LATVIJAS REPUBLIKA

Preiļu nova da pašv aldība
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

ĀRTKĀRTAS DOMES SĒDES
PROTOKOLS
Preiļos
2021.gada 10.augustā
Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēdi atklāj plkst. 15.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns
Sēdi protokolē - pašvaldības sekretāre Liene Skutele
Sēdē piedalās:
Aigars Zīmelis
Andris Lazdāns
Andris Pastars
Anita Brakovska
Ārijs Vucāns
Ilga Pokšāne
Ineta Anspoka
Iveta Stare
Jāzeps Ivanāns
Juris Erts
Maruta Plivda no plkst. 15.05
Nadežda Hļebņikova
Pēteris Rožinskis
Raimonds Rubins
Sēdē nepiedalās:
Lauris Pastars - darbnespējas lapa
Piedalās uzaicinātie:
Aldis Džeriņš – izpilddirektors;
Laine Giluče – mājas lapas satura redaktore;
Vita Biezaite – nekustamā īpašuma daļas vadītāja;
Irēna Stašulāne - Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja;
Sanita Meļko – attīstības daļas vadītājas vietniece;
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Vitālijs Plivda – Preiļu pagasta pārvaldes vadītājs;
Inta Klindžāne – juriste;
Egita Terēze Jonāne – laikraksta “Vietējā” žurnāliste;
Domes sēde tiek ierakstīta audioformātā.
Sēdes vadītājs Ārijs Vucāns iepazīstina ar izsludināto ārkārtas novada domes sēdes darba kārtības
jautājumiem.
DARBA KĀRTĪBA
1. Par Aglonas pagasta pārvaldes, Vārkavas apvienības pārvaldes un Riebiņu apvienības
pārvaldes nolikumu apstiprināšanu
2. Par reorganizācijas komisijas apstiprināšanu
3. Par iepirkuma “Preiļu pils pārbūves 3.kārtas būvdarbi”, identifikācijas Nr. PND
2021/18AK, procedūras pārtraukšanu
4. Par atbrīvošanu no ieņemamā amata
5. Par izmaiņām Riebiņu apvienības pārvaldes un Preiļu novada pašvaldības amatu
sarakstos
6. Par grozījumiem Preiļu novada domes izpildinstitūcijas un struktūrvienību darbinieku
(amatu) sarakstā
7. Par atbrīvošanu no ieņemamā amata
8. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu novada pašvaldības izpilddirektora
vēlēšanām
9. Par novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā
1.§
Par Aglonas pagasta pārvaldes, Vārkavas apvienības pārvaldes un Riebiņu apvienības
pārvaldes nolikumu apstiprināšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, I. Klindžāne, izsakās: A. Pastars, J. Erts, I. Stare, M. Plivda)
2021.gada 1.jūlijā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, pašvaldībām apvienojoties, tika
izveidota jauna atvasināta publiska persona – pašvaldība, kas pārmantoja visu iepriekš pastāvējušo
atvasināto publisko personu (pašvaldību) tiesības un saistības. 2021.gada 6.jūlijā apstiprināts Preiļu
novada pašvaldības nolikums (saistošie noteikumi Nr. 2021/05), kas paredz sekojošu pastarpinātās
pārvaldes iestāžu izveidošanu: Aglonas pagasta pārvalde, Riebiņu apvienības pārvalde, Vārkavas
apvienības pārvalde, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju nepārtrauktību un darbības pēctecību,
likumā „Par pašvaldībām”, citos spēkā esošajos normatīvajos aktos, Domes saistošajos noteikumos,
lēmumos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, kā arī doto uzdevumu un
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” Pārejas noteikumu
6.punktu, likuma Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 69.1 69.²pantu,
Atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Ā. Vucāns, A. Zīmelis, A. Lazdāns, A. Brakovska, I. Pokšāne,
I. Anspoka, I. Stare, J. Ivanāns, N. Hļebņikova, P. Rožinskis, R. Rubins ) PRET – nav; ATTURAS
– 3 balsis ( A. Pastars, J. Erts, M. Plivda) Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.

Apstiprināt Aglonas pagasta pārvaldes nolikumu (pielikums Nr. 1).
Apstiprināt Vārkavas apvienības pārvaldes nolikumu (pielikums Nr. 2).
Apstiprināt Riebiņu apvienības pārvaldes nolikumu (pielikums Nr.3).
Nolikumus pēc apstiprināšanas nosūtīt Aglonas pagasta pārvaldei, Vārkavas un Riebiņu
apvienību pārvaldēm un publicēt pašvaldības mājaslapā.
2

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – novada pašvaldības juridiskā daļa, IT centrs.
Pielikumā:
1) Aglonas pagasta pārvaldes nolikums
2) Vārkavas apvienības pārvaldes nolikums
3) Riebiņu apvienības pārvaldes nolikums
Sagatavotāji: I.Klindžāne, S.Launerte, I.Žukova
Nosūtīt: Juridiskajai daļai, Aglonas pagasta pārvaldei, Vārkavas apvienības pārvaldei, Riebiņu
apvienības pārvaldei, ITC publicēšanai mājaslapā.
2.§
Par reorganizācijas komisijas apstiprināšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns)
2021.gada 1.jūlijā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, pašvaldībām apvienojoties, tika
izveidota jauna atvasināta publiska persona – pašvaldība, kas pārmantoja visu iepriekš pastāvējušo
atvasināto publisko personu (pašvaldību) tiesības un saistības. Lai veiktu Aglonas novada
pašvaldības finanšu, mantas, saistību un tiesību pārdali starp Preiļu novada pašvaldību un Krāslavas
novada pašvaldību, tika sastādīta reorganizācijas plāna konstatējošā daļa un apstiprināta Preiļu
novada domes 2021.gada 25.februāra domes sēdē (protokols Nr. 3; 22.⸹)
Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai
sadalīšanas” 9.punkts paredz:
Pēc reorganizācijas plāna konstatējumu daļas sagatavošanas reorganizējamā pašvaldība sagatavo
reorganizācijas plāna lēmumu daļu. Lai sagatavotu reorganizācijas plāna lēmumu daļu,
reorganizējamā pašvaldība izveido reorganizācijas komisiju, kuras sastāvā iekļauj vienādu skaitu
amatpersonu no reorganizējamās pašvaldības un iegūstošās pašvaldības. Reorganizācijas komisiju
vada reorganizējamās pašvaldības priekšsēdētājs, un tās sēdes tiek protokolētas.
Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” Pārejas noteikumu
6.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas
vai sadalīšanas” 9. un 10.punktiem,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā. Vucāns, A. Zīmelis, A. Lazdāns, A. Brakovska, I. Pokšāne,
I. Anspoka, I. Stare, J. Ivanāns, N. Hļebņikova, P. Rožinskis, R. Rubins A. Pastars, J. Erts, M.
Plivda) PRET – nav; ATTURAS – nav (Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot reorganizācijas komisiju reorganizācijas plāna lēmumu daļas finanšu, mantas,
saistību un tiesību pārdalei starp Preiļu novada pašvaldību un Krāslavas novada pašvaldību
sagatavošanai sekojošā sastāvā:
1. Pēteris Rožinskis – Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
2. Gaļina Pilāne – Aglonas pagasta pārvaldes vecākā grāmatvede
3. Inta Klindžāne – Preiļu novada pašvaldības juriste
4. Viktors Aišpurs - Krāslavas novada pašvaldības izpilddirektora 1.vietnieks
5. Inese Vorslova - Krāslavas novada pašvaldības ekonomiste
6. Jaņa Križanovska - Krāslavas novada pašvaldības galvenā grāmatvede
2. Komisijai veikt reorganizācijas plāna lēmumu daļas sagatavošanu un iesniegt
apstiprināšanai novada domes kārtējā augusta sēdei.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – reorganizācijas komisija.
Sagatavotājs I.Klindžāne
Nosūtīt: Krāslavas novada pašvaldībai, Aglonas pagasta pārvaldei
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3.§
Par iepirkuma “Preiļu pils pārbūves 3.kārtas būvdarbi”, identifikācijas Nr. PND
2021/18AK, procedūras pārtraukšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, A. Zīmelis, izsakās: A. Pastars, M. Plivda, N. Hlebņikova, J. Erts)
Pamatojoties uz apstiprinātajiem projektiem:
1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1 “Palielināt
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām 2.kārta” projektu Nr.
3.3.1.0/20/I/011 “Preiļu pils 1.stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai”
(Projekta kopējās izmaksas – EUR 949 723,12; projekta aktivitātes - ārējo un iekšējo
inženierkomunikāciju tīklu izbūve un pieslēgumu izveidošana, ēkas 1.stāva iekšdarbu un
telpu izbūve: sienu un griestu apdare, grīdu izbūve, ieejas mezgla, kāpņu un iekšējo durvju
izbūve u.c., lai nodrošinātu 1.stāva funkcionēšanu),
2. Interreg V-A pārrobežu sadarbības programmas Latvija - Lietuva projektu Nr. LLI-539
“Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) (Projekta kopējās izmaksas – EUR 230
396,00, t.sk. būvniecība – EUR 83 820,00; projekta aktivitātes – Preiļu pils 2.stāva daļēja
renovācija)
13.05.2021. tika izsludināts atklātais konkurss “Preiļu pils pārbūves 3.kārtas būvdarbi”,
identifikācijas Nr. PND 2021/18AK, kur iepirkuma priekšmets ir sadalīts trīs daļās atbilstoši
esošajiem būvprojektiem un apstiprinātajiem projektiem:
1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa - Preiļu pils pārbūves 3.kārtas 1.posma būvdarbi (“Preiļu pils
pārbūves 3.kārtas būvprojekta aktualizācija”- ERAF), plānotā līgumsumma bez PVN
600 000,00 eiro
2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa - Preiļu pils pārbūves 3.kārtas 2.posma būvdarbi (“Preiļu pils
1.stāva pārplānošana, fasādes krāsošana” - ERAF), plānotā līgumsumma bez PVN
400 000,00 eiro
3. Iepirkuma priekšmeta 3.daļa - Preiļu pils pārbūves 3.kārtas 3.posma būvdarbi (“Preiļu pils
2.stāva pārplānošana”- Tour de Crafts), plānotā līgumsumma bez PVN 400 000,00 eiro.
Atklātajā konkursā tika iesniegts viena pretendenta piedāvājums.
Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu, iepirkumu komisija 2021.gada 19.jūnijā pieņēma
lēmumu – piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “LAGRON” visās iepirkuma priekšmeta daļās:
1. Daļa - “Preiļu pils pārbūves 3.kārtas 1.posma būvdarbi” par līgumcenu EUR 678 315,05
bez PVN;
2. Daļa - “Preiļu pils pārbūves 3.kārtas 2.posma būvdarbi” par līgumcenu EUR 556 159,42
bez PVN;
3. Daļa - “Preiļu pils pārbūves 3.kārtas 3.posma būvdarbi” par līgumcenu EUR 229 255,83 bez
PVN.
Līgums ar atklātā konkursa uzvarētāju nav noslēgts.
Pasūtītāja Preiļu novada pašvaldības izstrādātās iepirkuma tehniskās dokumentācijas atkārtota
iekšējā audita gaitā konstatēts:
(1) izsludinātajā iepirkuma procedūrā tehniskajai dokumentācijai (apliecinājuma kartes katrai
iepirkuma daļai) nav pievienoti būtiski nesošo konstrukciju rasējumi (1.,2.,3. stāva
pārsedžu plāni, nesošo konstrukciju nostiprināšanas mezgli un tml.), līdz ar to darbi nav
iekļauti būvapjomos, nevar uzsākt darbus kamēr nav izstrādāta dokumentācija, līdz ar ko
tiktu pārsniegti darbu izpildes termiņi, projekts tiktu sadārdzināts.
(2) Nav izstrādāts iekštelpu dizaina projekts, nav paredzēta iekštelpu gala apdare, līdz ar ko nav
iespējams pabeigt elektromontāžas, ventilācijas un vājstrāvas tīklu montāžas darbus.
(3) Konstatētas nesakritības būvdarbu apjomos. Nav iekļauts dzesēšanas sistēmas āra bloks, kā
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rezultātā nav iespējams pilnvērtīgi pabeigt un ekspluatēt ēkas vēdināšanas sistēmu.
Sadalot darbus pa posmiem, darbu apjomi dublējas (ventilācija, apkures sistēma).
Konstatēto augstāk minēto nepilnību rezultātā nav iespējams veikt būvdarbus atbilstoši projekta
iecerētajam mērķim, kamēr nav izstrādāta tehniskās dokumentācijas aktualizācija.
Izvērtējot Iepirkuma tehnisko specifikāciju, ievērojot pasūtītāja iepirkuma mērķi, konstatētas
iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībās būtiskas neprecizitātes, kuras liedz pasūtītājam sasniegt
vēlamo iepirkuma priekšmeta realizāciju, līdz ar ko ir veicami grozījumi Iepirkuma tehniskajā
specifikācijā.
Preiļu novada pašvaldības 2021.gada budžetā papildus finansējums nav bijis paredzēts. Ņemot vērā,
ka iepirkuma priekšmeta realizācijai patlaban esošajā iecerē pašvaldības budžetā nav brīvu līdzekļu,
bet tam ir paredzēts ņemt aizņēmumu no Valsts kases par summu, kas pēc iespējas mazāk
apgrūtinātu pašvaldības budžeta iespējas, secināms, ka pasūtītājam nav pietiekamu finanšu resursu,
lai slēgtu līgumu. Līguma summa atšķiras par EUR 63 730,30 (sešdesmit trīs tūkstoši septiņi simti
trīsdesmit euro 30 centi).
Pie norādītiem apstākļiem iepirkuma procedūras turpināšana nav lietderīga un ekonomiski
samērīga, līdz ar to iepirkuma procedūra ir pārtraucama. Attiecīgi ir pārtraucamas arī iepirkumu
procedūras par minētā projekta būvuzraudzību un autoruzraudzību.
Publisko iepirkuma likuma 9.panta piecpadsmitā daļa nosaka, ka Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt
iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Pasūtītājs triju darbdienu
laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu, sagatavo un publicē publikāciju vadības
sistēmā informāciju par iepirkuma pārtraukšanu, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un
pamatojumu.
Pamatojoties uz iepriekš konstatēto un balstoties uz:
1. Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 1. un
3.pantu, kas paredz publiskās personas rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi,
tas ir, mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu;
2. Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu, kas nosaka, ka pasūtītājs ir tiesīgs
pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;
3. Iepirkuma nolikuma 11.1.5.punktu, kas paredz jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu un
apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
Atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Ā. Vucāns, A. Zīmelis, A. Lazdāns, A. Brakovska, I. Pokšāne,
I. Anspoka, I. Stare, J. Ivanāns, N. Hļebņikova, P. Rožinskis, R. Rubins ) PRET – 3 balsis ( A.
Pastars, J. Erts, M. Plivda); ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot Preiļu novada pašvaldības Iepirkuma komisijai pārtraukt iepirkuma procedūru “Preiļu
pils pārbūves 3.kārtas būvdarbi”, identifikācijas Nr. PND 2021/18AK, kā arī iepirkumu
procedūras par objekta būvuzraudzību un autoruzraudzību.
2.
Neslēgt līgumus ar SIA “LAGRON” par
1.1. “Preiļu pils pārbūves 3.kārtas 1.posma būvdarbi” par līgumcenu EUR 678 315,05 bez
PVN; kopējā līguma summa ar PVN 21% EUR 820 761,21;
1.2. “Preiļu pils pārbūves 3.kārtas 2.posma būvdarbi” par līgumcenu EUR 556 159,42 bez
PVN; kopējā līguma summa ar PVN 21% EUR 672 952,90;
1.3. “Preiļu pils pārbūves 3.kārtas 3.posma būvdarbi” par līgumcenu EUR 229 255,83 bez
PVN; kopējā līguma summa ar PVN 21% EUR 277 399,55.
3.
Novērst atkārtota iekšējā audita gaitā konstatētās projekta Tehniskās specifikācijas un
tehniskās dokumentācijas nepilnības, izstrādājot/aktualizējot tehniskā projekta
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4.

dokumentāciju.
Atbildīgās personas par lēmuma izpildi – projektu vadītāja I.Barkeviča un Iepirkuma
komisijas priekšsēdētāja I.Kunakova.

Sagatavotāji: I.Barkeviča, I.Kursīte,
Saskaņoja: I.Klindžāne, S.Launerte
Nosūtīt: Iepirkumu komisijai, Attīstības daļai.
4.§
Par atbrīvošanu no ieņemamā amata
4.1
Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītāja Laura Pastara iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns, I. Klindžāne, A. Džeriņš, izsakās: A. Pastars, M. Plivda)
Izskatot Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītāja Laura Pastara 2021.gada 30.jūlija iesniegumu
Nr. 5-17/696-P, konstatēts: likumdevējs ir paredzējis ierobežojumus valsts amatpersonām ieņemt
vairākus padotības attiecībās esošus amatus. Preiļu novada Labklājības pārvalde ir Preiļu novada
pašvaldības dibināta un tās pārraudzībā esoša iestāde, kuras pieņemtos administratīvos aktus var
apstrīdēt domē. Labklājības pārvalde gatavo un gatavo lēmumprojektus un virza lēmumprojektu
izskatīšanu novada domes sēdēs. Likuma normas pieņemtas ar mērķi veicināt valsts amatpersonu
darbības atklātumu un atbildību sabiedrības priekšā un sabiedrības uzticēšanos valsts amatpersonu
darbībai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 38.panta otrās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības
domes deputāts nedrīkst ieņemt attiecīgās pašvaldības iestādes vadītāja amatu, izņemot iestādē,
kas gādā par iedzīvotāju izglītību, rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību un nodrošina veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicina
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 15. un 16.punktu, 8.panta pirmās daļas 2.punktu un trešo
daļu, Darba likuma 114.pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Ā. Vucāns, A. Zīmelis, A. Lazdāns, A. Brakovska, I. Pokšāne,
I. Anspoka, I. Stare, J. Ivanāns, N. Hļebņikova, P. Rožinskis, R. Rubins A. Pastars) PRET – nav;
ATTURAS – 2 balsis (J. Erts, M. Plivda) Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītāja amata Lauri Pastaru, pamatojoties
uz Darba likuma 114.pantu – darbinieka un darba devēja savstarpēja vienošanās.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – personāla speciālists.
Sagatavotājs I.Klindžāne
Nosūtīt: L.Pastaram, Labklājības pārvaldei, personāla speciālistam.

4.2
Raimonda Rubina iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns, izsakās: M. Plivda)
Izskatot Saunas pagasta pārvaldes vadītāja Raimonda Rubina 2021.gada 30.jūlija iesniegumu Nr. 517/697-R, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 38.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības domes deputāts nedrīkst ieņemt pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja amatu, likuma
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 14. un 15.
punktu, 8.panta pirmās daļas 2.punktu un trešo daļu, Darba likuma 114.pantu,
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Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Ā. Vucāns, A. Zīmelis, A. Lazdāns, A. Brakovska, I. Pokšāne,
I. Anspoka, I. Stare, J. Ivanāns, N. Hļebņikova, P. Rožinskis, A. Pastars) PRET – nav; ATTURAS
– 2 balsis (J. Erts, M. Plivda) ( R. Rubins nepiedalās balsošanā)Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Preiļu novada Saunas pagasta pārvaldes vadītāja amata Raimondu Rubinu,
pamatojoties uz Darba likuma 114.pantu – darbinieka un darba devēja savstarpēja
vienošanās.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – personāla speciālists.
Sagatavotājs I.Klindžāne
Nosūtīt: R.Rubinam, Saunas pagasta pārvaldei, personāla speciālistam.

5.§
Par izmaiņām Riebiņu apvienības pārvaldes un Preiļu novada pašvaldības amatu sarakstos
(Ziņo: Ā. Vucāns)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas noteic, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā
un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības
nolikumā paredzētajos gadījumos, un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, un sakarā ar notikušo Administratīvi teritoriālo reformu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā. Vucāns, A. Zīmelis, A. Lazdāns, A. Brakovska, I. Pokšāne,
I. Anspoka, I. Stare, J. Ivanāns, N. Hļebņikova, P. Rožinskis, R. Rubins A. Pastars, J. Erts, M.
Plivda) PRET – nav; ATTURAS – nav (Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Veikt izmaiņas Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes administrācijas struktūrā:
1.1.
Izslēgt no Riebiņu apvienības pārvaldes administrācijas amatu saraksta šādu amata
vietas vienību ar 16.08.2021:
Amata
Kods pēc
klasifikācija
Iestāde,
Amata
profesiju
(saime,
struktūrvienība nosaukums
klasifikatora apakšsaime,
līmenis)
Riebiņu
Iepirkumu
apvienības
3323 01
speciāliste
pārvalde

Vienību
skaits

Slodze

Alga
(EUR)

1

0.8

897.00

1. Veikt izmaiņas Preiļu novada domes izpildinstitūcijas un struktūrvienību darbinieku amatu
sarakstā:
2.1. Iekļaut amatu sarakstā jaunu amatu “iepirkumu speciālists” ar 16.08.2021.:
Iestāde,
struktūrvienība

Amata
nosaukums

Kods
pēc Amata
profesiju
klasifikācija
klasifikatora
(saime,
apakšsaime,
līmenis)

Vienību Slodze Alga
skaits

JURIDISKĀ DAĻA
01.111.

Iepirkumu
speciālists

3323 01

2 II

1

0.8

897.00
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2. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvalde un Preiļu novada
pašvaldība.
Sagatavotājs : S.Launerte
6.§
Par grozījumiem Preiļu novada domes izpildinstitūcijas un struktūrvienību darbinieku
(amatu) sarakstā
(Ziņo: Ā. Vucāns)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas noteic, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā
un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības
nolikumā paredzētajos gadījumos, un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, un sakarā ar notikušo Administratīvi teritoriālo reformu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā. Vucāns, A. Zīmelis, A. Lazdāns, A. Brakovska, I. Pokšāne,
I. Anspoka, I. Stare, J. Ivanāns, N. Hļebņikova, P. Rožinskis, R. Rubins A. Pastars, J. Erts, M.
Plivda) PRET – nav; ATTURAS – nav; Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Preiļu novada pašvaldības amatu sarakstā šādus grozījumus ar 2021.gada 10.augustu:
1.1.Iekļaut amatu sarakstā jaunu amatu “pašvaldības izpilddirektora vietnieks”
Iestāde,
Amata
struktūrvienība nosaukums

01.111.

Kods
pēc Amata
profesiju
klasifikācija
klasifikatora (saime,
apakšsaime,
līmenis)

Vienību Slodze Amata
skaits
alga,
EUR

NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Pašvaldības
1112 39
Administratīvā 1
izpilddirektora
vadība
vietnieks
IIC

1

1650.00

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88,
Rēzeknē, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: S.Launerte
7.§
Par atbrīvošanu no ieņemamā amata
(Ziņo: Ā. Vucāns, izsakās: M. Plivda, J. Erts)
Saskaņā ar Latvijas Republikā notikušo administratīvi teritoriālo reformu ar 2021.gada 1.jūliju ir
izveidots jauns Preiļu novads, kurā ir apvienojušies Preiļu novads, Aglonas novads, Riebiņu novads,
Vārkavas novads. Attiecīgi pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021.gada 1.jūlijā izbeigušās
visu bijušo pašvaldību: Riebiņu novada pašvaldības, Aglonas novada pašvaldības, Vārkavas novada
pašvaldības pilnvaras, visas iepriekš ieceltās amatpersonas pārgājušas darbā uz jaunizveidoto
pašvaldību, tai skaitā bijušo pašvaldību izpilddirektori.
Ar Preiļu novada domes 2021.gada 29.jūlija sēdē (protokols Nr. 16; 24.⸹) izdarīti grozījumi amatu
sarakstos, kas paredz izpilddirektoru skaita samazināšanu ar 2021.gada 1.septembri. Preiļu novada
pašvaldības, Riebiņu novada pašvaldības, Aglonas novada pašvaldības, Vārkavas novada
pašvaldības izpilddirektoriem izsniegts darba uzteikums, pamatojoties uz Darba likuma 101.panta
pirmās daļas 9.punktu – darbinieku skaita samazināšana. Preiļu novada pašvaldībā izsludināts
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atklāts konkurss uz Preiļu novada pašvaldības izpilddirektora amatu. Neviens no bijušo pašvaldību
izpilddirektoriem nav pieteicies uz amatu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka, ka tikai
dome var atbrīvot no amata izpilddirektoru, Preiļu novada pašvaldības 06.07.2021. saistošajiem
noteikumiem Nr.2021/05 (ārkārtas sēdes protokols Nr.13; 1.§) “Preiļu novada pašvaldības
nolikums”, Darba likuma 101.panta pirmās daļas 9.punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Ā. Vucāns, A. Zīmelis, A. Lazdāns, A. Brakovska, I. Pokšāne,
I. Anspoka, I. Stare, J. Ivanāns, N. Hļebņikova, P. Rožinskis, R. Rubins ) PRET – 3 balsis ( A.
Pastars, J. Erts, M. Plivda); ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

2.

Atbrīvot no Preiļu novada pašvaldības izpilddirektora amata Aldi Džeriņu 2021.gada
10.augustā (pēdējā darba diena), pamatojoties uz Darba likuma 101.panta pirmās daļas
9.punktu – darbinieku skaita samazināšana.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – personāla speciālists.

Sagatavotājs I. Klindžāne
Nosūtīt: A. Džeriņam, personāla speciālistam.

8.§
Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu novada pašvaldības izpilddirektora vēlēšanām
(Ziņo: Ā. Vucāns, A. Džeriņš, izsakās: M. Plivda, A. Pastars)
Novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns informē par kārtību, kādā izveidojama šī komisija,
pamatojoties uz Preiļu novada domes 2013.gada 11.jūnija noteikumiem Nr. 2013/1 “Par balsošanas
kārtību Preiļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības
izpilddirektora, pašvaldības izpilddirektora vietnieka un pagastu pārvalžu vadītāju amatam
izvirzītajām kandidatūrām” un ierosina izvirzīt kandidātus komisijas sastāvam.
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā. Vucāns, A. Zīmelis, A. Lazdāns, A. Brakovska, I. Pokšāne,
I. Anspoka, I. Stare, J. Ivanāns, N. Hļebņikova, P. Rožinskis, R. Rubins A. Pastars, J. Erts, M.
Plivda) PRET – nav; ATTURAS – nav; Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot balsu skaitīšanas komisiju trīs cilvēku sastāvā.
Ārijs Vucāns ierosina izvirzīt kandidātus komisijas sastāvam.
Anita Brakovska izvirza Ivetu Stari.
Juris Erts izvirza Andri Pastaru.
Pēteris Rožinskis izvirza Marutu Plivdu.
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā. Vucāns, A. Zīmelis, A. Lazdāns, A. Brakovska, I. Pokšāne,
I. Anspoka, I. Stare, J. Ivanāns, N. Hļebņikova, P. Rožinskis, R. Rubins A. Pastars, J. Erts, M.
Plivda) PRET – nav; ATTURAS – nav; Preiļu novada dome NOLEMJ:
2.

Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā:

Iveta Stare, sekretāre
Maruta Plivda, komisijas loceklis
Andris Pastars, komisijas priekšsēdētājs
Sēdes vadītājs Ārijs Vucāns pasludina 10 min pārtraukumu (plkst. 16.20), lai varētu sagatavoties
balsošanai.
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9.§
Par novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā
(Ziņo: Ā. Vucāns)
2021.gada 4.augustā noslēdzies Preiļu novada pašvaldības atklāts konkurss uz novada pašvaldības
izpilddirektora amatu. Pieteikušies trīs kandidāti. Konkursa vērtēšanas komisija izskatījusi
pieteikumus un izvērtējusi kandidātu atbilstību konkursa prasībām. 2021.gada 9.augustā kandidāti
aicināti uz konkursa 2.kārtu – pārrunām. Pamatojoties uz konkursa rezultātiem, komisijas
09.08.2021. lēmumu, novada pašvaldības izpilddirektora amatam tiek virzīts Aigars Zīmelis.
Novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns ierosina iecelt novada pašvaldības izpilddirektora amatā
Aigaru Zīmeli.
Plkst. 16. 30 balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs Andris Pastars izdala vēlēšanu zīmes.
No pārtraukuma vēl nav ieradies deputāts Juris Erts, tāpēc balsošanā nepiedalās.
10 minūšu pārtraukums, lai apkopotu vēlēšanu zīmes.
Pēc pārtraukuma, balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs Andris Pastars paziņo rezultātus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu un 68.panta pirmo daļu,
Atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm: Atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Ā. Vucāns, A. Lazdāns, A.
Brakovska, I. Pokšāne, I. Anspoka, I. Stare, J. Ivanāns, N. Hļebņikova, P. Rožinskis, R. Rubins )
PRET – 2 balsis ( A. Pastars, M. Plivda); ATTURAS – nav, (J. Erts nepiedalās balsošanā, nav
ieradies no pārtraukuma, A. Zīmelis nepiedalās balsošanā) Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.

Iecelt Preiļu novada pašvaldības izpilddirektora amatā Aigaru Zīmeli.
Noslēgt darba līgumu ar Aigaru Zīmeli uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku – 3 mēneši
Atbildīgais par lēmuma izpildi – personāla speciālists.

Sagatavotājs I.Klindžāne
Nosūtīt: juridiskajai daļai, personāla speciālistam, grāmatvedības daļai
Sēdi slēdz: plkst. 16.44
Novada domes priekšsēdētājs

______________________

Ā. Vucāns

Protokolists

______________________

L. Skutele

Protokols parakstīts 2021.gada 11.augustā
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