platība 1,0 ha,
izsoles dalībniekam par pēdējo nosolīto cenu EUR 56,00 (bez PVN) – I. M., personas
kods xxxx-xxxxx.
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju I. M., personas kods xxxx-xxxxx, par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 001 0168 Pelēču pagastā, Preiļu novadā,
platība 1,0 ha, nomu uz pieciem gadiem ar izmantošanas mērķi-lauksaimniecība.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – juridiskā daļa un nekustamā īpašuma daļas vadītāja
V.Biezaite
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Izsoles protokols
Sagatavoja V.Biezaite
Nosūtīt:
 juridiskajai daļai,
 nekustamā īpašuma daļai
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21.9
Par Preiļu novada pašvaldības lietošanā esošā nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 002 0155 Pelēču pagastā, Preiļu novadā,
nomas tiesību izsoli
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma -zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7656 002 0155 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, nomas tiesību izsoles organizēšanu,
konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu protokols Nr. 4.,punkts 28., tika
izsludināta pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7656 002 0155 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, platība 1,6 ha, nomas tiesību pirmā izsole.
2.Uz izsoli reģistrējies viens pretendents–Uldis Putāns, LV19108812159.
3. Saskaņā ar izsoles noteikumu 7.13. punktu: Ja uz izsoli ir ieradies tikai viens izsoles
dalībnieks, par nosolītāju ir atzīstams vienīgais izsoles dalībnieks, kurš Nomas objekta nomu
iegūst par Nomas objekta sākotnējo nosacīto nomas maksu sākumcenu plus viens augšupejas
solis EUR 28,00.
4. Izsoles dalībnieks samaksājis dalības maksu EUR 10,00 un drošības naudu EUR 30,00
apmērā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un izsoles noteikumiem (apstiprināti Preiļu novada
domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu, protokols Nr. 4.,punkts 28.),
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu –zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 7656 002 0155 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, platība 1,6 ha,
izsoles dalībniekam par pēdējo nosolīto cenu EUR 56,00 (bez PVN) - Uldim Putānam,
LV19108812159.
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju Uldi Putānu, LV19108812159, par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 002 0155 Pelēču pagastā, Preiļu novadā,
platība 1,6 ha, nomu uz pieciem gadiem ar izmantošanas mērķi-lauksaimniecība
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – juridiskā daļa un nekustamā īpašuma daļas vadītāja
V.Biezaite
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Izsoles protokols
Sagatavoja V.Biezaite
Nosūtīt:
 juridiskajai daļai,
 nekustamā īpašuma daļai

35

21.10
Par Preiļu novada pašvaldības lietošanā esošā nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 002 0154 Pelēču pagastā, Preiļu novadā,
nomas tiesību izsoli
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma -zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7656 002 0154 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, nomas tiesību izsoles organizēšanu,
konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu protokols Nr. 4.,punkts 28., tika
izsludināta pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7656 002 0154 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, platība 0,4979 ha, nomas tiesību pirmā izsole.
2.Uz izsoli reģistrējies viens pretendents–Uldis Putāns, LV19108812159.
3. Saskaņā ar izsoles noteikumu 7.13. punktu: Ja uz izsoli ir ieradies tikai viens izsoles
dalībnieks, par nosolītāju ir atzīstams vienīgais izsoles dalībnieks, kurš Nomas objekta nomu
iegūst par Nomas objekta sākotnējo nosacīto nomas maksu sākumcenu plus viens augšupejas
solis EUR 28,00.
4. Izsoles dalībnieks samaksājis dalības maksu EUR 10,00 un drošības naudu EUR 30,00
apmērā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un izsoles noteikumiem (apstiprināti Preiļu novada
domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu, protokols Nr. 4.,punkts 28.),
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu –zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 7656 002 0154 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, platība 0,4979 ha,
izsoles dalībniekam par pēdējo nosolīto cenu EUR 56,00 (bez PVN) - Uldim Putānam,
LV19108812159.
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju Uldi Putānu, LV19108812159, par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 002 0154 Pelēču pagastā, Preiļu novadā,
platība 0,4979 ha, nomu uz pieciem gadiem ar izmantošanas mērķi-lauksaimniecība.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – juridiskā daļa un nekustamā īpašuma daļas vadītāja
V.Biezaite
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Izsoles protokols
Sagatavoja V.Biezaite
Nosūtīt:
 juridiskajai daļai,
 nekustamā īpašuma daļai
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21.11
Par Preiļu novada pašvaldības lietošanā esošā nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 002 0023 Pelēču pagastā, Preiļu novadā,
nomas tiesību izsoli
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma -zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7656 002 0023 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, nomas tiesību izsoles organizēšanu,
konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu protokols Nr. 4.,punkts 28., tika
izsludināta pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7656 002 0023 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, platība 2,2 ha, nomas tiesību pirmā izsole.
2.Uz izsoli nebija reģistrējies neviens viens pretendents.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un izsoles noteikumiem (apstiprināti Preiļu novada
domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu, protokols Nr. 4.,punkts 28.),
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7656 002 0023 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, platība 2,2 ha nomas
tiesību izsoles rezultātus (izsoles protokols – pielikumā).
2. Uzskatīt izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicis neviens pretendents.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Izsoles protokols
Sagatavoja V.Biezaite
Nosūtīt:
 juridiskajai daļai,
 nekustamā īpašuma daļai
21.12
Par Preiļu novada pašvaldības lietošanā esošā nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 002 0166 Pelēču pagastā, Preiļu novadā,
nomas tiesību izsoli
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma -zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7656 002 0166 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, nomas tiesību izsoles organizēšanu,
konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu protokols Nr. 4.,punkts 28., tika
izsludināta pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7656 002 0166 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, platība 2,45 ha, nomas tiesību pirmā izsole.
2.Uz izsoli nebija reģistrējies neviens viens pretendents.
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Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un izsoles noteikumiem (apstiprināti Preiļu novada
domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu, protokols Nr. 4.,punkts 28.),
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7656 002 0166 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, platība 2,45 ha
nomas tiesību izsoles rezultātus (izsoles protokols – pielikumā).
2. Uzskatīt izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicis neviens pretendents.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Izsoles protokols
Sagatavoja V.Biezaite
Nosūtīt:
 juridiskajai daļai,
 nekustamā īpašuma daļai
21.13
Par Preiļu novada pašvaldības lietošanā esošā nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 004 0150 Pelēču pagastā, Preiļu novadā,
nomas tiesību izsoli
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma -zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7656 004 0150 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, nomas tiesību izsoles organizēšanu,
konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu protokols Nr. 4.,punkts 28., tika
izsludināta pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7656 004 0150 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, platība 1,7 ha, nomas tiesību pirmā izsole.
2.Uz
izsoli
reģistrējies
viens
pretendents–zemnieku
saimniecība
“Jurģīši”,
reģ.Nr.47701000576.
3. Saskaņā ar izsoles noteikumu 7.13. punktu: Ja uz izsoli ir ieradies tikai viens izsoles
dalībnieks, par nosolītāju ir atzīstams vienīgais izsoles dalībnieks, kurš Nomas objekta nomu
iegūst par Nomas objekta sākotnējo nosacīto nomas maksu sākumcenu plus viens augšupejas
solis EUR 28,00.
4. Izsoles dalībnieks samaksājis dalības maksu EUR 10,00 un drošības naudu EUR 30,00
apmērā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un izsoles noteikumiem (apstiprināti Preiļu novada
domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu, protokols Nr. 4.,punkts 28.),
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
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1. Nodot nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu –zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 7656 004 0150 Pelēču pagastā, Preiļu novadā, platība 1,7 ha,
izsoles dalībniekam par pēdējo nosolīto cenu EUR 56,00 (bez PVN) - zemnieku
saimniecībai “Jurģīši”, reģ.Nr.47701000576.
2. Slēgt zemes nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju zemnieku saimniecību “Jurģīši”,
reģ.Nr.47701000576, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 004 0150 Pelēču
pagastā, Preiļu novadā, platība 1,7 ha, nomu uz pieciem gadiem ar izmantošanas mērķilauksaimniecība.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – juridiskā daļa un nekustamā īpašuma daļas vadītāja
V.Biezaite
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Izsoles protokols
Sagatavoja V.Biezaite
Nosūtīt:
 juridiskajai daļai,
 nekustamā īpašuma daļai
22.§
Par zemes gabala nomas tiesību izsoli
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot fizisko personu iesniegumus par zemes gabala Preiļu pagastā, nomu uz 5 gadiem
lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts:
1.Zemes gabals Preiļu pagastā ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0035 (platība 0,86 ha) ir
Preiļu novada pašvaldībai piekrītošā zeme. Uz zemes gabala atrodas kopīpašumā esoša būveferma.
2.Uz zemes gabala iznomāšanu 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 – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot izsoles objekta - pašvaldības lietošanā esošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7658 003 0035 (platība 0,86 ha) Preiļu pagastā, - nomas tiesību izsoli ar
izmantošanas mērķi - lauksaimniecība.
2. Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles noteikumus.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite
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Pielikumā: (Pielikumi Nr. 1.un Nr.2.)
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt: nekustamā īpašuma daļai
23.§
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
23.1
Par nekustamā īpašuma Raiņa bulvāris16, Preiļos, nodošanu atsavināšanai
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7601 004
0309 Raiņa bulvāris16, Preiļos, zemes vienības kadastra apzīmējums 7601 004 0309,
atsavināšanu, konstatēts: nekustamā īpašuma Raiņa bulvāris16, Preiļos, neapbūvētā zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0309 platībā 0,1630 ha ir reģistrēta zemesgrāmatā uz
Preiļu novada pašvaldības vārda, nodalījuma Nr.100000607931. Saņemts nekustamā īpašuma
novērtējums no sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja SIA “Dzieti” (LĪVA sertifikāts Nr.83) –
EUR 8000,00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma”4.panta 1.daļu un 5.pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Raiņa bulvāris16, Preiļos, neapbūvēto zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0309 platībā 0,1630 ha.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana atklātā izsolē.
3. Noteikt izsoles nosacīto cenu - EUR 8217,80(tai skaitā vērtēšanas izdevumi 217,80 EUR)
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma Raiņa bulvāris16, Preiļos, neapbūvētās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7601 004 0309 platībā 0,1630 ha izsoles noteikumus (pielikums Nr.
1).
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Pielikumā: Izsoles noteikumi
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt: Nekustamā īpašuma daļai
23.2
Par nekustamā īpašuma Celtnieku iela 32, Preiļos, nodošanu atsavināšanai
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7601 002
0606 Celtnieku iela 32, Preiļos, zemes vienības kadastra apzīmējums 7601 002 0050,
atsavināšanu, konstatēts: nekustamā īpašuma Celtnieku iela 32, Preiļos, neapbūvētā zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 7601 002 0050 platībā 0,5351 ha ir reģistrēta zemesgrāmatā uz
Preiļu novada pašvaldības vārda, nodalījuma Nr.100000604564. Saņemts nekustamā īpašuma
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novērtējums no sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja SIA “Dzieti” (LĪVA sertifikāts Nr.83) –
EUR 11 000,00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma”4.panta 1.daļu un 5.pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Celtnieku iela 32, Preiļos, neapbūvēto zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 7601 002 0050 platībā 0,5351 ha.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana atklātā izsolē.
3. Noteikt izsoles nosacīto cenu - EUR 11 217,80 (tai skaitā vērtēšanas izdevumi 217,80
EUR)
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma Celtnieku iela 32, Preiļos, neapbūvētās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7601 002 0050 platībā 0,5351 ha izsoles noteikumus (pielikums Nr.
1).
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Pielikumā: Izsoles noteikumi
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt: Nekustamā īpašuma daļai
24.§
Par pirkuma līguma noslēgšanu
S. L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot S. L., personas kods xxxx-xxxxx, adrese: adrese 2021.gada 18. marta iesniegumu
(reģistrēts 18.03.2021., Nr. 4-15/178 L) par pirkuma līguma noslēgšanu par apbūvētu zemes
vienību Kosmonautu iela 16, Preiļos, Preiļu novadā, uz kuras atrodas S. L. piederošas būves,
reģistrētas Preiļu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000595341, konstatēts:
1) Preiļu novada dome 2020. gada 26.novembrī pieņēmusi lēmumu protokols Nr. 21.,
punkts 19.4., par nekustamā īpašuma – zemes vienības 0,0728 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7601 003 2008 Kosmonautu iela 16, Preiļos, Preiļu novadā, reģistrēšanu
zemesgrāmatā un novērtējuma pasūtīšanu, pamatojoties uz pirmpirkuma tiesīgās personas
atsavināšanas ierosinājumu.
2) Nekustamais īpašums 2020.gada 22.decembrī reģistrēts Preiļu pilsētas zemesgrāmatu
nodalījumā Nr. 100000608512 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 1700,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,
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Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt pirkuma līgumu ar S. L., personas kods xxxx-xxxxx, par nekustamā īpašuma zemes vienības 0,0728 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7601 003 2008 Kosmonautu
iela 16, Preiļos, Preiļu novadā, zemesgrāmatu nodalījums Nr. 100000608512, pirkumu
par cenu EUR 1917,80 (viens tūkstotis deviņi simti septiņpadsmit euro 80 eurocenti),
t.sk. izdevumi par vērtētāja pakalpojumu 217.80 EUR, sadalot maksājumu četrās daļās ar
samaksas termiņiem 25.05.2021, 25.07.2021, 25.09.2021, 25.11.2021.
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

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI
25.§
Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes grupu dzīvokļu klientu līdzmaksājumu
(Ziņo: M. Pudnika)
Labklājības pārvade ir izveidojusi jaunu struktūrvienību “Grupu dzīvokļi”, kas sniegs
pakalpojumus pilngadīgām personām ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura
traucējumiem, kuriem ir objektīvas grūtības dzīvot pastāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Labklājības pārvaldes nolikuma 3.2.3.apakšpunktā norādīts, ka Labklājības pārvaldei ir
tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt maksas pakalpojumus un iekasēt maksu par
tiem.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8.pantu, atbilstoši
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”, 2007.gada 04.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.829
“Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un
uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu” 22.punktu, saskaņā uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punktu g) apakšpunktu
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada Labklājības pārvaldes Grupu dzīvokļu klientu līdzmaksājumu
par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju (atbilstoši
izmantojamajai daļai) saskaņā ar pielikumiem.
2. Pakalpojumu līgumā visiem klientiem paredzēt izmaksas par koplietošanas telpu
ekspluatāciju 147,9m2 platībā, ko veido gaitenis 105m2, telpa veļas mazgāšanai un
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gludināšanai 11,7m2, aktivitāšu telpa 23,4m2 un savienotā sanitārtehniskā telpa 7,8m2, kā
arī papildus izmaksas par individuālo dzīvojamo istabu, savienoto sanitārtehnisko telpu
un priekštelpu platību, atbilstoši ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītajam.
Pielikumā: Izmaksu aprēķins Grupu dzīvokļa klientu līdzmaksājumam uz 1 lapas;
Sagatavoja. L.Pastars, J.Gžibovska
Nosūtīt:
 Preiļu novada Labklājības pārvalde
 Grāmatvedībai
 Finanšu analītiķiem
26.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana
26.1
Pelēču pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot Pelēču pagasta pārvaldes 2021.gada 18.februāra iesniegumu Nr. 18-2-4/ 6 (reģ
18.02.2021. Nr. 15-3/432-P) ar lūgumu anulēt ziņas par E. S., personas kods xxxx-xxxxx,
deklarēto dzīvesvietu pašvaldības sociālajā dzīvoklī adrese.
Pārbaudot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1. Pamatojoties uz 2003.gada 11.februāra Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 72
„Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, Administratīvā procesa
likuma 62.panta pirmo daļu , 2021.gada 19.februārī E. S. tika nosūtīta vēstule (
Nr.15-3/1406) uz deklarēto dzīvesvietas adresi , sakarā ar to ,ka pēc Pelēču pagasta
pārvaldes iesnieguma pamata tiek uzsākta deklarēto ziņu pārbaude, ar lūgumu
personai domē sniegt viedokli, argumentus, iesniegt dokumentus, kas apliecinātu
tiesisko pamatu būt deklarētai pašvaldības sociālajā dzīvoklī. E.S. nav sazinājusies ar
pašvaldību.
2. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta otrā daļā noteikts, personai ir tiesiskais
pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šīs nekustamais
īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums, vai šā īpašuma lietošanas
tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
3. Īres tiesības uz sociālo dzīvokli adrese ir V. J., ko apliecina 01.10.2018. sociālā
dzīvokļa īres līgums. Līgums tiek pagarināts ik pēc sešiem mēnešiem.
4. V. J. laulība ar E. S. nebija noslēgta , bet ir kopējs dēls K. J.. K.J. sociālajā dzīvoklī
adrese deklarēts 05.05.2020., norādot tiesisko pamatu radniecību V. J.
5. Preiļu novada dome ar 2020.gada 2.jūlija domes sēdes lēmumu, protokols Nr.10,
deva piekrišanu E.S. dzīvesvietas deklarēšanai adrese, pēc ierakstīšanas sociālā
dzīvokļa īres līgumā.
6. Pēc iedzīvotāju reģistra ziņām persona E. S. pašvaldības sociālajā dzīvoklī
piedeklarējās 22.07.2020. norādot tiesisko pamatu – vienošanās ar īpašnieku Preiļu
novada domi.
7. Preiļu novada dome ar 2020.gada 2.decembra domes sēdes lēmumu, protokols Nr.23,
pagarināja sociālā dzīvokļa īres līgumu V. J., un netika pagarināts līgums attiecībā uz
E. S.
8. 04.02.2021. V. J. griezās Pelēču pagasta pārvaldē ar lūgumu izdeklarēt E.S. no viņa
īrētā sociālā dzīvokļa. ( iesnieguma reģ. Nr.18-2-14/J-5),sakarā ar to, ka viņa nedzīvo
sociālajā dzīvoklī.
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9. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmo daļu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, ja 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis , vai
dzīvesvietas deklarētāja vai viņa pārstāvja pilnvarota persona ,deklarējot dzīvesvietu ,
sniegusi nepatiesas ziņas;
2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
10. Ņemot vērā, ka E. S. ar pašvaldību nav sazinājusies un ,ievērojot iepriekšminēto
vadoties no likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajā mājām” 10.panta 1.daļas
,kas noteic, ka sociālo dzīvokli izīrē uz pašvaldības institūcijas lēmuma pamata
personai (ģimenei), kura atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, dome atzīst par
pietiekošu norādītos apstākļus un iebildumus, lai anulētu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu E. S. saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas
2.punktu.
11. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu , Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 3. pantu, 12. panta pirmās daļas 2. punktu ,12.panta sesto daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par E. S., personas kods xxxx-xxxxx, deklarēto dzīvesvietu adresē – adrese
jo personai ir zudis tiesisks pamats dzīvot pēc deklarētās dzīvesvietas.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV – 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja I.Stašulāne
Nosūtīt –
 Personāla speciālistam
 Pelēču pagasta pārvaldei
26.2
N. Č. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot N. Č. 2021.gada 27.janvāra iesniegumu Nr. (reģ 28.01.2021. Nr. 15-3/48-C) ar
lūgumu anulēt ziņas par Č. R., personas kods xxxx-xxxxx, deklarēto dzīvesvietu adresē adrese.
Pārbaudot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1. Pamatojoties uz 2003.gada 11.februāra Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 72
„Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, Administratīvā procesa
likuma 62.panta pirmo daļu , 2021.gada 01.februārī Č. R. tika nosūtīta vēstule (
Nr.15-3/139) uz deklarēto dzīvesvietas adresi , sakarā ar to ,ka pēc N. Č. iesnieguma
pamata tiek uzsākta deklarēto ziņu pārbaude, ar lūgumu personai domē sniegt
viedokli deklarētās dzīvesvietas anulēšanā. R. Č. bija ieradusies domē, sniedza
paskaidrojumu, ka drīzumā viņai būs dzīves vieta un viņa pārdeklarēsies un
neiebilda par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu pēc adreses adrese.
2. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta otrā daļā noteikts, personai ir tiesiskais
pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais
īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums, vai šā īpašuma lietošanas
tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
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3. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu – dzīvoklis pēc adreses adrese4 nostiprinātas
uz N. Č. vārda. Pamats – Zemesgrāmatu apliecība, zemesgrāmatu nodalījums Nr.
4308-15 08.02.2008.
4. Pēc iedzīvotāju reģistra ziņām persona R. Č. īpašumā pēc adreses adrese
piedeklarējās 29.07.2020. norādot tiesisko pamatu – vienošanās ar īpašnieku N. Č.
5. N. Č. 12.02.2021. griezās Preiļu novada domē ar iesniegumu, ka mutisko vienošanos
par R. Č. deklarēšanos īpašumā adrese pagarina līdz 31.03.2021.
6. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmo daļu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, ja 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis , vai
dzīvesvietas deklarētāja vai viņa pārstāvja pilnvarota persona ,deklarējot dzīvesvietu ,
sniegusi nepatiesas ziņas;
2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
7. Domei , lemjot par iesniegumā izteikto lūgumu, ir jāpārbauda: 1) vai personai pieder
nekustamais īpašums, kurā deklarētā dzīvesvieta; 2) vai persona atrodas īres vai
nomas vai cita veida līguma tiesiskajās attiecībās ar izīrētāju vai iznomātāju;3) vai
persona lieto nekustamo īpašumu uz laulības, radniecības, savainības pamata; 4) vai
persona lieto nekustamo īpašumu uz likuma pamata.
8. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,
Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu un ievērojot iepriekšminēto un
ņemot vērā, ka personas Č. R. tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā ir
vienošanās ar īpašnieku un īpašnieks lauž mutisko vienošanos par tiesībām personai
lietot dzīvojamo platību , vadoties no Civillikuma 1039.panta, kas noteic , ka
īpašnieks var aizliegt citiem ietekmēt viņa lietu, kā arī to lietot vai izmantot, dome
atzīst par pietiekošo dzīvojamās platības īpašnieka norādītos apstākļus
un
iebildumus, lai konstatētu, ka R. Č. ir zudis tiesiskais pamats lietot dzīvojamo platību,
līdz ar to, uzskata, ka ziņas par minētās personas dzīvesvietu pēc adreses adrese, ir
anulējamas saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.
punktu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par R. Č., personas kods xxxx-xxxxx, deklarēto dzīvesvietu adresē – adrese
jo personai ir zudis tiesisks pamats dzīvot pēc deklarētās dzīvesvietas.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja I.Stašulāne
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27.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
27.1
P. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot P. P., p.k. xxxx-xxxxx, deklarēta dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese,
2021.gada 7. aprīļa iesniegumu (reģ., 09.04. 2021., Nr. 13-1/231P) par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar P. P. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese, īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu
saimnieks” .
Sagatavotājs Z. Andrejeva
Nosūtīt: SIA “Preiļu saimnieks” un speciālistei mājokļu jautājumos Z. Andrejevai
27.2
J.K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot J. K., p.k. xxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese,
2021.gada 12. aprīļa iesniegumu (reģ.13.04.2021. Nr.13-1/243K) par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 5. panta 4. daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar J. 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
27.3
T. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot T. B., p.k. xxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese,
2021.gada 14.aprīļa iesniegumu (reģ. 14.04.2021. Nr. 13-1/249B) par sociālās dzīvojamās
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platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns,
K. Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar T. B. 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
27.4
T. I. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot T. I., p.k. xxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese, 2021.
gada 8.aprīļa iesniegumu (reģ., 09.04.2021, Nr. 13-1/254I) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
.
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar T. I. 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
27.5
A. M. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot A. M., p.k. xxxx-xxxxx, deklarētā dzīves vieta adrese, 2021.gada 9.aprīļa
iesniegumu (reģ., 09.04.2021., Nr. 13-1/230 M par sociālās dzīvojamās platības īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar A. M. noslēgto sociālās dzīvojamās platības adrese īres līgumu uz 6
mēnešiem.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA
“Preiļu saimnieks”
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Sagatavotājs Z. Andrejeva
Nosūtīt: SIA “Preiļu saimnieks” un speciālistei mājokļu jautājumos Z.Andrejevai
27.6
V. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot V. P., p.k. xxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese, 2021.
gada 30.marta iesniegumu (reģ., 13.04.2021., Nr. 13-1/244P) par sociālās dzīvojamās platības
īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V. P. 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.
27.7
N. J. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot N. J., p.k.231177-12186, deklarētā dzīves vieta „adrese, Preiļu novads 2021.gada
14.aprīļa iesniegumu (reģ., 14.04.2021., Nr. 13-1/248J) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar N. J. 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.
27.2727.8
V. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot V. B., p.k. xxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese 2021.
gada 7.aprīļa iesniegumu (reģ.,07.04.2021., Nr. 13-1/232B) par sociālās dzīvojamās platības īres
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līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V. B. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese, īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva un SIA
“Preiļu saimnieks”
Sagatavotājs Z. Andrejeva
Nosūtīt SIA “Preiļu saimnieks” un speciālistei mājokļu jautājumos Z. Andrejevai.
27.9
J. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot J. B., p.k. xxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese 2021. gada
7. aprīļa iesniegumu (reģ. 07.04.2021., Nr. 13-1/218B) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar J. B. 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.
27.10
O. R. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot O. R., p.k. xxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī adrese, 2021.
gada 8. aprīļa iesniegumu (reģ., 09.04.2020, Nr. 13-1/233R) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Pielikumā: SIA “Preiļu saimnieks” 19.10.2020. Izziņa Nr.19 ,ka parāds par
komunālajiem pakalpojumiem ir 81,36EUR par sociālo dzīvojamo platību Jaunatnes iela 4-5a
,Līci,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar O. R. noslēgto sociālā dzīvokļa adrese īres līgumu uz 3 mēnešiem.
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2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA
“Preiļu saimnieks”
Sagatavotājs Z. Andrejeva
Nosūtīt SIA “Preiļu saimnieks” un speciālistei mājokļu jautājumos Z. Andrejevai
27.11
A. L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot A. L., personas kods xxxx-xxxxx, deklarēta dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī
adrese, 2021.gada 14.aprīļa iesniegumu (reģ.14.04.2021., Nr.13-1/250L) par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar A. L. 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.
27.12
S. I. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot S. I., personas kods xxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, 2021.gada 12.aprīļa
iesniegumu (reģ.13.04.2021. Nr.13-1/245I) par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu,
pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.
panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar S. I. 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.Andrejev
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28.§
Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
28.1
V. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot V. P., personas kods xxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, 2021.gada
23.marta iesniegumu (reģ. 07.04.2021., Nr. 13-1/215-P) par uzņemšanu rindā uz pašvaldības
dzīvojamo platību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta
1.daļu, Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/15 „Par pašvaldības palīdzības
dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību” 8.panta 8.1., 8.2. un 8.3. punktiem.
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt rindā V.P. uz pašvaldības dzīvojamo platību Reģistrs Nr. 1, 2.grupa.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva.
Sagatavotājs Z. Andrejeva
Nosūtīt: speciālistei mājokļu jautājumos Z. Andrejevai, V. Petrovam
28.2
M. Č.-Č. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot M. Č.-Č., personas kods xxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, 2021.gada
7. aprīļa iesniegumu (reģ. 09.04.2021., Nr. 13-1/229Č) par uzņemšanu rindā uz pašvaldības
dzīvojamo platību, pamatojoties uz Preiļu novada bāriņtiesas 2021.gada 25.marta lēmumu Nr.16/ 21 par M. Č.-Č. uzturēšanās izbeigšanu T. G. un G. G. audžuģimenē, sakarā ar to, ka M. Č.Č. 2021.gada 21.martā sasniedza pilngadību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.
2017/15 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanā sniegšanas kārtību”
6.4.punktu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt rindā M. Č.-Č. uz pašvaldības dzīvojamo platību, Reģistrs Nr. 1.gr.1
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos.
Sagatavotājs Z. Andrejeva
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29.§
Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību un dzīvojamās platības piešķiršanu
V. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Pudnika)
Izskatot V. P. personas kods xxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta adrese, 2021.gada 23.
marta iesniegumu (Reģ. 07.04.2021., Nr. 13-1/216P) par uzņemšanu rindā uz pašvaldības
sociālo dzīvojamo platību, un 2021.gada 9.aprīļa (Reģ.09.04.2021.Nr. 235P)V. P. ir trūcīgas
mājsaimniecības statuss (Preiļu novada Labklājības pārvaldes 09.04.2021. izziņa Nr.4-3/229P)
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām”
5.panta 4. punktu un Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/15 „Par
pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību”.
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.

Uzņemt rindā V. P. uz pašvaldības sociālo dzīvojamo platību, Reģistrs Nr. 2,
Piešķirt V. P. sociālo dzīvojamo platību adrese (gultasvietu 9,85 kv.m))
SIA “Preiļu saimnieks” noslēgt ar V. Paškovu īres līgumu uz 6 mēnešiem.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva.

Sagatavotājs Z. Andrejeva
ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI
30.§
Par Preiļu novada attīstības pamatrādītāju izvērtējumu par 2020.gadu
(Ziņo: J. Erts)
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. pantu un Preiļu novada Attīstības
programmas 2018.-2024. gadam II sējuma 4. sadaļu “Programmas īstenošanas uzraudzības
kārtība”, nepieciešams apstiprināt Preiļu novada pamatrādītāju izvērtējumu par 2020.gadu.
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, N. Hļebņikova, M. Leikučs); PRET- nav;
ATTURAS – 1 balss ( A. Zīmelis), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada attīstības pamatrādītāju izvērtējumu par 2020.gadu.
2. Publicēt Preiļu novada attīstības pamatrādītāju izvērtējumu par 2020.gadu Preiļu novada
pašvaldības mājas lapā www.preili.lv un Preiļu novada domes publiskajā pārskatā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Attīstības daļas vadītāja vietniece Sanita Meļko.
Pielikumā: Preiļu novada attīstības pamatrādītāju izvērtējums par 2020.gadu (uz 7 lpp.).
Sagatavotājs: E.Jermolajeva, S.Meļko
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31.§
Par ceļu uzturēšanas klašu publikāciju masu saziņas līdzekļos vasaras sezonai 2021. gadam
(Ziņo: J. Erts, izsakās: Ē. Vilcāns)
Saraksts ir veidots pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.224 “Noteikumi par valsts un
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, ceļu uzturēšanas
klašu saraksts nosaka dažādu veidu darbu un uzturēšanas biežumu uz pašvaldības ceļiem
noteiktā sezonā, kas ļaus uzturēt ceļus atbilstoši klasei kurā tie tika iedalīti pēc autotransporta
gada nobraukuma uzskaites. Saraksts ir jāpublicē balstoties uz LR MK 2010.gada 9.marta
noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par Valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas
prasībām un to izpildes kontroli”. 3.daļas piecpadsmitā punkta 2.apakšpunktu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Publicēt sarakstu ar ceļu uzturēšanas klasēm vasaras periodā 2021.gadam Preiļu novada
mājaslapā (www.preili.lv).
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Artis Žukovs.
Pielikumā: Ceļu uzturēšanas klašu saraksts vasaras periodā 2021. gadam.
Sagatavotājs: A. Žukovs
32.§
Par ielu tirdzniecību no treilera
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot K. A. iesniegumu par stāvēšanas vietas ierādīšanu kebabnīcai Krāslavas iela 2 a,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. pantu, Preiļu novada saistošajiem noteikumiem
Nr. 2014/13 “Par ielu tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Preiļu novadā”, un
Ministru kabineta noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8. punktu
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut norādīt ielu tirdzniecības vietu noteiktajā adresē - Krāslavas iela 2 a, atbilstoši
pievienotajam grafiskajam pielikumam.
2. Izsniegt tirdzniecības atļauju pēc zemes nomas līguma uzrādīšanas un būvvaldes saskaņotas
ielu tirdzniecības vietas vizuālā noformējuma skices uzrādīšanas.
Sagatavoja A.Klismets
33.§
Par ielu tirdzniecības vietas ierādīšanu
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot z/s “DK ZAĻLAUKI” Reģ. Nr. 43601029954, iesniegumu par ielu
tirdzniecības vietas ierādīšanu tirdzniecībai ar augkopības un biškopības produkciju
Rēzeknes ielā 4A, Preiļos (pie veikala MAXIMA), pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 43. pantu, Preiļu novada saistošajiem noteikumiem Nr. 2014/13 “Par ielu
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tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Preiļu novadā”, un Ministru kabineta
noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8. punktu
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut ierādīt ielu tirdzniecības vietu z/s “DK ZAĻLAUKI” Rēzeknes ielā 4A,
Preiļos (pie veikala SIA MAXIMA Latvija);
2. Izsniegt tirdzniecības atļauju pēc zemes nomas līguma uzrādīšanas un būvvaldes
saskaņotas ielu tirdzniecības vietas vizuālā nofomējuma skices uzrādīšanas.
Sagatavoja A.Klismets
34.§
Par zemes iznomāšanu
Zemnieku saimniecības “Skaņkalni” īpašnieka Mārtiņa Borbala iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot zemnieku saimniecības “Skaņkalni”, reģ.Nr.41501025943, adrese: Skaņkalni,
Nīdermuiža, Pelēču pagasts, Preiļu novads, īpašnieka Mārtiņa Borbala 2021.gada 19.aprīļa
iesniegumu (reģistrēts 19.04.2021. Nr. 4-11/1030) par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7656 002 0023 platībā 2,2 ha un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 002 0166 platībā
2,45 ha Preiļu novada Pelēču pagastā nomu lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts:
(1) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7656 002 0023 platībā 2,2 ha un zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 7656 002 0166 platībā 2,45 ha Preiļu novada Pelēču pagastā ir
pašvaldībai piekrītošā zeme.
1) Šobrīd zemes vienības netiek izmantotas.
2)
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un
piekrītošo zemi” tiesības rīkoties ar pašvaldībai piekrītošo zemi ir pašvaldībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu, „Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 6.2 panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar zemnieku saimniecību “Skaņkalni”, reģ.Nr.
41501025943, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 002 0023 platībā 2,2 ha un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 002 0166 platībā 2,45 ha Preiļu novada
Pelēču pagastā nomu lauksaimniecības vajadzībām uz 5 (pieciem) gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR
28,00 gadā plus PVN.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi- nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite.
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Sagatavotājs : I.Žukova
Nosūtīt:
 ZS “Skaņkalni” (Skaņkalni, Nīdermuiža, Pelēču pagasts, Preiļu novads)
 juridiskajai daļai,
 nekustamā īpašuma daļai.
35.§
Par izlozes apstiprināšanu
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot jautājumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0097 Preiļu
novada Preiļu pagastā platībā 1,69 ha lauksaimniecības zemes nomas ar izpirkuma tiesībām,
konstatēts, ka:
1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0097 Preiļu novada Preiļu pagastā
platībā 1,69 ha, ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) ir Preiļu novada pašvaldībai piekritīgā
zeme.
2. Saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 36.1 panta pirmo daļu,
kurā ir noteikts, ka “Pašvaldībai piederošu neapbūvētu lauksaimniecības zemi var
nodot nomā ar izpirkuma tiesībām šajā pantā noteiktajā kārtībā. Pamatojoties uz
likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 36.1 panta trešo daļu, pašvaldībai
piederošu lauksaimniecības zemi var nodot nomā ar izpirkuma tiesībām uz laiku līdz
12 gadiem, nosakot zemes nomas maksu gadā 4,5 procentu apmērā no zemes
kadastrālās vērtības. Nomas maksa tiek ieskaitīta izpirkuma maksā, ja nomnieks
izlieto izpirkuma tiesības. Atbilstoši likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
36.1 panta ceturtajai daļai zemes izpirkuma cena nosakāma zemes kadastrālās vērtības
apmērā nomas līguma ar izpirkuma tiesību noslēgšanas dienā. Izpirkuma tiesības var
izlietot ne agrāk kā nomas līguma ceturtajā gadā. Saskaņā ar likuma “Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” 36.1 panta sesto daļu uz šā panta pirmajā daļā minētās
zemes nomu ar izpirkuma tiesībām var pretendēt fiziskā persona, ja šai personai
nepieder lauksaimniecības zeme un tā rakstveidā apliecina, ka gada laikā pēc nomas
līguma ar izpirkuma tiesībām noslēgšanas uzsāks zemes izmantošanu
lauksaimnieciskajā darbībā.
3. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0097 Preiļu novada Preiļu
pagastā platībā 1,69 ha lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām bija
pieteikušies divi pretendenti, kas atbilda Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra
noteikumu Nr.741 “Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma
tiesībām” (turpmāk tekstā- Noteikumi) 3.punktā izvirzītajām prasībām, tāpēc
atbilstoši Noteikumu 7.punktam 2021. gada 21. aprīlī starp pretendentiem tika rīkota
izloze.
Izlozes uzvarētājs ir P. R., personas kods xxxx-xxxxx.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 36.1 pantu, Ministru
kabineta 2017.gada 12.decembra noteikumiem Nr.741 “Noteikumi par lauksaimniecības zemes
nomu ar izpirkuma tiesībām” 7., 8.punktu, uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.
punktu, 2021.gada 21.aprīļa izlozes protokolu Nr.1,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, K. Zarāne, J.
Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs); PRET- nav;
ATTURAS – nav, (Ē. Vilcāns balsošanā nepiedalās) Preiļu novada dome NOLEMJ:
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1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar P. R., personas kods xxxx-xxxxx, par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7658 002 0097 platībā 1,69 ha Preiļu novada Preiļu pagastā nomu ar
izpirkuma tiesībām uz 12 (divpadsmit) gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 4,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi- nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite, juridiskā
daļa.
Pielikumā: 2021.gada 21.aprīļa izlozes protokols Nr.1 uz 1 (vienas) lapaspuses;
Sagatavotājs : I.Žukova
Nosūtīt:
 juridiskajai daļai,
 nekustamā īpašuma daļai.
36.§
Par nekustamā īpašuma sadali
36.1
V. U. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot V. U., personas kods xxxx-xxxxx, dzīvo adrese 2021. gada 04.janvāra iesniegumu (reģ.
10.03.2021., Nr.4-15/155-U) par nekustamā īpašuma adrese, īpašuma kadastra Nr., 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 – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma adrese, īpašuma kadastra Nr., zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 7601 005 0301 atbilstoši grafiskajam pielikumam trīspadsmit zemes vienībās
2. Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot uzmērīšanu dabā.
3. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 005 0301 atdalāmajai platībai apmēram
0,1786 ha (grafiskajā pielikumā apzīmēta ar Nr.1) noteikt plānoto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi 1001 (rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve),
4. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 005 0301 atdalāmajai platībai apmēram
0,0127 ha (grafiskajā pielikumā apzīmēta ar Nr.2) noteikt plānoto adresi Pils iela 14C,
Preiļi, un plānoto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1201 (Ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve),
5. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 005 0301 atdalāmajai platībai apmēram
0,2862 ha (grafiskajā pielikumā apzīmēta ar Nr.3) noteikt plānoto adresi Pils iela 14J,
Preiļi, un plānoto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1001 (rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve),
6. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 005 0301 atdalāmajai platībai apmēram
0,6428 ha (grafiskajā pielikumā apzīmēta ar Nr.4) noteikt plānoto adresi Pils iela 14F,
Preiļi, un plānoto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0801 (komercdarbības objektu
apbūve),
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7. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 005 0301 atdalāmajai platībai apmēram
0,2596 ha (grafiskajā pielikumā apzīmēta ar Nr.5) noteikt plānoto adresi Pils iela 14L,
Preiļi, un plānoto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1001 (rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve),
8. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 005 0301 atdalāmajai platībai apmēram
0,4710 ha (grafiskajā pielikumā apzīmēta ar Nr.6) noteikt plānoto adresi Pils iela 14, Preiļi,
un plānoto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1001 (rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve),
9. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 005 0301 atdalāmajai platībai apmēram
0,3916 ha (grafiskajā pielikumā apzīmēta ar Nr.7) noteikt plānoto adresi Pils iela 14D,
Preiļi, un plānoto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1001 (rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve),
10. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 005 0301 atdalāmajai platībai apmēram
0,2408 ha (grafiskajā pielikumā apzīmēta ar Nr.8) noteikt plānoto adresi Pils iela 14G,
Preiļi, un plānoto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1001 (rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve),
11. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 005 0301 atdalāmajai platībai apmēram
0,2569 ha (grafiskajā pielikumā apzīmēta ar Nr.9) noteikt plānoto adresi Pils iela 14H,
Preiļi, un plānoto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1001 (rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve),
12. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 005 0301 atdalāmajai platībai apmēram
0,3183 ha (grafiskajā pielikumā apzīmēta ar Nr.10) noteikt plānoto adresi Pils iela 14K,
Preiļi, un plānoto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1001 (rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve),
13. Īpašumā paliekošajai zemes vienības daļai apmēram 2,1761 ha platībā (grafiskajā
pielikumā apzīmēta ar Nr.11) saglabāt esošo, VARIS reģistrēto adresi Pils iela 16, Preiļi,
un noteikt plānotos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
14. platībai 0,16 ha -0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve),platībai 2,0161 ha -0501
(Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa)
15. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 005 0301 atdalāmajai platībai apmēram
1,3837 ha (grafiskajā pielikumā apzīmēta ar Nr.12) noteikt plānoto adresi Pils iela 16A,
Preiļi, un plānoto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0501 (Dabas pamatnes, parki, zaļās
zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība
nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa),
16. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 005 0301 atdalāmajai platībai apmēram
0,9233 ha (grafiskajā pielikumā apzīmēta ar Nr.13) noteikt plānoto adresi Aglonas iela 68,
Preiļi, un plānoto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0501 (Dabas pamatnes, parki, zaļās
zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība
nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa)
17. Izstrādājot zemes ierīcības sadales projektu paredzēt piekļuvi visām projektētajām zemes
vienībām
18. Noteikt, ka zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna M 1:
2000 pamatnes
19. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu
veicējam
20. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai domē,
jāiesniedz saskaņošanai Preiļu novada būvvaldē
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21. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Preiļu
novada domē.
22. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
23. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Pielikumā: Grafiskais pielikums
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt:
 Nekustamā īpašuma daļai
36.2
A. A. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot A. A., personas kods xxxx-xxxxx, dzīvo adrese, 2021. gada 18.marta iesniegumu (reģ.
18.03.2021., Nr.4-15/179-A) par nekustamā īpašuma adrese ar kadastra Nr. Preiļu novada Preiļu
pagastā, sadali, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma adrese ar kadastra Nr. Preiļu novada Preiļu pagastā,
sastāvoša no četrām zemes vienībām, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 005
0074 platībā 6,9 ha neizstrādājot zemes ierīcības sadales projektu.
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0074 piešķirt jaunu
nosaukumu “Ančevi” un saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt:
 Nekustamā īpašuma daļai
36.3
A. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot A. P., personas kods xxxx-xxxxx, dzīvo adrese, 2021. gada 07.aprīļa iesniegumu (reģ.
08.04.2021., Nr.4-15/222-P) par nekustamā īpašuma “adrese ar kadastra Nr. Preiļu novada
Saunas pagastā, sadali, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “adrese” ar kadastra Nr. Preiļu novada Saunas
pagastā, sastāvoša no četrām zemes vienībām, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
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2.
3.

4.

5.
6.

7674 004 0153 platībā 4,24 ha un 7674 004 0154 platībā 5,26 ha neizstrādājot zemes
ierīcības sadales projektu.
Atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7674 004 0153 un 7674 004 0154
iekļaut jaunā īpašumā ar jaunu nosaukumu ”Druvas” .
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7674 004 0154 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), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7674 004 0153 saglabāt esošo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība).
Īpašumā paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7674 004 0267 un
7674 004 0274 saglabāt esošo nosaukumu “Pūpoli”, esošo ,VARIS reģistrēto adresi
“Pūpoli”, Lielie Anspoki, Saunas pagasts, Preiļu novads un esošo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi 0101(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite

Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt:
 Nekustamā īpašuma daļai
36.4
O. G. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot O. G., personas kods xxxx-xxxxx, dzīvo adrese, 2021. gada 09.aprīļa iesniegumu (reģ.
09.04.2021., Nr.4-15/236-G) par nekustamā īpašuma adrese ar kadastra Nr. Preiļu novada Preiļu
pilsētā, sadali, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “adrese ar kadastra Nr. Preiļu novada Preiļu pilsētā,
sastāvoša no divām zemes vienībām, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7601 005
1408 platībā 0,2283 ha neizstrādājot zemes ierīcības sadales projektu.
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 005 1408 saglabāt esošo,
VARIS reģistrēto adresi Daugavpils iela 65 un saglabāt esošo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt:
 Nekustamā īpašuma daļai

59

36.5
Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0336 sadali
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 003
0336 Preiļu novada Preiļu pagastā, kura ietilpst īpašumā “Rietumi” ar kadastra numuru 7658 003
0171, sadali trijās zemes vienībās, pamatojoties uz likumu” Par pašvaldībām” 21 pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0336 atbilstoši
lēmuma grafiskajam pielikumam, trijos zemes gabalos .
2. Noteikt, ka grafiskajā pielikumā ar Nr. 1 apzīmētajam zemes gabalam platība ir apmēram
14,76 ha ,noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1002 (noliktavu apbūve) un
piešķirt adresi Rietumu iela 6, Jaunsaimnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads.;
3. Noteikt, ka grafiskajā pielikumā ar Nr.2 apzīmētajam zemes gabalam platība ir apmēram
1,24 ha un saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 ( zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība);
4. Noteikt, ka grafiskajā pielikumā ar Nr.3 apzīmētajam zemes gabalam platība ir apmēram
1,69 ha un saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1101 (Zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā);
5. Noteikt , ka sadales rezultātā izveidotās zemes vienības paliek piekritīgas pašvaldībai.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite
Pielikumā: Grafiskais pielikums
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt: nekustamā īpašuma daļai
37.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
SIA “Aizkraukles mērnieks” iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: J. Erts)
Izskatot SIA “Aizkraukles mērnieks”, reģ. Nr.45403016678, 2021.gada 09.aprīļa
iesniegumu (reģ.09.04.2021., Nr.4-11/947) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam „Kalni” Preiļu novada Pelēču pagastā, zemes vienības kadastra
apzīmējums 7656 005 0123, konstatēts, ka zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam
īpašumam „Kalni” Preiļu novada Pelēču pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7656 005
0123ir 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 – 13 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, M. Pudnika Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs);
PRET- nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam īpašumam „Kalni” Preiļu
novada Pelēču pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7656 005 0123.
2. Plānotajai zemes vienībai Nr. 1 ar plānoto platību 5,6 ha (plānotais kadastra apzīmējums
7656 005 0315) saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) un esošo nosaukumu “Kalni ” un
esošo, VARIS reģistrēto adresi . “Kalni”, Ārdava, Pelēču pagasts, Preiļu novads.
3. Plānotajai zemes vienībai Nr. 2 ar plānoto platību 13,1 ha (plānotais kadastra apzīmējums
7656 005 0316) piešķirt piešķirt jaunu nosaukumu “Meža kalni” un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt:
 Elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz adresi : latgale@vzd.gov.lv ;
 Elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz adresi : gatis@aizkrauklesmernieks.lv;
 Nekustamā īpašuma daļai.
No plkst. 17.12 domes sēdē nepiedalās M. Pudnika.
38.§
Par zemes nodošanu apakšnomā
F. I. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot F. I., personas kods xxxx-xxxxx, adrese: adrese, 2021.gada 26.aprīļa iesniegumu
(reģ.26.04.2021., Nr.4-15/283-I) par zemes nodošanu apakšnomā, tika konstatēts:
(1) 2014.gada 02.septembrī starp Preiļu novada domi kā Iznomātāju un F.I. kā Nomnieku
tika noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.4-25/2014/39 par zemes
vienības platībā 1,0 ha ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0207 Preiļu novada Preiļu
pagastā nomu. Līguma darbības termiņš ir pagarināts ar 2019.gada 02.septembra
vienošanos Nr.4-25/2019/251 līdz 2024.gada 01.septembrim.
(2) Nomnieks iesniegumā lūdz nodot apakšnomā zemes vienību platībā 1,0 ha ar kadastra
apzīmējumu 7658 002 0207 Preiļu novada Preiļu pagastā.
(3) Noslēgtā Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 4-25/2014/39 5.2.1.punkts:
“Nomniekam ir tiesības nodot zemes vienību lietošanas tiesības trešajai personai tika
ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas
3.punktu, 2020.gada 01.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.4-25/2014/39
5.2.1.punktu, 2021.gada 26.aprīļa F.I. iesniegumu,
Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, N. Hļebņikova,); PRET- 4 balsis (M. Leikučs, A. Zīmelis, Ā. Vucāns, J.
Vucāns); ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
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1. Atļaut nodot apakšnomā zemes vienību platībā 1,0 ha ar kadastra apzīmējumu 7658

002 0207 Preiļu novada Preiļu pagastā no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2024.gada
01.septembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi- nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite, juridiskā
daļa.
Sagatavotājs: I.Žukova
Nosūtīt:
 Nekustamā īpašuma daļai;
 Juridiskajai daļai.
39.§
Par pašvaldības līdzfinansējumu investīciju projekta “Kārsavas ielas pārbūve Preiļos“
realizācijai“
(Ziņo: M. Plivda, B. Savicka, J. Erts, S. Meļko, izsakās: A. Zīmelis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pntu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. un
22.(1) pantu un ņemot vērā to, ka objekta “Kārsavas ielas pārbūve, Preiļos” būvprojekts pilnā
sastāvā apstiprināts Būvvaldē un veiktas iepirkumu procedūras par summu 380140,00 EUR ( tai
skaitā PVN 21%) Projekta būvdarbu izmaksas sastāda EUR 360308.43, projektēšanas izmaksas
– EUR 8954.00 , būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas - EUR 9062.30, autoruzraudzības
pakalpojumu izmaksas - EUR 1815.00. Par projektēšanas pakalpojumiem ar SIA “JOE” 2021.
gadā jau ir veikti norēķini summā EUR 8954,00. 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- 4 balsis (Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, M.
Leikučs); ATTURAS – nav; ,Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Paredzēt pašvaldības budžeta līdzfinansējumu
projekta “Kārsavas ielas pārbūve”
realizācijai (būvdarbiem, autoruzraudzībai, būvuzraudzībai) 64924,00 EUR apmērā.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 380140,00 EUR (t.sk.PVN 21%).
2. Pašvaldības budžeta līdzfinansējumu projektam 2021. gadā kopsummā EUR 45447,00
paredzēt no 2021.gadā plānotajiem autoceļu (ielu) līdzekļiem EUR 40277,00 un papildus
budžeta ieņēmumiem EUR 5170,00
(atgrieztie līdzekļi no SIA Preiļu slimnīca
pamatkapitāla palielināšanai).
3. Pašvaldības budžeta līdzfinansējumu projektam 2022. gadā summā EUR 19477,00
paredzēt sastādot 2022. gada budžetu.
4. Finanšu analītiķiem veikt nepieciešamos budžeta grozījumus.
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Sagatavotājs: S. Meļko, J. Gžibovska
40.§
Par Preiļu novada domes 2021.gada 25.marta domes sēdes lēmuma “Par valsts budžeta
aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Kārsavas ielas pārbūve Preiļos“ realizācijai“
(protokols Nr.4, 14.§) precizēšanu
(Ziņo: M. Plivda)
Preiļu novada domes 2021.gada 25.marta domes sēdē pieņēma lēmumu ““Par valsts
budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Kārsavas ielas pārbūve Preiļos“
realizācijai“ (protokols Nr.4, 14.§) Valsts kasē tiks iesniegts aizņēmuma pieteikums. Tā kā
aizņēmums tiks izsniegts pa daļām 2021. un 2022.gadā nepieciešams precizēt lēmuma 1.punktu.
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- 4 balsis (Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, M.
Leikučs); ATTURAS – nav; ,Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt Preiļu novada domes 2021.gada 25.marta domes sēdes lēmumu ““Par valsts
budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Kārsavas ielas pārbūve Preiļos“
realizācijai“ (protokols Nr.4, 14.§) 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Ņemt vidējā termiņa aizdevumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi
investīciju projekta “Kārsavas ielas pārbūve Preiļos” realizācijai EUR 306262.00 ( ar PVN)
apmērā.
2. Iesniegt šo lēmumu Apvienojamo Preiļu, Vārkavas, Aglonas, Riebiņu pašvaldību finanšu
komisijai saskaņojumu saņemšanai.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi –S.Meļko.
Sagatavotājs: S.Meļko
Nosūtīt: Finanšu analītiķim
41.§
Par nosaukuma piešķiršanu
I. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot I. B., p.k. xxxx-xxxxx, dzīvo adrese, 2021. gada 26.aprīļa iesniegumu (reģ. 26.04.2021.,
Nr.4-15/282-B) par nosaukuma piešķiršanu īpašumam ar kadastra Nr. 7658 002 0086 Preiļu
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novada Preiļu pagastā, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21 pantu, Ministru kabineta
2015. gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 15. punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs); PRET- nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 7658 002 0086 Preiļu novada Preiļu pagastā,
sastāvošam no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0086, piešķirt
nosaukumu “Cīrulīšu Kalns”.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt:
 Nekustamā īpašuma daļai
42.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
SIA “Aizkraukles mērnieks” iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: M. Plivda)
Izskatot SIA “Aizkraukles mērnieks”, reģ. Nr.45403016678, 2021.gada 22.aprīļa
iesniegumu (reģ.22.04.2021., Nr.4-11/1072) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam „Sērstiņi” Preiļu novada Pelēču pagastā, zemes vienības kadastra
apzīmējums 7656 005 0203, konstatēts, ka zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam
īpašumam „Sērstiņi” Preiļu novada Pelēču pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7656
005 0203 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, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, J. Želvis, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs); PRET- nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam īpašumam „Sērstiņi” Preiļu
novada Pelēču pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7656 005 0203.
2. Plānotajai zemes vienībai Nr. 1 ar plānoto platību 20,8 ha (plānotais kadastra apzīmējums
7656 005 0317) saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) un esošo nosaukumu “Sērstiņi ” un
esošo, VARIS reģistrēto adresi . “Sērstiņi”, Guzi, Pelēču pagasts, Preiļu novads.
3. Plānotajai zemes vienībai Nr. 2 ar plānoto platību 11,0 ha (plānotais kadastra apzīmējums
7656 005 0318) piešķirt jaunu nosaukumu “Sērstiņu Mežs” un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite
Nosūtīt:
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 Elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz adresi : latgale@vzd.gov.lv ;
 Elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz adresi : gatis@aizkrauklesmernieks.lv;
 Nekustamā īpašuma daļai.
43.§
Par atvaļinājuma piešķiršanu Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietniekam
(Ziņo: M. Plivda)
Preiļu novada domē saņemts domes priekšsēdētāja vietnieka Jura Želvja 2021.gada
26.aprīļa iesniegums (reģ.5-17/280-Ž.) ar lūgumu piešķirt ikgadējā atvaļinājuma daļu 1 (vienu)
kalendāra nedēļu no 2021.gada 5.maija.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 30.01.2018.
„Preiļu novada pašvaldības darba samaksas nolikums” 3.3. punktu,
Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (M. Plivda, J. Erts, I. Liepniece, V. Madalāne, Ē. Vilcāns, K.
Zarāne, Ā. Vucāns, J. Vucāns, A. Zīmelis, N. Hļebņikova, M. Leikučs); PRET- nav;
ATTURAS – nav, (J. Želvis nepiedalās balsošanā) Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. PIEŠĶIRT domes priekšsēdētāja vietniekam Jurim ŽELVIM ikgadējā atvaļinājuma
daļu 1 (vienu) kalendāra nedēļu no 2021.gada 5.maija līdz 2021.gada
12.maijam,neskaitot svētku dienu 9.maiju, par darba periodu no 20.03.2019- 19.06.2019.
2. UZDOT domes Grāmatvedības daļai aprēķināt un izmaksāt pienākošos samaksu par
atvaļinājuma laiku.
Sagatavotājs: A. Livdāne
Sēdi slēdz: plkst. 17.41
Novada domes priekšsēdētāja

______________________

M. Plivda

Deputāti

_______________________

K. Zarāne

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

M. Pudnika

____________________

J. Erts

______________________

V. Madalāne

______________________

J. Želvis

______________________

A. Zīmelis

______________________

M. Leikučs

______________________

Ē. Vilcāns

Protokolists

______________________

Protokols parakstīts 2021.gada 29.aprīlī
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L. Skutele

