LATVIJAS REPUBLIKA

Preiļu novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90000065720
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālr.: 653-22766
e-pasts: dome@preili.lv
konts Nr.LV08UNLA0026000130630, A/s SEB banka, kods UNLALV2X,
konts Nr. LV81HABA0551019925560, A/s SWEDBANK, kods HABALV22

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Preiļos
2021.gada 26.augustā

Nr.18

Sēdi sasauc plkst.15.00
Sēdi atklāj plkst. 15.01
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns
Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Juta Ivanāne
Domes sēde tiek ierakstīta audioformātā un videoformātā
Sēdē piedalās:
Domes deputāti – Ārijs Vucāns, Anita Brakovska, Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne,
Iveta Stare, Andris Lazdāns, Ineta Anspoka, Raimonds Rubins, Andris Pastars, Juris Erts, Maruta Plivda,
Nadežda Hļebņikova, Aigars Zīmelis (balsošanā nepiedalās)
Nepiedalās: Lauris Pastars (darbnespējas lapa)
Domes darbinieki un uzaicinātās personas:
Vita Biezaite – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja;
Inta Klindžāne – Juridiskās daļas vadītāja pienākumu izpildītāja;
Maija Paegle – Sabiedrisko attiecību speciāliste;
Laine Giluče – Mājas lapas satura redaktore;
Sanda Launerte – Juridiskās daļas vadītāja vietniece;
Ilona Žukova – Juriste;
Jolanta Gžibovska – Finanšu analītiķe;
Sanita Meļko – Attīstības daļas vadītājas vietniece;
Ineta Valaine – Projekta vadītāja;
Irēna Stašulāne – Labklājības pārvaldes direktora vietnieks sociālajos jautājumos;
Vitālijs Plivda – Preiļu pagasta pārvaldes vadītājs;
Irina Vaivode – Vārkavas apvienības pārvaldes zemes lietu speciāliste;
Māra Pudnika – Saunas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja;
Iveta Stašulāne - Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
Finanšu komitejas jautājumi:
1. Par dzīvokļa īpašuma Aglonas ielā 3-3, Preiļos, Preiļu novadā izsoli
2. Par parādu segšanu
3. Par parādu dzēšanu
4. Par grozījumiem Vārkavas novada domes 29.12.2020. lēmumā Nr.181 „Par Vārkavas novada
pašvaldības amatu saraksta 2021.gadam apstiprināšanu”
5. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2021.gada 28.aprīļa lēmumā (protokols Nr.6, 4.§)
6. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
7. Par siltumsūkņa ierīkošanu pašvaldības telpās
8. Par Preiļu novada domes lēmuma atcelšanu
9. Par Vārkavas novada domes lēmumu atcelšanu
10. Par Preiļu novada Būvvaldes izveidošanu
11. Par Preiļu novada Bāriņtiesas izveidošanu
12. Par Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu
13. Par izmaiņām Vārkavas apvienības pārvaldes, Riebiņu apvienības pārvaldes, Aglonas pagasta
pārvaldes, Preiļu novada pašvaldības amatu sarakstos
14. Par atbrīvošanu no ieņemamā amata
15. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības darba samaksas nolikumā
16. Par reorganizācijas plāna lemjošās daļas apstiprināšanu
17. Par Preiļu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādi un Energopārvaldības
sistēmas izveidi un ieviešanu
18. Par precizējumu veikšanu Preiļu novada domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr. 23, 20.§ “Par
Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada izstrādi”
19. Par precizējumu veikšanu Preiļu novada domes 22.12.2020. lēmumā Nr. 23, 21.§ “Par Preiļu
novada attīstības programmas 2022.-2029.gadam izstrādi”
20. Par 2021.gada 10.augusta Preiļu novada domes lēmuma (protokols Nr.17, 5.§) precizēšanu
21. Par līdzekļu piešķiršanu Preiļu novada atklātā čempionāta pludmales volejbolā rīkošanai
22. Par līdzekļu piešķiršanu datorprogrammu licenču iegādei
23. Par pašvaldības līdzfinansējumu augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta “Centralizētās
ventilācijas sistēmas ierīkošana Preiļu 1. pamatskolā” realizācijai
Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi:
24. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
25. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
26. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
27. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
28. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu sociālajā mājā “Rudenāji”
29. Par dzīvojamo telpu izīrēšanu
30. Par reģistrēšanu sociālo dzīvokļu rindā un sociālā dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu
Infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumi:
31. Par licencētās makšķerēšanas organizēšanu
32. Par nekustamā īpašuma sadali
33. Par zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā
34. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
35. Par Preiļu novada domes 2009.gada 22.decembra sēdes lēmuma, protokols Nr.21., punkts 54.
grozīšanu
36. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu
37. Par zemes nomu

Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut darba kārtībā papildus sagatavotus šādus jautājumus:
1. (38.) Par līdzekļu piešķiršanu Vienotās pašvaldību sistēmas Resursu vadības sistēma GVEDIS
un Dokumentu vadības sistēma LIETVARIS ieviešanai, datu apvienošanai un lietotāju
apmācībai
2. (39.) Par Šķeltovas pagasta skolēnu pārvadājumu uz Aglonas vidusskolu nodrošināšanu
3. (40.) Par Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas izveidošanu
4. (41.) Par dzīvokļa pirkuma līguma noslēgšanu
5. (42.) Par dibinātāja pārstāvju izvirzīšanu Preiļu novada izglītības iestāžu padomēs
6. (43.) Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas administrēšanas kārtību sakarā ar
Aglonas novada pašvaldības administratīvās teritorijas sadalīšanu
7. (44.) Par pašvaldības saistību (ilgtermiņa aizņēmumi), kuras saistītas ar Aglonas novada
pašvaldības administratīvās teritorijas sadalīšanu, nodošanu Krāslavas novada pašvaldībai
8. (45.) Par izmaiņām Riebiņu apvienības pārvaldes un Preiļu novada pašvaldības amata sarakstos
9. (46.) Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora apstiprināšanu amatā
10. (47.) Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
Sēdes vadītājs aicina balsot par 26.augustā izsludināto darba kārtību, iekļaujot papildus sagatavotus
10 (desmit) jautājumus kā darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi.
Atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda); PRET – nav; ATTURAS – nav, Preiļu
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus sagatavotus 10 (desmit) jautājumus kā darba
kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi.
Plkst. 15.03 domes sēdē ierodas deputāte Nadežda Hļebņikova
FINANŠU KOMITEJAS JAUTĀJUMI
1.§
Par dzīvokļa īpašuma Aglonas ielā 3-3, Preiļos, Preiļu novadā izsoli
(Ziņo, Ā.Vucāns, V.Biezaite)

Izskatot jautājumu par pašvaldības dzīvokļa Aglonas ielā 3-3, Preiļos, Preiļu novadā atsavināšanu,
konstatēts: dzīvoklis Aglonas ielā 3-3, Preiļos ir atbrīvojies. Dzīvokļa īpašums reģistrēts zemesgrāmatā
uz Preiļu novada pašvaldības vārda. Dzīvokļa kopējā platība 10,6 m2, sastāv no vienas istabas. Dzīvoklis
atrodas vienstāva sešu dzīvokļu dzīvojamajā mājā bez ērtībām. Telpas atrodas neizmantojamā tehniskā
stāvoklī, nepieciešams kapitālais remonts, jo telpas un māja ir bojāta ugunsgrēka rezultātā.
Saņemts dzīvokļa īpašuma novērtējums no sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Jura Borska (LĪVA
sertifikāta Nr.74) – EUR 300,00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Valsts un pašvaldību
mantas atsavināšanas likuma”4.panta 4.daļas 5.punktu, 5.pantu, 45.panta trešo daļu,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības dzīvokli Aglonas ielā 3-3, Preiļos, Preiļu novadā. Noteikt
atsavināšanas veidu – pārdošana atklātā izsolē. Noteikt izsoles sākumcenu EUR 380,00 apmērā
(t.sk. vērtētāja pakalpojuma izmaksas).
2. Apstiprināt dzīvokļa Aglonas ielā 3-3, Preiļos, Preiļu novadā 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.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Aglonas ielā 3-3, Preiļos, Preiļu novadā izsoles noteikumi
Sagatavotājs: V.Biezaite

2.§
Par parādu segšanu
(Ziņo, Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par SIA „Preiļu saimnieks” apsaimniekošanā esošo pašvaldības un sociālo dzīvokļu
parādu un sociālo dzīvojamo platību, kuru īrnieki ir miruši (atbrīvotās sociālās dzīvojamās platības)
parādu segšanu Preiļu pašvaldības sociālajā dzīvojamā fondā, pamatojoties uz SIA „Preiļu Saimnieks”
2021.gada 20.jūlija vēstuli Nr.11 (reģistrēta 22.07.2021., Nr. 4 -11/1840), 2021.gada 20.jūlija vēstuli Nr.
10 (reģistrēta 22.07.2021. Nr. 4-11/1839), 2021.gada 20.jūlija vēstuli Nr.12 (reģistrēta 22.07.2021.,
Nr.4-11/1841), tika konstatēts:
1. Atbrīvotajām (tukšajām) sociālām dzīvojamām platībām izveidojies parāds par kopējo summu
EUR 43,99 (četrdesmit trīs euro un 99 centi).
2. Atbrīvotajām (tukšajām) pašvaldības dzīvojamām platībām izveidojies parāds par kopējo summu
EUR 250,00 (divi simti piecdesmit euro un 00 centi).
3. Dzīvojamām platībām, kuru īrnieki ir miruši (atbrīvotajām dzīvojamajām platībām) ir izveidojies
parāds par kopējo summu EUR 99,54 (deviņdesmit deviņi euro un 54 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu, 15.panta pirmās daļas
9.punktu, Dzīvokļa īpašuma likumu un Dzīvojamo telpu īres likumu,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Segt SIA „Preiļu Saimnieks” piestādītos rēķinus par atbrīvotajiem pašvaldības dzīvokļiem par
2021.gadu saskaņā ar pievienoto sarakstu par kopējo summu EUR 250,00 (divi simti piecdesmit
euro un 00 centi), no budžeta sadaļas - teritorijas un mājokļu apsaimniekošana.
2. Segt SIA „Preiļu Saimnieks” piestādītos rēķinus par 2021.gadu par sociālajiem dzīvokļiem
saskaņā ar pievienoto sarakstu par kopējo summu EUR 43,99 (četrdesmit trīs euro un 99 centi),
no budžeta sadaļas – teritorijas un mājokļu apsaimniekošana.
4. Segt SIA „Preiļu Saimnieks” piestādīto rēķinu par 2021.gadu par dzīvojamām platībām, kuru
īrnieki ir miruši (atbrīvotajām dzīvojamām platībām) saskaņā ar pievienoto sarakstu par kopējo
summu EUR 99,54 (deviņdesmit deviņi euro un 54 centi) no budžeta sadaļas - teritorijas un
mājokļu apsaimniekošana.
Sagatavoja I. Žukova
3.§
Par parādu dzēšanu
(Ziņo, Ā.Vucāns)

Izskatot Preiļu novada pašvaldības Grāmatvedības daļas grāmatvedes Anitas Golubevas 2021.gada
03.augusta iesniegumu (reģ. 04.08.2021., Nr.4-11/1952) par neatgūstamo parādu par audzēkņu
ēdināšanas maksas parāda dzēšanu, tika konstatēts:
1. Četriem pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” audzēkņiem palikusi nesamaksāta ēdināšanas
maksa par 2019.-2020. gadu. Audzēkņi beiguši apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem
vairākkārt ir sūtīti rakstiski brīdinājumi par mācību maksas parādu.
2. Izvērtējot pašvaldības iespējas piedzīt parādu, konstatēts: minimālie tiesas izdevumi (valsts
nodeva) parāda piedziņas lietā pārsniedz parāda kopējo summu. Pamatojoties uz augstāk minēto,
konstatēts, ka parāda piedziņa nav lietderīga.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst parādu summu par šādiem Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” bijušajiem
audzēkņiem sakarā ar parādu piedziņas nelietderību, jo piedziņas izdevumi pārsniedz parāda
summu:
1. D. M. – EUR 13,19
2. A. M. – EUR 23,86
3. A. Č. - EUR 41,00
4. K. K. – EUR 15,45

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada pašvaldības Grāmatvedības daļas grāmatvede
Anita Golubeva
Sagatavotājs: I. Žukova
4.§
Par grozījumiem Vārkavas novada domes 29.12.2020. lēmumā Nr.181 „Par Vārkavas novada
pašvaldības amatu saraksta 2021.gadam apstiprināšanu”
(Ziņo, Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmo daļu,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt Vārkavas novada domes 29.12.2020. lēmumā Nr.181 „Par Vārkavas novada pašvaldības
amatu saraksta 2021.gadam apstiprināšanu” un izteikt 12.pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar
pielikumu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Dambīte-Lazdāne.
Pielikumā: Vārkavas novada domes 29.12.2020. lēmuma Nr.181 „Par Vārkavas novada pašvaldības
amatu saraksta 2021.gadam apstiprināšanu”
Sagatavotājs: I.Dambīte-Lazdāne
5.§
Par grozījumiem Preiļu novada domes 2021.gada 28.aprīļa lēmumā (protokols
Nr.6, 4.§)
SIA “Roof trade” valdes priekšsēdētāja Valda Vucāna iesnieguma izskatīšanu
(Ziņo, Ā.Vucāns, izsakās J.Erts, I.Žukova)

Izskatot SIA “Roof trade”, reģ.Nr. 51503084981, adrese: Nikodema Rancāna iela 5-13, Preiļi, LV-5301,
2021.gada 30.jūlija iesniegumu (reģ.30.07.2021.,Nr.4-11/1922) par vārtu ierīkošanas darbu izpildes
termiņa pagarinājumu, tika konstatēts:
1. Preiļu novada dome ar 2020.gada 28.maija lēmumu Nr.16 (prot.Nr.9) nodeva pašvaldībai
piederošo 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.425/2020/33. 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. Ņemot vērā Nomnieka iniciatīvu veikt būtiskus uzlabojumus pašvaldības īpašumā, nomainot
galvenās ieejas durvis pret paceļamajiem vārtiem, (turpmāk - Darbi) ar Preiļu novada domes
2021.gada 28.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 4.§) tika nolemts, ka :
2.1. Neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.4-25/2020/33 tiek pagarināts vēl papildus uz 21 mēnesi
no līguma darbības termiņa beigām;
2.2. Nomnieks tiek atbrīvots no 2020.gada 08.jūnijā noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma
Nr. 4-25/2020/33 noteiktās nomas maksas EUR 71,64 (septiņdesmit viens euro un 64 centi) vēl
papildus uz 21 (divdesmit) vienu mēnesi;
2.3. Ar 2021.gada 29.aprīļa vienošanos Nr.4-25-1/2021/309 (turpmāk -Vienošanās) 2.punktu tiek
noteikts, ka Nomniekam jāveic galveno ieejas durvju un to sānu logu demontāžu un to vietā
paceļamo vārtu uzstādīšanu (turpmāk- Darbi) 3 (trīs) mēnešu laikā no vienošanās parakstīšanas
dienas.
3. Ar 2021.gada 30.jūlija iesniegumu tiek lūgts pagarināt Vienošanās 2.punktā noteikto Darbu
izpildes termiņu sakarā ar vārtu piegādes kavēšanos.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Preiļu novada domes 2021.gada 28.aprīļa lēmumu (protokols Nr. 6, 4.§),
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Grozīt Preiļu novada domes 2021.gada 28.aprīļa lēmuma 4.punktu, izsakot šādā redakcijā:
“4. SIA “Roof trade” veikt galveno ieejas durvju un to sānu logu demontāžu un to vietā paceļamo vārtu
uzstādīšanu 5 (piecu) mēnešu laikā no vienošanās parakstīšanas par grozījumu veikšanu neapdzīvojamo
telpu nomas līgumā Nr.4-25/2020/33, sastādot darbu pieņemšanas – nodošanas aktu”.
2. Uzdot juridiskajai daļai veikt grozījumus 2021.gada 29.aprīļa vienošanās 2.punktā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Juridiskā daļa.
Sagatavotājs: I.Žukova
6.§
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
(Ziņo, Ā.Vucāns)

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021.gada 13.jūlija iesniegumu (reģ.
13.07.2021., 4-10/1726) par saistošo noteikumu publicēšanas vietu, tika konstatēts:
1. Sakarā ar to, ka ir notikusi Administratīvi teritoriālā reforma un ir stājies spēkā Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikumā esošais teritoriālais iedalījums, ir nepieciešams
pieņemt saistošos noteikumus, ar kuriem noteikt saistošo noteikumu publicēšanas vietu atbilstoši
likuma “Par pašvaldībām” 45.panta piektajai daļai.
2. Ar Preiļu novada domes 2021.gada 29.jūlija sēdes lēmumu “Par saistošo noteikumu publicēšanas
vietu” (protokols Nr.16, 5.§) tika nolemts, ka Preiļu novada domes saistošo noteikumu oficiālā
publicēšanas vieta ir laikraksts “Latvijas Vēstnesis” , kā arī pēc saistošo noteikumu spēkā
stāšanās tie tiks publicēti pašvaldības informatīvajā bezmaksas izdevumā “Preiļu Novada
Vēstis”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas
13.punktu, 45.pantu,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr.2021/8 “Par saistošo noteikumu
publicēšanas vietu” saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai Preiļu novada
pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, publicēt laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”.
4. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu pēc to stāšanās spēkā publicēt Preiļu novada
pašvaldības mājas lapā internetā un bezmaksas informatīvajā izdevumā “Preiļu Novada vēstis”
un nodrošināt to pieejamību Preiļu novada pašvaldības administrācijas ēkā.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības juridiskā daļa.
Pielikumā:
Paskaidrojuma raksts uz 1 (vienas) lapaspuses,
Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2021/8 “Par saistošo noteikumu publicēšanas vietu”
uz 1 (vienas) lapas
Sagatavotājs: I.Žukova
7.§
Par siltumsūkņa ierīkošanu pašvaldības telpās
(Ziņo, Ā.Vucāns)

Izskatot nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds”, reģ.Nr. 40008210954, adrese: Tirgus
laukums 1, Preiļi, Preiļu novads, valdes locekles Evijas Gurgānes 2021.gada 28.jūnija iesniegumu
(reģ.28.06.2021., Nr.4-11/1569) par telpu nomu un 2021.gada 11.augusta iesniegumu (reģ.4-11/2039)
par siltumsūkņa ierīkošanu Tirgus laukumā 1, Preiļos tika konstatēts:

(1) Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”, reģ.Nr. 40008210954 nomā telpas Tirgus
laukums 1, Preiļos, 1.stāvā, ar kopējo platību 165,80 m2, (turpmāk – Nomātās telpas),
pamatojoties uz 2015.gada 01.oktobra ar Preiļu novada domi savstarpēji noslēgto
Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.4-25/2015/41 (turpmāk – Līgums Nr.4-25/2015/41).
Telpas tiek izmantotas ar lietošanas mērķi - nodibinājuma darbības nodrošināšana un biroja
iekārtošana, pasākumu rīkošana, projektu īstenošana. Līguma Nr.4-25/2015/41 darbības termiņš
ir līdz 2025.gada 31.decembrim.
(2) Ziemas periodā Nomātās telpas tiek apsildītas, darbinot elektrisko siltumsūkni, kas šobrīd
neatbilst ekspluatācijas noteikumiem un kas ir bojāts, tāpēc Nomātās telpas netiek atbilstoši
apsildītas. Nomātās telpās ziemas periodā temperatūra ir +16 C.
(3) Lūdz rast iespēju ierīkot siltumsūkņu iekārtas Preiļu novada pašvaldības telpās Tirgus laukums
1, Preiļos atbilstoši tāmei.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt siltumsūkņa uzstādīšanu Preiļu novada pašvaldības telpās Tirgus laukums 1,
Preiļos saskaņā ar tāmi.
2. Līdzekļus summā EUR 3 861, 76 (trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit viens euro un 76 centi)
paredzēt no budžeta sadaļas “teritorijas un mājokļu apsaimniekošana”.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Preiļu novada pašvaldības finanšu analītiķi.
Sagatavotājs: I.Žukova
8.§
Par Preiļu novada domes lēmuma atcelšanu
(Ziņo, Ā.Vucāns, I.Klindžāne)

Izskatot jautājumu par Preiļu novada domes 2021.gada 28.aprīļa lēmuma (protokols Nr. 6.; 22. ⸹) un
2021.gada 27.maija lēmuma (protokols Nr. 9; 30.⸹) “Par zemes gabala nomas tiesību izsoli”, konstatēts:
(1) Preiļu novada domes 2021.gada 28.aprīļa lēmumā (protokols Nr. 6.; 22. ⸹) un 2021.gada
27.maija lēmuma (protokols Nr. 9; 30.⸹), kā arī apstiprinātajos izsoles noteikumos konstatētas
neprecizitātes. Nomas tiesību izsoles objekts - zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7658 003
0035 Preiļu pagastā 0,86 ha platībā norādīta kā neapbūvēta. Piemērotā likuma norma – MK
noteikumu Nr. 350 (19.06.2018.) “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 40.punkts attiecas uz neapbūvēta zemes gabala nomas tiesību izsoli.
(2) Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0035 Preiļu pagastā atrodas divas būves, kadastra apzīmējumi
76580030123001 un 76580030123003, kas ir vairāku personu kopīpašumā. Īpašumtiesības uz
ēkām nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Līdz ar to izsoles objekts – zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 7658 003 0035 Preiļu pagastā ir apbūvēta.
(3) Administratīvā procesa likuma 86.pants nosaka iestādes tiesības atcelt tās izdoto administratīvo
aktu.
(4) MK noteikumu Nr. 350 (19.06.2018.) “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 7.punkts nosaka - apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam,
tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav
noteikts citādi. Pamatojoties uz šo normu zemes vienības nomas tiesības nedrīkst nodot atklātā
izsolē, jo nomas tiesības ir būvju īpašniekiem.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 86.panta otrās daļas pirmo punktu, MK noteikumu Nr.
350 (19.06.2018.) “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Preiļu novada domes 2021.gada 28.aprīļa lēmumu (protokols Nr. 6.; 22. ⸹) “Par zemes
gabala nomas tiesību izsoli” un 2021.gada 27.maija lēmumu (protokols Nr. 9; 30.⸹) “Par zemes
gabala nomas tiesību izsoli”.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma daļas vadītāja.

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

9.§
Par Vārkavas novada domes lēmumu atcelšanu
(Ziņo, Ā.Vucāns, I.Klindžāne)

Izskatot jautājumu par Vārkavas novada domes 2019.gada 24.septembra lēmumu Nr. 180 “Par zemes
gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un 2021.gada
30.marta lēmumu Nr. 62 “Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kalmes 1””,
konstatēts:
(1) Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, pašvaldībām apvienojoties, tika izveidota Preiļu
novada pašvaldība, kas pārmantoja iepriekš pastāvējušās Vārkavas novada domes tiesības un
saistības no 01.07.2021. (Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Pārejas noteikumu
6.punkts). Preiļu novada pašvaldība konstatējusi, ka Vārkavas novada domē pieņemti lēmumi
par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē , kas neatbilst normatīvo aktu prasībām.
(2) “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.pantā ir noteiktas personas, kas var ierosināt
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, tai skaitā – zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves)
īpašnieks.
(3) Izskatot Vārkavas novada domes 2019.gada 24.septembra lēmumu Nr. 180 “Par zemes gabalu
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai” un 2021.gada
30.marta lēmumu Nr. 62 (protokols Nr. 9.; 4. ⸹), konstatēts, ka pašvaldība lēmusi nodot
atsavināšanai nekustamo īpašumu “Kalmes 1”, kadastra Nr. 7664 004 0152, kas sastāv no
apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7664 004 0152, 1,63 ha platībā Rožkalnu
pagastā Vārkavas novadā, uz kuras atrodas divas ēkas ar kadastra apzīmējumiem
76640040152001 un 76640040152002, kas nav reģistrētas zemesgrāmatā. Pēc nekustamā
īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ēkas pieder J.L., kurš griezies pašvaldībā ar atsavināšanas
ierosinājumu. MK noteikumu Nr. 109 (01.02.2011.) “Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 8.punkts paredz – atsavināšanas ierosinājumu atsaka izskatīt, ja ierosinājumu
iesniegusi persona, kura nav tiesīga ierosināt atsavināšanu. Tā kā J. L. nav reģistrējis
īpašumtiesības uz būvēm zemesgrāmatā, viņš neatbilst “Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma” 4.pantā nosauktajām personām, kas var ierosināt pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu. Līdz ar to Vārkavas novada pašvaldības pienākums bija atteikties izskatīt
ierosinājumu.
(4) “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 44.panta piektā daļa paredz – ja ēku īpašnieks
atsakās izmantot savas pirmpirkuma tiesības uz apbūvētu zemesgabalu, tam ir zemes nomas
tiesības uz šo zemesgabalu un pienākums maksāt nomas maksu par to. Minētais zemesgabals
netiek atsavināts citām personām. Pamatojoties uz šo normu, pašvaldība nevarēja lemt par zemes
vienības pārdošanu atklātā izsolē.
(5) Administratīvā procesa likuma 86.pants nosaka iestādes tiesības atcelt tās izdoto administratīvo
aktu. Ņemot vērā to, ka Vārkavas novada pašvaldība beigusi pastāvēt un tās saistības pārņēmusi
Preiļu novada pašvaldība, lēmumu par administratīvā akta atcelšanu var pieņemt tikai Preiļu
novada dome. Pēc administratīvā akta nepilnību konstatēšanas 2021.gada 22.jūlijā Vārkavas
apvienības pārvaldes vadītāja izdevusi rīkojumu Nr. VNP/3-12/21/175 par izsoles apturēšanu, ar
kuru noteikts apturēt 26.07.2021. plānoto izsoli.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma. Pārejas noteikumu 6.punktu,
Administratīvā procesa likuma 86.panta otrās daļas pirmo punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.pantu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 109 (01.02.2011.) “Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atcelt Vārkavas novada domes 2019.gada 24.septembra lēmuma Nr. 180 (protokols Nr. 18.; 17.⸹)
“Par zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai”
2.punktu un 2021.gada 30.marta lēmumu Nr. 62 (protokols Nr. 9.; 4. ⸹) “Par nosacītās cenas
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kalmes 1””.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma daļas vadītāja.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs I.Klindžāne
10.§
Par Preiļu novada Būvvaldes izveidošanu
(Ziņo, Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6. punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu un 15.panta trešās daļas 2.punktu, Preiļu novada
pašvaldības 06.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.2021/05 “Preiļu novada pašvaldības nolikums”,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apvienot Preiļu novada Būvvaldi, Aglonas novada Aglonas pagasta Būvvaldi un Riebiņu novada
Būvvaldi, rezultātā uz reorganizējamo institūciju bāzes izveidot Preiļu novada Būvvaldi.
2. Noteikt, ka Preiļu novada Būvvalde (turpmāk – Iestāde) ir Aglonas novada Aglonas pagasta
Būvvaldes, Riebiņu novada Būvvaldes, Preiļu novada Būvvaldes finanšu, mantas, tiesību un
saistību pārņēmēja, ciktāl normatīvajos aktos un domes lēmumos nav noteikts citādi.
3. Uzdot Pašvaldības izpilddirektoram līdz 2021.gada 3.septembrim organizēt šā lēmuma 1.punktā
minēto iestāžu vadītāju izvērtēšanu uz Preiļu novada Būvvaldes vadītāja amata vietu.
4. Uzdot Iestādes vadītājam:
4.1. līdz 2021.gada 15.septembrim izstrādāt Iestādes nolikuma projektu un Iestādes amatu saraksta
projektu un iesniegt tos apstiprināšanai Pašvaldības domē;
4.2. sadarbībā ar novada pašvaldības personāla speciālistu izstrādāt amatu aprakstu projektus Iestādes
darbiniekiem;
4.3. pēc Iestādes jaunā amatu saraksta apstiprināšanas veikt darbinieku izvērtēšanu uz Iestādes
darbinieku amatiem.
5. Noteikt, ka Iestāde uzsāk darbību ar 2021.gada 1.oktobri.
6. Līdz 2021.gada 30.septembrim amatu pienākumus turpina pildīt šā lēmuma 1.punktā minēto
iestāžu darbinieki.
7. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada Būvvalde, pašvaldības izpilddirektors, personāla
speciālists.
Sagatavotājs I.Klindžāne
11.§
Par Preiļu novada Bāriņtiesas izveidošanu
(Ziņo, Ā.Vucāns, izsakās R.Rubins, I.Klindžāne, M.Plivda, A.Brakovska)

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6. punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu un 15.panta trešās daļas 2.punktu, Bāriņtiesu likuma
2.pantu, Pārejas noteikumu 22.punkta 1.apakšpunktu un 23.punktu, Preiļu novada pašvaldības
06.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.2021/05 “Preiļu novada pašvaldības nolikums”,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apvienot Preiļu novada bāriņtiesu, Riebiņu novada bāriņtiesu, Vārkavas novada bāriņtiesu,
Aglonas novada bāriņtiesas Aglonas pagasta darbības teritoriju, uz reorganizējamo institūciju
bāzes izveidojot Preiļu novada Bāriņtiesu.

2. Noteikt, ka Preiļu novada bāriņtiesa ir Preiļu novada bāriņtiesas, Riebiņu novada bāriņtiesas,
Vārkavas novada bāriņtiesas, Aglonas novada bāriņtiesas Aglonas pagasta darbības teritorijā
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, ciktāl normatīvajos aktos un domes lēmumos nav
noteikts citādi.
3. Apstiprināt Preiļu novada bāriņtiesas nolikumu.
4. Apstiprināt Preiļu novada bāriņtiesas amatu sarakstu.
5. Rīkot atklātu pretendentu konkursu uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja un septiņu bāriņtiesas locekļu
amatu vietām.
6. Noteikt, ka Bāriņtiesa uzsāk darbību ar 2021.gada 1.oktobri;
7. Līdz 2021.gada 30.septembrim amatu pienākumus turpina pildīt šā lēmuma 1.punktā minēto
iestāžu darbinieki.
8. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, personāla speciālists.
Pielikumā:
Preiļu novada bāriņtiesas nolikums,
Preiļu novada bāriņtiesas amatu sarakstu
Sagatavotājs I.Klindžāne
12.§
Par Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu
(Ziņo, Ā.Vucāns, izsakās M.Plivda, I.Klindžāne, I.Stare)

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, likuma
“Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 10.panta desmito daļu un 15.panta trešās daļas 2.punktu, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas
likuma 10.panta pirmo daļu, Preiļu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 06.07.2021. saistošajiem
noteikumiem Nr.2021/05 “Preiļu novada pašvaldības nolikums”,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apvienot Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļu, Riebiņu novada Dzimtsarakstu nodaļu, Vārkavas
novada Dzimtsarakstu nodaļu, Aglonas novada Aglonas pagasta Dzimtsarakstu nodaļu, rezultātā
uz reorganizējamo institūciju bāzes izveidot Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļu ar darbības
teritoriju – Preiļu novada administratīvā teritorija.
2. Noteikt, ka Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļa ir Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas, Riebiņu
novada Dzimtsarakstu nodaļas, Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļas, Aglonas novada
Aglonas pagasta Dzimtsarakstu nodaļas finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, ciktāl
normatīvajos aktos un domes lēmumos nav noteikts citādi.
3. Apstiprināt Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu.
4. Apstiprināt Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas amatu sarakstu.
5. Uzdot Pašvaldības izpilddirektoram organizēt šā lēmuma 1.punktā minēto nodaļu vadītāju
izvērtēšanu Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatam.
6. Uzdot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājam izstrādāt nodaļas darbinieku amata aprakstu projektus.
7. Noteikt, ka Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļa uzsāk darbību ar 2021.gada 1.oktobri.
8. Līdz 2021.gada 30. septembrim amatu pienākumus turpina pildīt šā lēmuma 1.punktā minēto
nodaļu amatpersonas un darbinieki.
9. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļa, personāla speciālists.
Pielikumā:
Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums,
Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas amatu sarakstu
Sagatavotājs I.Klindžāne

13.§
Par izmaiņām Vārkavas apvienības pārvaldes, Riebiņu apvienības pārvaldes, Aglonas pagasta
pārvaldes, Preiļu novada pašvaldības amatu sarakstos
(Ziņo, Ā.Vucāns, izsakās I.Žukova, I.Klindžāne, P.Rožinskis)

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 - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Veikt izmaiņas Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes administrācijas struktūrā:
1.1.Izslēgt no Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes administrācijas amatu saraksta šādu
amata vietas vienību ar 05.09.2021.:
Iestāde,
struktūrvienība

Riebiņu
apvienības
pārvaldes
administrācija

Amata
Kods pēc
klasifikācija
Amata
profesiju
(saime,
nosaukums
klasifikatora
apakšsaime,
līmenis)
APVIENĪBAS PĀRVALDE
Juridiskā
analīze, izpildes
Vecākais
2611 01
kontrole un
jurists
pakalpojumi,
III B

Vienību
skaits

Slodze uz
vienu
darbinieku

1

1

1.2. Izslēgt no Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes administrācijas amatu saraksta
šādas amata vietas vienību ar 30.09.2021.:
Iestāde,
struktūrvienība

Izpildvara

Amata
nosaukums

Kods pēc
profesiju
klasifikatora

Amata
klasifikācija
(saime,
apakšsaime,
līmenis)

APVIENĪBAS PĀRVALDE
Dzimtsarakstu
Dzimtsarakstu
1213 23
pakalpojumi,
vadītājs
II

Vienību
skaits

Slodze uz
vienu
darbinieku

1

1

1.3.Izslēgt no Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes administrācijas amatu saraksta šādas
amata vietas vienību ar 30.09.2021.
Iestāde,
struktūrvienība

Bāriņtiesa

Amata
klasifikācija
Amata
(saime,
nosaukums
apakšsaime,
līmenis)
APVIENĪBAS PĀRVALDE
Bāriņtiesas
1344 05
45.III
priekšsēdētāja
Bāriņtiesas
3342 16
18.3.III
sekretāre
Bāriņtiesas
3412 06
45.II
locekle
Bāriņtiesas
3412 06
45.II
locekle
Bāriņtiesas
3412 06
45.II
locekle
Kods pēc
profesiju
klasifikatora

Vienību
skaits

Slodze uz
vienu
darbinieku

1

1

1
1

0,4

1
1

0,4

1.4. Izslēgt no Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes administrācijas amatu saraksta šādas amata
vietas vienību ar 30.09.2021.
Amata
Kods pēc
klasifikācija
Slodze uz
Iestāde,
Amata
Vienību
profesiju
(saime,
vienu
struktūrvienība
nosaukums
skaits
klasifikatora
apakšsaime,
darbinieku
līmenis)
APVIENĪBAS PĀRVALDE
Būvvaldes
1112 36
II, 9
1
1
vadītājs
Būvvalde
Arhitekts
2161 01
I, 7
1
1
Inspektors
3112 24
I, 7
1
0,5
1.5. Izslēgt no Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes administrācijas amatu saraksta šādas amata
vietas vienību ar 31.08.2021:
Amata
Kods pēc
klasifikācija
Slodze uz
Iestāde,
Amata
Vienību
Alga,
profesiju
(saime,
vienu
struktūrvienība
nosaukums
skaits
EUR
klasifikatora
apakšsaime,
darbinieku
līmenis)
APVIENĪBAS PĀRVALDE
Informācijas
Izpildvara
vadības
3512 04
19.5. IIA
1
1
902,00
speciālists
1.6. Izslēgt no Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes administrācijas amata vienību “Izglītības
jautājumu koordinators” ar 31.08.2021.

Iestāde,
struktūrvienība

Izglītība pārējā

Amata
nosaukums

Izglītības
jautājumu
koordinators

Amata
Kods pēc
klasifikācija
profesiju
(saime,
klasifikatora
apakšsaime,
līmenis)
APVIENĪBAS PĀRVALDE
2422 42

29.II, 10

Vienību
skaits

Slodze uz
vienu
darbinieku

Alga,
EUR

1

1

1030,00

2. Veikt izmaiņas Preiļu novada Aglonas pagasta pārvaldes administrācijas struktūrā:
2.1. Izslēgt no Preiļu novada Aglonas pagasta pārvaldes administrācijas amatu saraksta šādu amata vietas
vienību ar 30.09.2021.:
Amata
Kods pēc
klasifikācija
Slodze uz
Iestāde,
Amata
Vienību
profesiju
(saime,
vienu
struktūrvienība
nosaukums
skaits
klasifikatora
apakšsaime,
darbinieku
līmenis)
PAGASTA PĀRVALDE
Aglonas pagasta
Dzimtsarakstu
Dzimtsarakstu
pārvaldes
nodaļas
1213 23
pakalpojumi,
1
1
administrācija
vadītājs,
II
arhivārs
2.2. Izslēgt no Preiļu novada Aglonas pagasta pārvaldes administrācijas amatu saraksta šādas amata vietas
vienību ar 30.09.2021.:

Iestāde,
struktūrvienība

Būvvalde

Amata
klasifikācija
Amata
(saime,
nosaukums
apakšsaime,
līmenis)
PAGASTA PĀRVALDE
Būvvaldes
Inženiertehniskie
1112 36
vadītājs
darbi, IV
Būvvaldes
Inženiertehniskie
3112 24
inspektors
darbi, II
Kods pēc
profesiju
klasifikatora

Vienību
skaits

Slodze uz
vienu
darbinieku

1

0,5

1

0,5

2.3. Izslēgt no Preiļu novada Aglonas pagasta pārvaldes administrācijas amatu saraksta šādas amata vietas
vienību ar 30.09.2021.:
Amata
Kods pēc
klasifikācija
Slodze uz
Iestāde,
Amata
Vienību
profesiju
(saime,
vienu
struktūrvienība
nosaukums
skaits
klasifikatora
apakšsaime,
darbinieku
līmenis)
PAGASTA PĀRVALDE
Bāriņtiesas
1344 05
45.,III
1
1
priekšsēdētājs
Bāriņtiesas
priekšsēdētāja
1344 06
45., III
1
0,3
vietnieks
Bāriņtiesa
Bāriņtiesas
3412 06
45.,II
3
0,3
locekļi
Psihologs
2634 01
III A39
1
0,3
Bāriņtiesas
3342 16
18.3.III
1
0,15
sēžu sekretārs
3. Veikt izmaiņas Preiļu novada Vārkavas apvienības pārvaldes administrācijas struktūrā:
3.1. Izslēgt no Preiļu novada Vārkavas apvienības pārvaldes administrācijas amatu saraksta šādu amata
vietas vienību ar 30.09.2021.

Iestāde,
struktūrvienība

Dzimtsarakstu
nodaļa

Amata
klasifikācija
Amata
(saime,
nosaukums
apakšsaime,
līmenis)
APVIENĪBAS PĀRVALDE
Dzimtsarakstu
nodaļas
1213 23
46 III
vadītājs
Kods pēc
profesiju
klasifikatora

Vienību
skaits

Slodze uz
vienu
darbinieku

1

0,25

3.2. Izslēgt no Preiļu novada Vārkavas apvienības pārvaldes administrācijas amatu saraksta šādu amata
vietas vienību ar 30.09.2021.:
Amata
Kods pēc
klasifikācija
Slodze uz
Iestāde,
Amata
Vienību
profesiju
(saime,
vienu
struktūrvienība
nosaukums
skaits
klasifikatora
apakšsaime,
darbinieku
līmenis)
APVIENĪBAS PĀRVALDE
Bāriņtiesas
Bāriņtiesa
1344 05
45.III
1
0,5
priekšsēdētāja
4. Veikt izmaiņas Preiļu novada pašvaldības izpildinstitūcijas, struktūrvienību darbinieku štatu
sarakstā:
4.1. Izslēgt no Preiļu novada pašvaldības izpildinstitūcijas, struktūrvienību darbinieku saraksta šādas štatu
vienības ar 30.09.2021.:

Iestāde,
struktūrvienība

Preiļu novada
Dzimtsarakstu
nodaļa

Amata
klasifikācija
Amata
(saime,
nosaukums
apakšsaime,
līmenis)
DZIMTSARAKSTU NODAĻA
Nodaļas
1213 23
46.III
vadītāja
Dzimtsarakstu
2422 29
46 I
inspektore
Kods pēc
profesiju
klasifikatora

Vienību
skaits

Slodze uz
vienu
darbinieku

1

1

1

1

4.2. Izslēgt no Preiļu novada pašvaldības izpildinstitūcijas, struktūrvienību darbinieku saraksta šādas štatu
vienības ar 30.09.2021.:
Amata
Kods pēc
klasifikācija
Slodze uz
Iestāde,
Amata
Vienību
profesiju
(saime,
vienu
struktūrvienība
nosaukums
skaits
klasifikatora
apakšsaime,
darbinieku
līmenis)
PREIĻU NOVADA BĀRIŅTIESA
Bāriņtiesas
1344 05
45.II
1
1
priekšsēdētāja
Bāriņtiesas
priekšsēdētāja
1344 06
45.II
1
1
vietnieks
SekretārePreiļu novada
3343
18.3.III
1
1
lietvede
Bāriņtiesa
Bāriņtiesas
3412 06
45.II
1
0,5
locekle
Bāriņtiesas
3412 06
45.II
2
0,1383
locekle
Apkopēja
9112 01
13.I
1
0,4
4.3. Izslēgt no Preiļu novada pašvaldības izpildinstitūcijas, struktūrvienību darbinieku saraksta šādas štatu
vienības ar 30.09.2021.:
Amata
Kods pēc
klasifikācija
Slodze uz
Iestāde,
Amata
Vienību
profesiju
(saime,
vienu
struktūrvienība
nosaukums
skaits
klasifikatora
apakšsaime,
darbinieku
līmenis)
BŪVVALDE
Būvvaldes
1323 04
51.IV B
1
1
vadītājs
Arhitekte
2161 01
51 III
1
0,5
Būvinspektors
2422 54
51 III
1
0,25
01.116.
Būvinspektors
2422 54
51 III
1
0,75
Būvniecības
informācijas
2522 03
19.5 II A
1
1
sistēmas
administrators
4.4. Iekļaut amatu sarakstā jaunu amatu “vecākais jurists” ar 06.09.2021.
Amata
Kods pēc
klasifikācija
Iestāde,
Amata
Vienību
profesiju
(saime,
struktūrvienība
nosaukums
skaits
klasifikatora
apakšsaime,
līmenis)
JURIDISKĀ DAĻA
Vecākais
01.111.
2611 01
III B
1
jurists

Slodze uz
vienu
darbinieku

Alga

1

1030,00

4.5. Iekļaut amatu sarakstā jaunas amata vienības ar 01.10.2021.:
Amata
Kods pēc
klasifikācija
Iestāde,
Amata
profesiju
(saime,
struktūrvienība
nosaukums
klasifikatora
apakšsaime,
līmenis)
Dzimtsarakstu
Dzimtsarakstu
nodaļas
1213 23
pakalpojumi,
46.III
PREIĻU NOVADA vadītājs
DZIMTSARAKSTU
Dzimtsarakstu
Dzimtsarakstu
NODAĻA
2422 29
pakalpojumi,
darbinieks
46.I
Apkopēja
9112 01
13.I
4.6. Iekļaut amatu sarakstā jaunas amata vienības ar 01.10.2021.:
Amata
Kods pēc
klasifikācija
Iestāde,
Amata
profesiju
(saime,
struktūrvienība
nosaukums
klasifikatora
apakšsaime,
līmenis)
Bāriņtiesas
1344 05
45.III
priekšsēdētājs
Bāriņtiesas
3412 06
45.II
loceklis
PREIĻU
Bāriņtiesas
3342 16
18.3.II
NOVADA
sekretārs
BĀRIŅTIESA
Bāriņtiesas
2634 01
39. III B
psihologs
Arhivārs
4415 01
18.1 I
Apkopēja
9112 01
13.I

Vienību
skaits

Slodze uz
vienu
darbinieku

Alga

1

1

980,00

3

1

740,00

1

0,5

250,00

Vienību
skaits

Slodze uz
vienu
darbinieku

Alga,
EUR

1

1

1070,00

7

1

889,00

1

1

600,00

1

1

781,00

1
1

0,5
0,4

350,00
200,00

4.7. Iekļaut amatu sarakstā jaunu amatu “Izglītības jautājumu koordinators” ar 01.09.2021.
Amata
Kods pēc
klasifikācija
Slodze uz
Iestāde,
Amata
Vienību
profesiju
(saime,
vienu
Alga
struktūrvienība
nosaukums
skaits
klasifikatora
apakšsaime,
darbinieku
līmenis)
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE
Izglītības
Izglītības pārvalde jautājumu
2422 42
29.II, 10
1
1
1030,00
koordinators

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvalde, Preiļu novada Vārkavas
apvienības pārvalde, Preiļu novada Aglonas pagasta pārvalde un Preiļu novada pašvaldība.
Sagatavotājs: I.Žukova
14.§
Par atbrīvošanu no ieņemamā amata
(Ziņo, Ā.Vucāns)

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. Jaunizveidotajā Preiļu novada pašvaldībā tika rīkots atklāts
konkurss uz Preiļu novada pašvaldības izpilddirektora amatu. Neviens no bijušo pašvaldību
izpilddirektoriem nav piedalījies atklātā konkursā uz izpilddirektora amatu, kurš noslēdzies 2021.gada
4.augustā.
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 - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Inetu Pogu, Aglonas novada domes izpilddirektori 2021.gada
30.augustā (pēdējā darba diena), pamatojoties uz Darba likuma 101.panta pirmās daļas 9.punktu
– darbinieku skaita samazināšana.
2. Izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Elmāru Sparānu, Vārkavas novada domes izpilddirektoru
2021.gada 2. septembrī (pēdējā darba diena), pamatojoties uz Darba likuma 101.panta pirmās
daļas 9.punktu – darbinieku skaita samazināšana.
3. Izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Juri Leici, Riebiņu novada domes izpilddirektoru 2021.gada
13. septembrī (pēdējā darba diena), pamatojoties uz Darba likuma 101.panta pirmās daļas
9.punktu – darbinieku skaita samazināšana.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – personāla speciālists.
Sagatavotājs I. Klindžāne
15.§
Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības darba samaksas nolikumā
(Ziņo, Ā.Vucāns, izsakās A.Brakovska, S.Launerte)
Ņemot vērā, ka Preiļu novada dome ar 2021.gada 10.augustu Preiļu novada pašvaldības amatu sarakstā
ir iekļāvusi jaunu amatu “pašvaldības izpilddirektora vietnieks”, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes
priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu
vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību par pienākumu pildīšanu.
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Papildināt Preiļu novada pašvaldības darba samaksas nolikumu ar 81.punktu par Izpilddirektora
vietnieka darba samaksu.
2. Izteikt Preiļu novada pašvaldības darba samaksas nolikuma 8.5.apakšpunktu jaunā redakcijā:
“Pašvaldības izpilddirektors aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, saskaņā ar Domes
priekšsēdētāja vai Domes priekšsēdētāja vietnieka izdotu rīkojumu, saņem atvaļinājuma pabalstu
50% apmērā no pamatalgas vienu reizi kalendārajā gadā.”
Pielikumā: Grozījumi Preiļu novada domes samaksas nolikumā uz 1 lapas
Sagatavotājs: S.Launerte
Plkst. 15.41 no zāles iziet deputāts J.Erts
16.§
Par reorganizācijas plāna lemjošās daļas apstiprināšanu
(Ziņo, Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”, MK 2020.gada 10.novembra
noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc
administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” (turpmāk – Noteikumi) 9.punktu, kurš
nosaka: Pēc reorganizācijas plāna konstatējumu daļas sagatavošanas reorganizējamā pašvaldība
sagatavo reorganizācijas plāna lēmumu daļu, novada dome 2021.gada 10.augusta sēdē pieņēmusi

lēmumu – izveidot reorganizācijas komisiju, kuras sastāvā iekļauti Preiļu novada un Krāslavas novada
pašvaldību speciālisti.
Noteikumu 13.punktā paredzēts, ka reorganizējamās un iegūstošās pašvaldības domes lēmumu par
reorganizācijas plāna lēmumu daļas apstiprināšanu pieņem ne vēlāk kā četrus mēnešus līdz kārtējā
saimnieciskā gada beigām, tas ir līdz 31.augustam.
Reorganizācija veicama, ievērojot Noteikumu 12.punktā paredzētos principus:
• pašvaldības iestāde nav dalāma, izņemot gadījumu, ja tai ir teritoriāla struktūrvienība
attiecīgajā teritorijā;
• pirms reorganizācijas atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek veikta visu nododamo objektu –
pašvaldības institūciju, mantas, tiesību un saistību inventarizācija, ietverot attaisnojuma
dokumentu inventarizāciju un sagatavošanu nodošanai iegūstošajai pašvaldībai;
• pašvaldības iestāžu un struktūrvienību kustamā manta un valdījumā un turējumā esošā
nekustamā manta nav dalāma, un saskaņā ar reorganizācijas plānu to pārņem tā pašvaldība,
kurai nodod iestādi vai struktūrvienību;
• pašvaldībai piederošs vai piekrītošs nekustamais īpašums un no tā izrietošās tiesības un saistības
piekrīt tai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā tas atradīsies;
• no pašvaldības līgumiem izrietošās tiesības un saistības pārņem tā pašvaldība, kuras
administratīvajā teritorijā ir līguma izpildes vieta;
• ja tiek reorganizēts valsts budžeta, Eiropas Savienības fondu vai citu ārvalstu finanšu
instrumentu līdzfinansēto projektu finansējuma saņēmējs, tiek grozīts līgums vai vienošanās par
projekta īstenošanu, aizstājot finansējuma saņēmēju ar tā tiesību un saistību pārņēmēju, kas
atbilst Ministru kabineta nosacījumiem par attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma,
vai programmas īstenošanu. Ja nepieciešams, ieinteresētās puses atsevišķi vienojas par mantas
nodošanu, kompensēšanu vai citām darbībām, kuras veic pēc projekta uzraudzības perioda
beigām, ņemot vērā, kuras pašvaldības teritorijā ir projekta vai tā daļas īstenošanas vieta;
• tiesības un saistības, kuras izriet no pašvaldības iestādes darbības nodrošināšanas, pārņem
reorganizācijas plānā noteiktā pašvaldība, kurai iestādi nodod.
Reorganizācijas komisija izvērtējusi reorganizācijas plāna konstatējumu daļu un sagatavojusi
reorganizācijas plāna lēmumu daļas projektu.
Pamatojoties uz MK 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai
sadalīšanas” 9.punktu, 10.punktu, 13.punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt novada pašvaldības reorganizācijas plāna lemjošo daļu (pielikumā: tabula Nr. 1
pašvaldības institūcijas, kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana; Nr.
2 pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana; Nr.3
pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu).
2. Informēt piecu darbdienu laikā par lēmuma pieņemšanu Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju un iegūstošo pašvaldību: Krāslavas novada domi.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi: juridiskā daļa.
Pielikumā:
1. Tabula Nr.1 pašvaldības institūcijas, kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai
sadalīšana;
2. Nr.2 pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana;
3. Nr.3 pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu
Sagatavotājs: I.Klindžāne
Plkst. 15.43 – zālē atgriežas deputāts J.Erts

17.§
Par Preiļu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādi un
Energopārvaldības sistēmas izveidi un ieviešanu
(Ziņo, Ā.Vucāns)

Ņemot vērā pēdējās desmitgades konstatētās visstraujākās klimatisko parametru izmaiņas instrumentālo
meteoroloģisko novērojumu vēsturē, var secināt, ka šobrīd notiekošās klimata pārmaiņas visos pasaules
reģionos ir tieši saistītas ar cilvēka radīto ietekmi. Lai ierobežotu klimata pārmaiņas, dažādās
rīcībpolitikās, gan starptautiskajā, gan Eiropas Savienības, gan nacionālā līmenī ir iekļauti mērķi un
pasākumi siltumnīcefekta gāzu ( SEG ) emisiju samazināšanai. Tādēļ būtiski ir apzināties, cik nozīmīga
loma ir, mērķtiecīgai un plānotai CO2 izmešu samazināšanai Preiļu novadā, lai ES sasniegtu izvirzītos
mērķus. Tādēļ pašvaldība plāno izstrādāt “ Preiļu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības
plānu 2021.- 2030.gadam “ (IEKRP ) un ieviest Energopārvaldības sistēmu ( EPS) saskaņā ar Latvijas
Nacionālo Enerģētikas un klimata plānu 2021.- 2030.gadam, Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām
plāns laika posmam līdz 2030.gadam. Preiļu novada IEKRP būs pamatdokuments, kas parādīs veidu,
izmantojot bāzes uzskaites emisijas datus, lai noteiktu labākos rīcības veidus un iespējas sasniegt Preiļu
novada pašvaldības mērķus - CO2 izmešu samazināšanai, savukārt EPS dos iespēju izstrādāt sistēmu un
procesu, kas nepieciešams, lai efektīvi un kvalitatīvi sasniegtu IEKRP noteiktās rīcības un mērķus.
Papildus ieguvumi pašvaldībai izstrādājot IEKRP un ieviešot EPS ir iespēja samazināt enerģijas
izmaksas un nodrošināt plānveidīgu pieeju energoresursu pārvaldībai, dod papildus punktus pie
investīciju projektu izvērtēšanas un ievieš sistemātisku pieeju, skaidru lomu un atbildību dalījumu
pašvaldības ēku apsaimniekošanā un enerģijas patēriņa samazināšanā. Ar Preiļu novada ilgtspējīgas
enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādi un Energopārvaldības sistēmas ieviešanu saistītās izmaksas
plānots segt no valsts mērķdotācijas novadu pašvaldībām administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai.
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pasūtīt “Preiļu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu 2021.- 2030.gadam “ un
ieviest Energopārvaldības sistēmu;
2. Apstiprināt dokumenta “ Preiļu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu 2021.2030.gadam “ un Energopārvaldības sistēmas ieviešanas un uzraudzības darba grupas izveidi;
3. Apstiprināt “Preiļu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu 2021.- 2030.gadam“
izstrādi un Energopārvaldības sistēmas ieviešanas izmaksas 7668,00 EUR plus 21% PVN segt
no valsts mērķdotācijas novadu pašvaldībām administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai.
4. Balstoties uz tirgus izpētes protokolu apstiprināt līguma par “ Preiļu novada ilgtspējīgas
enerģētikas un klimata rīcības plānu 2021.- 2030.gadam “ izstrādi un Energopārvaldības sistēmas
ieviešanu, slēgšanu ar SIA “ Ekodoma “
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības izpilddirektors.
Pielikumā: Tirgus izpētes protokols Nr. PND 2021/3-5.1/51
Sagatavotājs: I.Vutnāne - Kojāne
18.§
Par precizējumu veikšanu Preiļu novada domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr. 23, 20.§
“Par Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada izstrādi”
(Ziņo, Ā.Vucāns)

Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības programmas izstrāde uzsākta sadarbojoties ar apvienojamām
pašvaldībām – Aglonas (Aglonas pagasts), Riebiņu un Vārkavas novadiem, ar Preiļu novada domes
2020.gada 22.decembra sēdes lēmumu Nr. 23, 20.§ “Par Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
no 2022.gada izstrādi” . No 2020.gada 22.decembra Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
izstrādes vadītāja bija Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda.
Jautājums skatīts finanšu komitejā, infrastruktūras un novada attīstības komitejā un sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejā.
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Izteikt Preiļu novada domes 2020.gada 22.decembra sēdes lēmuma Nr. 23, 20.§ “Par Preiļu
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada izstrādi”, 2. punktu šādā redakcijā “2.
Izstrādes vadītājs – Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētājs Ārijs Vucāns.”
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Attīstības daļa.
Sagatavotājs: S. Meļko
19.§
Par precizējumu veikšanu Preiļu novada domes 22.12.2020. lēmumā Nr. 23, 21.§ “Par Preiļu
novada attīstības programmas 2022.-2029.gadam izstrādi”
(Ziņo, Ā.Vucāns)

Preiļu novada attīstības programmas izstrāde uzsākta sadarbojoties ar apvienojamām pašvaldībām –
Aglonas (Aglonas pagasts), Riebiņu un Vārkavas novadiem, ar Preiļu novada domes 22.12.2020.
lēmumu Nr. 23, 21.§ “Par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029.gadam izstrādi”.
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt Preiļu novada domes 22.12.2020. lēmuma Nr. 23, 21.§ “Par Preiļu novada attīstības
programmas 2022.-2029.gadam izstrādi”, 2. punktu šādā redakcijā “2. Izstrādes vadītājs –
Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētājs Ārijs Vucāns”.
2. Papildināt Preiļu novada domes 22.12.2020. lēmumu Nr. 23, 21.§ “Par Preiļu novada attīstības
programmas 2022.-2029.gadam izstrādi” ar 3. punktu “3. Apstiprināt, Preiļu novada
plānošanas dokumentu projektu izstrādes šādas darba grupas”:
3.1. Atvērtas un viedas pārvaldības darba grupa, t.sk pašvaldības pārvalde, budžets,
struktūra,vietējā kopiena, sabiedriskā kārtība;
3.2. Vides un publiskās ārtelpas darba grupa, t.sk teritorijas plānošana, dabas resursi, vide,
nekustamais īpašums, apbūve;
3.3. Ekonomiskās attīstības darba grupa, t.sk. iedzīvotāji, apdzīvotība, ekonomika,;
3.4. Infrastruktūras, mobilitātes un informācijas komunikāciju tehnoloģiju darba
grupa , t.sk. inženierinfrastruktūra un pakalpojumi, komunālā saimniecība, transports,
informāciju komunikāciju tehnoloģijas;
3.5. Izglītības un sporta darba grupa, t.sk zinātne, inovācijas;
3.6. Labklājības darba grupa, t.sk. veselības aprūpes un sociālo jautājumi, bāriņtiesas
darbs;
3.7. Kultūras un tūrisma darba grupa , t.sk. kultūras darbs, muzeju darbs, bibliotēku,
jauniešu grupa.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Attīstības daļa.
Sagatavotājs: S. Meļko
20.§
Par 2021.gada 10.augusta Preiļu novada domes lēmuma (protokols Nr.17, 5.§) precizēšanu
(Ziņo, Ā.Vucāns)

Preiļu novada dome (turpmāk – Dome) 2021.gada 10.augustā pieņēma lēmumu veikt izmaiņas Preiļu
novada Riebiņu apvienības pārvaldes administrācijas struktūrā, ar 16.08.2021. izslēdzot no Riebiņu
apvienības pārvaldes administrācijas amatu saraksta amata vietas vienību “iepirkumu speciālists”, un
veikt izmaiņas Preiļu novada domes izpildinstitūcijas un struktūrvienību darbinieku amatu sarakstā ar
16.08.2021. iekļaujot amatu sarakstā jaunu amatu “iepirkumu speciālists”.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Administratīvā procesa
likuma 72.panta pirmo daļu,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Precizēt Preiļu novada domes 2021.gada 10.augusta lēmumu (protokols Nr.17, 5§), norādot darba algu
Iepirkumu speciālistam EUR 879.00 apmērā gan Riebiņu apvienības pārvaldes administrācijas amatu
sarakstā, gan Preiļu novada domes izpildinstitūcijas un struktūrvienību darbinieku amatu sarakstā.

Sagatavotājs : S.Launerte
Plkst.16.00 no zāles iziet deputāte N.Hļebņikova
Plkst.16.03 zālē atgriežas deputāte N.Hļebņikova
21.§
Par līdzekļu piešķiršanu Preiļu novada atklātā čempionāta pludmales volejbolā rīkošanai
(Ziņo, Ā.Vucāns, izsakās M.Plivda, A.Pastars, I.Stare, J.Erts, A.Lazdāns)

2021.gada 16.augustā Preiļu novada pašvaldībā saņemts Sporta biedrības “Lotos” iesniegums ar lūgumu
sniegt atbalstu Otrā Preiļu novada atklātā čempionāta pludmales volejbolā organizēšanā EUR 1640.00
(viens tūkstotis seši simti četrdesmit euro 00 centi) apmērā.
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 - 9 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins,); PRET – nav; ATTURAS – 4 (A.Pastars, J.Erts, M.Plivda,
N.Hļebņikova), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt finansiālu atbalstu Otrā Preiļu novada atklātā čempionāta pludmales volejbolā
organizēšanā EUR 1640.00 (viens tūkstotis seši simti četrdesmit euro 00 centi) apmērā.
2. Līdzekļus paredzēt no Riebiņu novada domes apstiprināta budžeta 2021.gadam sadaļas “Novada
sports”.
Pielikumā:
1. Sporta kluba “Lotos” iesniegums uz 1 (vienas) lapas,
2. Izdevumu tāme uz 1 (vienas) lapas,
3. Preiļu novada atklātā čempionāta pludmales volejbolā nolikums uz 2 (divām) lapām
Sagatavoja: S. Launerte
22.§
Par līdzekļu piešķiršanu datorprogrammu licenču iegādei
(Ziņo, Ā.Vucāns, J.Erts, A.Zīmelis, I.Klindžāne, izsakās A.Brakovska, J.Gžibovska)

Ņemot vērā, ka Riebiņu apvienības pārvaldei, Vārkavas apvienības pārvaldei un Aglonas pagastam ir
nepieciešamas datorprogrammu licences Windows un Office, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 2. un 27.punktu, un likumu “Par pašvaldības budžetiem”, Preiļu novada domei ir
jālemj:
1. Piešķirt EUR 25 000.00 (divdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi) 50 datorprogrammu licenču
Windows un Office iegādei.
2. Līdzekļus paredzēt:
2.1.EUR 15 000.00 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi) no Riebiņu novada domes apstiprinātā
budžeta 2021.gadam sadaļas neparedzētie izdevumi;
2.2.EUR 7 500.00 (septiņi tūkstoši pieci simti euro 00 centi) no Vārkavas novada domes apstiprinātā
budžeta 2021.gadam Teritorija un Mājokļi sadaļas.
2.3.EUR 2 500 (divi tūkstoši pieci simti euro 00 centi) no Aglonas novada apstiprinātā budžeta
2021.gadam sadaļas - Aglonas pagasta pārvaldes administrācija.
Deputāts Juris Erts izsaka priekšlikumu papildināt lēmumprojektu, iekļaujot punktu, kas paredz MS
licenču nomu izglītības iestādēm.
Tiek nolemts atlikt jautājuma skatīšanu līdz brīdim, kad sēdē atgriezīsies izpilddirektors A.Zīmelis ar
informāciju par MS licenču nomu izglītības iestādēm.
Turpinās debates deputātu starpā.
Plkst. 16.14 zālē atgriežas izpilddirektors A.Zīmelis ar piedāvājumu par MS licenču nomu izglītības
iestādēm.
Lai lēmumu varētu pieņemt, nolemj paredzēt no kādiem līdzekļiem tiks segti izdevumi.
A.Brakovska ierosina Vārkavai (kopā) piešķirt līdzekļus no Teritoriju un mājokļu sadaļas.

P.Rožinskis ierosina Riebiņiem (kopā) piešķirt līdzekļus no Covid seku mazināšanas sadaļas.
Tiek uzdots finanšu analītiķei J.Gžibovskai sazināties ar Aglonu, lai noskaidrotu no kādiem līdzekļiem
paredzēt licenču nomu.
Jautājuma skatīšana tiek atlikta līdz brīdim, kad sēdē atgriezīsies finanšu analītiķe J.Gžibovska ar
nepieciešamo informāciju lēmuma pieņemšanai.
23.§
Par pašvaldības līdzfinansējumu augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta
“Centralizētās ventilācijas sistēmas ierīkošana Preiļu 1. pamatskolā” realizācijai
(Ziņo, Ā.Vucāns)

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu
pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība”, tādējādi Covid-19 radīto seku
mazināšanai, tai skaitā infekcijas izplatības riskus, reģionālā līmenī un administratīvi teritoriālās
reformas mērķu sasniegšanai, uzlabojot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Preiļu pašvaldība
saņēmusi valsts līdzfinansējumu granta veidā EUR 309757 apmērā.
Augstas gatavības pašvaldības investīciju projektam atbilstoši MK noteikumu Nr. 242 punktam
3. 1. pašvaldība ievēro šādus nosacījumus:
3.1 1. ventilācijas investīciju projekta īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības
programmas investīciju plānā;
3.1 9. ventilācijas investīciju projekta īstenošanā ne mazāk kā 40 % valsts budžeta finansējuma
tiek izmantots līdz 2021. gada 31. decembrim;
3.1 10. pašvaldības budžeta līdzfinansējums ventilācijas investīciju projekta īstenošanai tiek
nodrošināts ne mazāk kā 15 % apmērā no pašvaldības kopējām ventilācijas investīciju projekta
izmaksām attiecīgajam gadam plānotā ieguldījumu apjoma;
Augstas gatavības pašvaldības investīciju projekts “Centralizētās ventilācijas sistēmas ierīkošana
Preiļu 1. pamatskolā” investīciju projekta kopējās plānotās izmaksas EUR 364420, tai skaitā valsts
budžeta finansējums EUR 309757,00, pašvaldības līdzfinansējums EUR.54663,00.
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu projektam “Centralizētās ventilācijas sistēmas ierīkošana Preiļu 1.
pamatskolā” 15% apmērā EUR 54663,00 no projekta kopsummas.
2. Līdzfinansējumu projektam 2021. gadā kopsummā EUR 17198,00 iedalīt no 2021. gada
pamatbudžeta sadaļas “Pārējā ekonomiskā darbība“ EUR 10000,00 un pamatbudžeta sadaļas
“Pārējie izglītības pakalpojumi“ EUR 6412,00 un no plānotajiem asignējumiem 2021. gadā
Preiļu 1.pamatskolai EUR 6000,00.
3. Līdzfinansējumu projektam 2022. gadā EUR 32251,00 apmērā paredzēt sastādot 2022. gada
pamatbudžetu.
4. Finanšu analītiķiem veikt nepieciešamos budžeta grozījumus.
Sagatavotājs B.Savicka, I,Valaine
SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI
24.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
24.1
O. K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo I.Stare)

Izskatot O.K., personas kods, dzīvesvieta, 2021.gada 04.augusta (reģ. 04.08.2021, Nr.15-3/732-K)
iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai A. M., personas kods, adresē,
sakarā ar mutiskās vienošanās laušanu, personai ir zudis tiesisks pamats būt deklarētai pēc norādītās
adreses.
Pārbaudot iesniegumā norādītos apstākļus, konstatēts, ka:

1. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daļu, 2021.gada 04.augustā Preiļu novada dome
nosūtīja A.M. vēstuli (Nr. 15-3/1276) uz deklarēto dzīvesvietu, sakarā ar to, ka pēc O. K.
iesnieguma tiek uzsākta deklarēto ziņu pārbaude, ar lūgumu personai ierasties domē, izteikt
viedokli deklarētās dzīvesvietas anulēšanā. Persona ar pašvaldību nav sazinājusies.
2. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas uz O. K. vārda. Preiļu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījums Nr. 4420-6, kadastra Nr. 7601-900-xxxx. Pamats: 1999.gada
2.septembra pirkuma līgums, Zemesgrāmatas apliecība, lēmuma datums 1999.gada
29.septembris.
3. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām A. M. īpašumā pēc adreses, piedeklarējies 2013.gada
16.martā, tiesiskais pamats norādīts kā radniecība.
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, ja 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas
deklarētāja vai viņa pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas
ziņas, 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
5. Vērtējot iespēju anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 12. panta pirmās daļas 2.punktu, dome ņem vērā sekojošo:
5.1.Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļā noteikts, personai ir tiesisks pamats
apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums,
attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums, vai šā dzīvokļa lietošanas tiesības tā
ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
5.2.Domei, lemjot par iesniegumā izteikto lūgumu, ir jāpārbauda: 1) vai personai pieder
nekustamais īpašums, kurā deklarēta dzīvesvieta; 2) vai persona atrodas īres vai nomas
vai cita veida līguma tiesiskajās attiecībās ar izīrētāju vai iznomātāju; 3) vai persona
lieto nekustamo īpašumu uz laulības, radniecības, svainības pamata; 4) vai persona
lieto nekustamo īpašumu uz likuma pamata.
6. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo daļu dzīvesvieta ir jebkura personas
brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (adrese), kurā persona labprātīgi apmetusies
ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī
persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Minētā
likuma panta otrā daļa noteic, ka personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā
nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai
nomas līgums, vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības
vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
7. O. K. iesniegumā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu A.M. adresē, sakarā ar to, ka ir nekustamā
īpašuma īpašniece, kurā deklarēta šī persona un ir mutiskās vienošanās laušana, personai ir zudis
tiesisks pamats būt deklarētai pēc norādītās adreses. Radniecība pati par sevi nedod mājokļa
lietošanas tiesības un tiesības deklarēties attiecīgajā īpašumā. Kā arī viņa mutiski paskaidroja, ka
A.M. ir neadekvāta uzvedība, kas satrauc viņu un viņas bērnu.
8. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu un Civillikuma 901.pantu,
Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda,); PRET – nav; ATTURAS – 1
(N.Hļebņikova), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt anulēt ziņas par A. M., personas kods, deklarēto dzīvesvietu adresē - adrese.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – personāla speciāliste Anita Livdāne.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: A. Livdāne

24.2
K. O. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo I.Stare)

Izskatot K. O., personas kods, dzīvesvieta, 2021.gada 28.jūlija (reģ. 28.07.2021, Nr.15-3/683-O)
iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personām I. O., personas kods:, A. O.,
personas kods, adresē- adrese, sakarā ar īpašuma tiesību pāreju personām ir zudis tiesisks pamats būt
deklarētām pēc norādītās adreses.
Pārbaudot iesniegumā norādītos apstākļus, konstatēts, ka :
1. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu,
Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daļu, 2021.gada 28.jūlijā Preiļu novada dome
nosūtīja I. O. vēstuli (Nr. 15-3/210) uz deklarēto dzīvesvietu, sakarā ar to, ka pēc K.O.
iesnieguma tiek uzsākta deklarēto ziņu pārbaude, ar lūgumu personai ierasties domē, izteikt
viedokli deklarētās dzīvesvietas anulēšanā. Persona ar pašvaldību nav sazinājusies.
2. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas uz K. O. vārda. Preiļu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījums Nr.4437-5, kadastra Nr. 7601006xxxx. Pamats: 2020.gada 9.oktobra
dāvinājuma līgums no H. O., personas kods, Zemesgrāmatas apliecība, lēmuma datums
2020.gada 16.oktobris. Ar jaunā īpašnieka ierakstu Zemesgrāmatā tika izbeigtas īpašuma tiesības
H. O..
3. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām I.O. īpašumā pēc adreses – adrese, piedeklarējušies
2014.gada 11.jūnijā, tiesiskais pamats norādīts kā radniecība. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām
A. O. īpašumā pēc adrese piedeklarēts 2014.gada 20.jūnijā, tiesiskais pamats nav norādīts.
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, ja 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas
deklarētāja vai viņa pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas
ziņas, 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
5. Vērtējot iespēju anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 12. panta pirmās daļas 2.punktu, dome ņem vērā sekojošo:
5.3.Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļā noteikts, personai ir tiesisks pamats
apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums,
attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums, vai šā dzīvokļa lietošanas tiesības tā
ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
5.4.Domei, lemjot par iesniegumā izteikto lūgumu, ir jāpārbauda: 1) vai personai pieder
nekustamais īpašums, kurā deklarēta dzīvesvieta; 2) vai persona atrodas īres vai nomas
vai cita veida līguma tiesiskajās attiecībās ar izīrētāju vai iznomātāju; 3) vai persona
lieto nekustamo īpašumu uz laulības, radniecības, svainības pamata; 4) vai persona
lieto nekustamo īpašumu uz likuma pamata.
6. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo daļu dzīvesvieta ir jebkura personas
brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (adrese), kurā persona labprātīgi apmetusies
ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī
persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Minētā
likuma panta otrā daļa noteic, ka personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā
nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai
nomas līgums, vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības
vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
7. K.O. iesniegumā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu I.O. un A. O., adresē -adrese, sakarā ar to, ka
ir nekustamā īpašuma īpašniece un ar īpašuma tiesību pāreju personām zūd tiesisks pamats būt
deklarētām pēc norādītās adreses. Personas dotajā adresē nedzīvo, uzturas ārzemēs.
8. Ņemot vērās, ka I. O. ar pašvaldību nav sazinājusies, ievērojot iepriekšminēto, vadoties pēc
Civillikuma 1039.panta, kas noteic, ka īpašnieks var aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa lietu,
kā arī lietot vai izmantot, dome atzīst par pietiekošu nekustamā īpašuma īpašnieces K. O.
norādītos apstākļus un iebildumus, lai anulētu ziņas par deklarēto dzīvesvietu I. O., A. O. pēc
adreses – adrese, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu.
9. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 3.pantu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 12.panta sesto daļu, Civillikuma 1039.pantu,

Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par I. O., personas kods, A. O., personas kods, deklarēto dzīvesvietu adresē – adrese.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – personāla speciāliste Anita Livdāne.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV - 4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: A. Livdāne
24.3
D. M. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo I.Stare)

Izskatot D. M., personas kods, 2021.gada 21.jūnija iesniegumu (reģ. 21.06.2021., Nr.2-1.13.2/21/1148
-S Aglonas pagasta pārvaldē) ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu V.J., personas kods, pēc
adreses – adrese, sakarā ar to, ka personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, konstatēts:
1. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 11.panta nosacījumiem, 2021.gada 22.jūnijā V. J. tika nosūtīts paziņojums (Nr.2-1.13.2/21/417N) ierakstītā vēstulē uz deklarēto dzīvesvietu, ar lūgumu sniegt savu skaidrojumu sakarā ar deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu. Paskaidrojums no V. J. nav saņemts.
2. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrajā daļā noteikto, personai ir tiesisks pamats
apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir
noslēgts īres vai nomas līgums, vai šā dzīvokļa lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības
vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
3. Novada domē noskaidrots, ka iesniedzējs D. M. ieguvis nekustamā īpašuma īpašumtiesības izsolē.
4. V. J. ir bijušais nekustamā īpašuma īpašnieks, ar kuru iesniedzējam nav slēgta ne mutiska vienošanās,
ne līgums par dzīvošanu šajā adresē. Minētajā adresē persona faktiski nedzīvo.
5. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto ziņas par
deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 11.,12.panta pirmās daļas 2.punktu
un MK 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto
dzīvesvietu”,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu V. J., personas kods, pēc adreses – adrese, jo personai
nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi – dzīvesvietas deklarēšanas speciālists.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs I.Klindžāne
24.4
A. C. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo I.Stare)

Preiļu novada dome izskata A. C., deklarētā dzīvesvieta – adrese, 2021.gada 26.aprīļa iesniegumu par
dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu A. T., personas kods, no A. C. īpašumā esošā nekustamā īpašuma,
kas atrodas – adrese.
Riebiņu apvienības pārvalde konstatē:
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.pantu pirmo daļu iestādei ir tiesības pēc savas
iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā
atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt
dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.
Par šo iesniegumu Preiļu novada dome A.T. informēja ar e-pasta palīdzību, jo minētā persona deklarētajā
dzīvesvietā nedzīvo (uzturas ārzemēs) un nosūtītā ierakstītā vēstule tika atgriezta. A.T. ar e-pasta

starpniecību informēja, ka plāno atgriezties Latvijā un nevēlas, ka māsa viņu izdeklarē no īpašuma, kurā
patreiz ir deklarēts t.i. – adrese. Patreiz minētajā adresē ir deklarēta un dzīvo A.T. mamma un jaunākā
māsa.
Preiļu novada dome, pārbaudot valsts reģistrā iekļautas ziņas konstatē:
A. T. dzīvesvietu īpašumā – adrese, deklarējis 2012.gada 8.oktobrī. Dzīvesvietas deklarēšanas pamats –
dzīvesvietas deklarēšanās pie mātes B. C., kurai toreiz dzīvoklis bija īpašumā. 2021.gada 16.martā
īpašuma tiesības B. C. izbeigušās – pamats dāvinājuma līgums A. C. (vecākajai meitai).
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļa noteic, ka personai ir tiesisks pamats apmesties uz
dzīvi noteiktā nekustama īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres
vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai
cita likumiska vai līgumiska pamata. Pārbaudot A. T. tiesisko pamatu, Riebiņu apvienības pārvalde
konstatē, ka A. T. šīs īpašums nepieder, attiecībā uz to nav noslēgts īres vai nomas līgums, kā arī nav
īpašuma lietošanas tiesību uz laulības, bet ir radniecība ar A. M. (bijušo C.) – māsu.Pamatojoties uz
civillikuma 901.pantu,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Atteikt anulēt A. T., personas kods, deklarāciju adresē – adrese.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV - 4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja Riebiņu pagasta pārvaldes vadītāja I.Kodore
25.§
Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
S. Z. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo I.Stare)

Izskatot S. Z., personas kods, deklarētā dzīvesvieta – adrese, 2021. gada 11.augusta iesniegumu
(reģ.12.08.2021.gada, Nr.13-1 /774Z) par pašvaldības dzīvokļa (ar malkas apkuri) adrese, īres tiesību
piešķiršanu S. Z. (Reģistrs Nr. 1.gr. 2, ).
Pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 30., 31.,32.pantu, Preiļu novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr. 2017/15, “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas
kārtību” p. 8.2, 8,1
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Piešķirt S. Z. dzīvokļa īres tiesības – adrese.
SIA „Preiļu saimnieks” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 5 gadiem.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA“ Preiļu saimnieks”
Sagatavotājs Z. Andrejeva
26.§
Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
D.C.- Z. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo I.Stare)

Izskatot D. C.-Z., p.k., deklarētā dzīvesvieta, 2021. gada 2. augusta iesniegumu (reģ. 02.08.2021. Nr.
13-1/712C) par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa – adrese, pamatojoties uz likuma „Dzīvojamo telpu
īres likuma” 20. pantu, kas nosaka - Īrniekam ir tiesības vienpusēji atkāpties no dzīvojamās telpas īres
līguma.
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt pašvaldības dzīvokļa – adrese, īres līgumu ar D. C. -Z., p.k., ar 2021.gada 12. jūliju .
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA“ Preiļu saimnieks” .
Sagatavoja Z.Andrejeva

27.§
Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
27.1
R. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo I.Stare)

Izskatot R. S., personas kods, 13.08.2021. iesniegumu (reģistrācijas Nr.1-22/21/48) ar lūgumu pagarināt
sociālā dzīvokļa – adrese, īres līgumu,
pamatojoties uz “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 5.panta otro daļu, likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 22.pantu, Aglonas novada domes 2010.gada 27.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Aglonas novadā”,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar R. S. noslēgto īres līgumu par sociālo dzīvokli – adresē, no 2021.gada 1.septembra līdz
2022.gada 28.februārim.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88,
Rēzeknē, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja: Aglonas Sociālā dienesta vadītājas vietniece Antoņina Čerņavska
27.2
A.L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo I.Stare)

Izskatot A. L., personas kods, 13.08.2021. iesniegumu (reģistrācijas Nr.1-22/21/49) ar lūgumu pagarināt
sociālā dzīvokļa – adrese, īres līgumu,
pamatojoties uz “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 5.panta otro daļu, likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 22.pantu, Aglonas novada domes 2010.gada 27.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Aglonas novadā”,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar A.L. noslēgto īres līgumu par sociālo dzīvokli – adresē, no 2021.gada 1.septembra līdz
2022.gada 28.februārim.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88,
Rēzeknē, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja: Aglonas Sociālā dienesta vadītājas vietniece Antoņina Čerņavska.
27.3
G. T. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo I.Stare)

Izskatot G. T., p.k., deklarētā dzīvesvieta – adrese, 2021.gada 2.augusta iesniegumu (reģ., 02.08.2021.
Nr. 13-1/709T) 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 (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar G. T. noslēgto sociālā dzīvokļa – adresē, īres līgumu uz 6 mēnešiem - līdz 2022. gada
26. februārim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs Z. Andrejeva

27.4
L. K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo I.Stare)

Izskatot L.K., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, 2021.gada 3.augusta iesniegumu (reģ. 04.08.2021.,
Nr.13-1/723K) 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 (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar L.K. noslēgto sociālā dzīvokļa – adrese, īres līgumu uz 6 mēnešiem - līdz 2022. gada
26. februārim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs Z. Andrejeva
27.5
L. Č. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo I.Stare)

Izskatot L. Č., p.k., deklarētā dzīvesvieta – adrese, 2021. gada 4.augusta iesniegumu (reģ. 04.08.2021.
Nr. 13-1\721Č) 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 (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar L. Č. noslēgto sociālās dzīvojamās platības – adrese, īres līgumu uz 6 mēnešiem – līdz
2022.gada 26 februārim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs Z. Andrejeva
27.6
O.V. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo I.Stare)

Izskatot O. V., p.k., deklarētā dzīvesvieta, 2021.gada 3.augusta iesniegumu (reģ. 04.08.2021., Nr. 131/724V) 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 (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar O.V. noslēgto sociālā dzīvokļa – adrese, īres līgumu uz sešiem mēnešiem - līdz
2022. gada 26. februārim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs Z. Andrejeva
27.7
N. L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo I.Stare)

Izskatot N. L., p.k., deklarētā dzīvesvieta, 2021.gada 10. augusta iesniegumu (reģ. 10.08.2021. Nr. 131/747L) 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 (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar N. L. noslēgto sociālā dzīvokļa – adrese, īres līgumu uz trim mēnešiem - līdz 2022.
gada 26. novembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs Z. Andrejeva

27.8
G. T. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo I.Stare)

Izskatot G. T., p.k., deklarētā dzīvesvieta, 2021.gada 29.jūlija iesniegumu (reģ. 02.08.2021. Nr. 131\711T) 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 (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar G.T. noslēgto sociālās dzīvojamās platības – adrese, īres līgumu uz 6 mēnešiem līdz
2022. gada 26. februārim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs Z. Andrejeva
27.9
V. G. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo I.Stare)

Izskatot V.G., p.k., deklarētā dzīvesvieta, 2021.gada 3. augusta iesniegumu (reģ., 04.08.2021., Nr. 131/722G) 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 (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V.G. noslēgto sociālā dzīvokļa – adrese, īres līgumu uz 6 mēnešiem- līdz 2022. gada
26. februārim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs Z. Andrejeva
27.10
M. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo I.Stare)

Izskatot M. B., p.k., deklarētā dzīvesvieta, 12-2, 2021.gada 2. augusta iesniegumu, (reģ.02.08.2021. Nr.
13-1/710 B) 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 (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar M. B. noslēgto – adrese, īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un juridiskā daļa.
Sagatavoja Z. Andrejeva
27.11
A.B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo I.Stare)

Izskatot A. B., personas kods, deklarētā dzīvesvieta – adrese, 2021.gada 5. augusta iesniegumu (reģ.
05.08.2021. Nr. 13-1/738B) 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 (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar A. B. noslēgto sociālās dzīvojamās platības – adrese, īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”
Sagatavotājs Z. Andrejeva

28.§
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu sociālajā mājā “Rudenāji”
(Ziņo I.Stare)

Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes sociālais dienests ir izskatījis V. S. personas kods, adrese,
2021.gada 10.augusta iesniegumu par dzīvojamās platības sociālajā mājā “Rudenāji” līguma
pagarināšanu S. L. dzīv. dekl. – adrese.
Izvērtējot sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, sociālais dienests konstatē:
1. V.S. iesniegumā lūdz pagarināt dzīvojamās platības sociālajā mājā “Rudenāji” līgumu S.L.,
2. V.S. pārstāv S. L. intereses saskaņā ar ģenerālpilnvaru, sociālajā dienestā uzrādīts
(03.02.2020) dokumenta oriģināls,
3. S. L. dzīvojamā platība sociālajā mājā “Rudenāji” piešķirta no 2020.gada 20.februāra,
iepriekš noslēgtā līguma termiņš noslēdzas 2021.gada 18.augustā
4. S. L. ir tiesīgs īrēt dzīvojamo platību,
Saskaņā ar likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11.pantu un saskaņā ar Riebiņu
novada domes 2019.gada 15.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.13/2019 “Kārtība, kādā Riebiņu
novada dome sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” stājušies spēkā 2020.gada 10.februārī,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu sociālajā mājā “Rudenāji” S. L. dzīv. dekl. – adrese, uz
noteiktu laiku – sešiem mēnešiem. Līguma termiņu noteikt no 2021.gada 19.augusta līdz 2022.gada
19.februārim
2.Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes vecākā juriste,
Sociālā dienesta vadītāja.
Sagatavotājs: Riebiņu apvienības pārvaldes sociālā dienesta vadītāja Sandra Sprindža
29.§
Par dzīvojamo telpu izīrēšanu
G.S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo I.Stare)

Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes sociālais dienests ir izskatījis G.S. dzim., dekl.dz.,
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu pēc atgriešanās no ieslodzījuma.
Izvērtējot sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, sociālais dienests konstatē:
1. G. S. iesniegumā lūdz piedāvāt viņam piemērotu dzīvesvietu pēc atgriešanās no ieslodzījuma,
jo pirms ieslodzījuma deklarētajā dzīvesvietā nav iespējams dzīvot, jo māja atrodas avārijas
stāvoklī,
2. G.S. pašlaik atrodas ieslodzījumā, no ieslodzījuma atbrīvosies 2021.gada decembrī,
3. noskaidrojot Riebiņu apvienības Sīļukalna pagasta pārvaldes vadītājas I. Brokas-Kazākas
viedokli, tika secināts, ka pirms ieslodzījuma G.S. deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Sīļukalna
pagastā viņa norādītajā adresē. Uz 2021.gada augusta mēnesi Sīļukalna pagastā nav brīvu
pašvaldībai piederošu dzīvošanai derīgu dzīvojamo platību, citu dzīvojamo platību jeb
dzīvokli piedāvāt nav iespējams,
4. G.S. ir tiesīgs īrēt dzīvojamo platību,
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 5.punktu un
saskaņā ar Riebiņu novada domes 2019.gada 15.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.13/2019
“Kārtība, kādā Riebiņu novada dome sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” stājušies spēkā
2020.gada 10.februārī,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt G. S., dzim., dekl.dz., par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā,
2. Reģistrēt G. S., dzim., dekl.dz., pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšanas Palīdzības
reģistrā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes sekretāre.
Sagatavotājs : Riebiņu apvienības pārvaldes sociālā dienesta vadītāja Sandra Sprindža

30.§
Par reģistrēšanu sociālo dzīvokļu rindā un sociālā dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu
M.N. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo I.Stare)

Izskatot M. N., personas kods, dzīves vietas adrese, 26.07.2021. iesniegumu (reģistrācijas Nr.1-22/21/47),
par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu, pamatojoties uz “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma” 3.panta otro daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 22.pantu, Aglonas
novada domes 2010.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Aglonas
novadā”,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Uzņemt M. N. rindā uz sociālo dzīvojamo platību, reģistrējot ar kārtas Nr. 2.
Slēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu par istabu sociālajā mājā – adrese, ar sociālo dzīvokļu
rindā reģistrētu personu M. N., personas kods, uz 6 mēnešiem (no 2021.gada 1.septembra līdz
2022.gada 28.februārim).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā
88, Rēzeknē, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja: Aglonas Sociālā dienesta vadītājas vietniece Antoņina Čerņavska
Plkst.16.30 deputāte I.Stare izsaka priekšlikumu 5 minūšu pārtraukumam
Plkst. 16.38 tiek atsākta Preiļu novada domes sēde
INFRASTRUKTŪRAS UN NOVADA ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI
31. §
Par licencētās makšķerēšanas organizēšanu
(Ziņo J.Ivanāns)

Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvalde pārņem visas Riebiņu novada domes funkcijas, kas saistītas
ar licencēto makšķerēšanas organizēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategrades, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša,
Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezerā. Nolikums netiek mainīts, mainās
organizētājs - Preiļu novada pašvaldības Riebiņu apvienības pārvalde.
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt, ka Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvalde pārņem visas Riebiņu novada domes
funkcijas, kas saistītas ar licencēto makšķerēšanas organizēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategrades,
Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezerā
2. Apstiprināt, ka turpina darboties Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/2018 "Par
licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategrades, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā
Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezerā" (spēkā esošā redakcija), kas ir spēkā
līdz 15.10.2028.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvalde.
Sagatavotājs: I. Jakovele
32.§
Par nekustamā īpašuma sadali
32.1
Par S.K. iesniegumu nekustamā īpašuma „X” sadalei un zemes ierīcības projekta izstrādei
Aglonas pagastā
(Ziņo J.Ivanāns)

Saņemts zemes īpašnieces S. K., deklarētā adrese, iesniegums (26.07.2021.) par viņai piederošā
nekustamā īpašuma sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi Aglonas pagastā.

Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 11.panta 3.daļu un likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība” 17.7. punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma, kadastra Nr.7642 004 0077, sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1 zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 76420040077.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Kalna iela 3” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 76420040077.
3. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atlikušajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76420100132 no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz:
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – A.Streļčs.
Sagatavotājs: A.Streļčs
32.2
A. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo J.Ivanāns)

Izskatot A. B., personas kods, dzīvo – adrese, 2021. gada 06.augusta iesniegumu (reģ. 06.08.2021., Nr.415/743-B) par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7680 003 0131 Preiļu novada Stabulnieku pagastā,
sadali, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2021.gada
29.jūnija noteikumu Nr.455 „Adresācijas noteikumi” 8.3punktu, Zemes ierīcības likuma 5 un 8 pantu,
MK noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt atbilstoši grafiskajam pielikumam nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 7680 003 0131
Preiļu novada Stabulnieku pagastā:
• no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7680 003 0131 atdalīt apmēram 8,0 ha, no īpašuma
atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7680 003 0219 platībā 5,2 ha (kopā apmēram 13,2
ha) un iekļaut jaunā īpašumā ar jaunu nosaukumu “Meldru Lauki”, noteikt plānoto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība).
• Īpašumā paliekošajai zemes vienības daļai un apmēram 2,0 ha platībā, saglabāt esošo
nosaukumu, esošo, VARIS reģistrēto adresi un esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
2. Noteikt, ka zemes gabala platība var tikt precizēta, veicot uzmērīšanu dabā
3. Izstrādājot zemes ierīcības sadales projektu paredzēt piekļuvi visām projektētajām zemes vienībām.
4. Noteikt, ka zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna M 1: 10 000
pamatnes.
5. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu veicējam.
6. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai domē, jāiesniedz
saskaņošanai Preiļu novada būvvaldē.
7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Preiļu novada domē.
8. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Pielikumā: Grafiskais pielikums uz 1 lapas
Sagatavotājs: V.Biezaite

32.3
I.S. pilnvarotās personas A. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo J.Ivanāns)

Izskatot I. S., personas kods, dzīvo – adrese, pilnvarotās personas A. P., personas kods, dzīvo – adrese,
kura darbojas uz 16.05.2012. gada ģenerālpilnvaras Nr.5901 pamata, 2021. gada 09.augusta iesniegumu
(reģ. 09.08.2021., Nr.4-15/753-P) par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7658 005 0066 Preiļu novada
Preiļu pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0283 sadali, pamatojoties uz likumu
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta
pirmās daļas 1.punktu, 20.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
"Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība" 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455
„Adresācijas noteikumi” 8.3 punktu, Zemes ierīcības likuma 5 un 8 pantu, MK noteikumiem Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt atbilstoši grafiskajam pielikumam nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7658 005 0066
Preiļu novada Preiļu pagastā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0283:
2. no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0283 atdalīt apmēram 6,0 ha, un iekļaut jaunā
īpašumā ar jaunu nosaukumu “Salnas”, mainīt esošo, VARIS reģistrēto adresi uz “Salnas ”, Lielie
Urči, Preiļu pagasts, Preiļu novads un noteikt plānoto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
3. Īpašumā paliekošajām zemes vienības daļām saglabāt esošo nosaukumu, un esošo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
4. Noteikt, ka zemes gabala platība var tikt precizēta, veicot uzmērīšanu dabā.
5. Izstrādājot zemes ierīcības sadales projektu paredzēt piekļuvi visām projektētajām zemes vienībām.
6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna M 1: 10 000
pamatnes.
7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu veicējam.
8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai domē, jāiesniedz
saskaņošanai Preiļu novada būvvaldē.
9. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Preiļu novada domē.
10. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Pielikumā: Grafiskais pielikums uz 1 lapas
Sagatavotājs: V.Biezaite
32.4
J. E. V. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo J.Ivanāns)

Izskatot J. E. V., personas kods, dzīvo - adrese, 2021. gada 13.augusta iesniegumu (reģ. 136.08.2021.,
Nr.4-15/776-V) par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7674 002 0011 Preiļu novada Saunas pagastā,
sadali, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2021.gada
29.jūnija noteikumu Nr.455 „Adresācijas noteikumi” 8.3punktu, Zemes ierīcības likuma 5 un 8 pantu,
MK noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Atļaut sadalīt atbilstoši grafiskajam pielikumam nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 7674 002 0011
Preiļu novada Saunas pagastā:

•

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7674 002 0011 atdalīt apmēram 2,7 ha, no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7674 002 0016 atdalīt apmēram 0,4 ha un pievienot
jaunveidojamai zemes vienībai apmēram 2,7 ha platībā un iekļaut visu jaunā īpašumā, noteikt
plānoto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība).
• Īpašumā paliekošajai zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 7674 002 0011 , saglabāt
esošo nosaukumu, esošo, VARIS reģistrēto adresi un esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība), paliekošajai zemes
vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 7674 002 0016 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).
Noteikt, ka zemes gabala platība var tikt precizēta, veicot uzmērīšanu dabā.
Izstrādājot zemes ierīcības sadales projektu paredzēt piekļuvi visām projektētajām zemes vienībām.
Noteikt, ka zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna M 1: 10 000
pamatnes.
Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu veicējam.
Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai domē, jāiesniedz
saskaņošanai Preiļu novada būvvaldē.
Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Preiļu novada domē.
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

Pielikumā: Grafiskais pielikums uz 1 lapas
Sagatavotājs: V.Biezaite
32.5
Par zemes vienības Upmalas pagasta Lielkursīšos sadali
(Ziņo J.Ivanāns)

Preiļu novada Upmalas pagasta Lielkursīšos atrodas pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra
Nr.76900040089, platību 5,0 ha. Pirms tās ierakstīšanas Zemesgrāmatā nepieciešams aktualizēt
kadastra datus. Izskatot lietas materiālus, konstatēts:
1) zemes vienība ar kadastra Nr.76900040089 ir pašvaldībai piekritīgā zeme, uz kuru ir izbeigtas
lietošanas tiesības J. K. (Vārkavas novada domes 29.12.2014.lēmums Nr.21,p.6),
2) zemes vienība ar kadastra Nr.76900040089 ir iekļauta nekustamajā īpašumā “Veikals”, īpašuma
kadastra Nr.76900040089, kurš sastāv no 4 zemes vienībām; zeme ir uzmērīta;
3) J. K. ieguvis nomas pirmtiesības (Vārkavas novada domes 29.12.2014.lēmums Nr.21,p.6), un
2015.gada 30.jūnijā noslēdzis nomas līgumu ar pašvaldību (līg.Nr.3-2/15/25),
4) J. K. iesniedzis zemes atsavināšanas ierosinājumu Vārkavas novada domei (28.01.2021., Nr.VNP/315.1/21/156), kurā lūgts nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra Nr.76900040089;
5) 2021.gada 23.februārī pieņemts Vārkavas novada domes lēmums Nr.30, protokols Nr.3/10& “Par
zemes gabalu ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai”;
6) uz zemes vienības ar kadastra Nr.76900040089 atrodas J.K. piederoša dzīvojamā māja ar
saimniecības ēkām (kas nav reģistrētas kadastra reģistrā) un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "TU
LAUKI" piederošas ēkas (bijušais “Kursīšu” veikals), kurām nepieciešams atdalīt zemi.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 19.panta 1.punktu,
Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra
datu aktualizācijas noteikumi” 46.1.apakšpunktu un 47.punktu, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija
noteikumu Nr.455 “Adresācijas noteikumi” 9.punktu un 41.punktu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 12.1.1. un 12.2.3. apakšpunktu un saskaņā ar Vārkavas
novada teritorijas plānojumu (29.12.2015. lēmums Nr.107 „Vārkavas novada teritorijas plānojums
2016.-2026.gadam”),

Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76900040089 no nekustamā īpašuma “Veikals”,
īpašuma kadastra Nr.769000400089, adrese: "Veikals", Lielkursīši, Upmalas pag., Preiļu nov.
2. Sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76900040089 divos zemes gabalos: Zemesgabals
Nr.1. ar aptuveno platību ~0,1 ha ar sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "TU LAUKI" piederošajām
ēkām un piešķirt jaunu nosaukumu “Kursīšu veikals”, Zemesgabals Nr.2 ar aptuveno platību ~4,9
ha ar J.K. piederošajām mājām un piešķirt jaunu nosaukumu “Liepzari” atbilstoši grafiskajam
pielikumam. Zemes gabala Nr1. un Nr.2 platība var tikt precizēta veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā.
3. Plānotajam Zemes gabalam Nr.2 “Liepzari” saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Plānotajam Zemes gabalam Nr.1 “Kursīšu veikals” noteikt zemes lietošanas mērķi 0801komercdarbības objektu apbūve.
5. Atcelt 23.02.2021.Vārkavas novada domes lēmumu Nr.30 (protokols Nr.3/10&).
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Vaivode.
Pielikumā: Grafiskais pielikums
Sagatavotājs: I.Vaivode
32.6
Ē.D. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo J.Ivanāns)

Saņemts zemes īpašnieka Ē. D., personas kods, iesniegums (28.07.2021., Nr.VNP/3-15.2/21/1132) par
viņam piederošā nekustamā īpašuma sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi Upmalas pagastā.
Konstatēts: zemes īpašnieks lūdz pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma sastāvā esošās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 76900060115 sadali divās daļās atbilstoši grafiskajam plānam, paliekošajā daļā
Nr.1 (6,0 ha) un atdalāmajā daļā Nr.2 (2,0 ha). Patreizējais un turpmākais zemes izmantošanas mērķis
abām daļām – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 5.
un 8.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 11.2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta 1.punktu,
Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra
datu aktualizācijas noteikumi” 47.punktu, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455
“Adresācijas noteikumi” 9.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība”, 12.1.1.punktu un saskaņā ar Vārkavas novada teritorijas plānojumu (29.12.2015.
lēmums Nr.107 „Vārkavas novada teritorijas plānojums 2016.-2026.gadam”),
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 76900060115, Upmalas pagastā sadalei.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76900060115
(platība 8,0 ha) sadalei divos (2) zemes gabalos: Nr.1 (6,0 ha) un Nr.2 (2,0 ha) atbilstoši grafiskajam
pielikumam. Zemes gabalu platība var tikt precizēta veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā.
3. Plānotajai īpašumā paliekošajai zemes vienībai Nr.1 (6,0 ha) paturēt esošo nosaukumu un esošo
adresi, saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi 0101- lauksaimniecība.
4. Plānotajai atdalāmajai zemes vienībai Nr.2 (2,0 ha) nosaukumu nepiešķirt. Noteikt zemes lietošanas
mērķi 0101- lauksaimniecība.
5. Apstiprināt šādus projekta izstrādes nosacījumus:
a. zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu veicējam;
b. zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna M 1:10000 pamatnes
elektroniskā formā (vektordatu (*dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā);

zemes ierīcības projekts tiek izstrādāts saskaņā ar Vārkavas novada teritorijas plānojumu,
precizējot zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes komunikācijas,
ja tām ir noteiktas aizsargjoslas;
d. jāparedz piekļuve projektētajām zemes vienībām;
e. zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Preiļu novada domē.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Vaivode.
c.

Pielikumā: grafiskais pielikums
Sagatavotājs: I.Vaivode
32.7
L.K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo J.Ivanāns)

Izskatot L. K., personas kods, 2021.gada 5.augusta iesniegumu (05.08.2021., Nr.VNP/1.13.2/21/1171)
par nekustamā īpašuma ar īpašuma kadastra Nr.76900060145 Preiļu novada Upmalas pagastā sadali,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 “Adresācijas noteikumi”
32.punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ar īpašuma kadastra Nr.76900060145 Preiļu novada Upmalas
pagastā, sastāvoša no divām zemes vienībām, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76900050269
platībā 0,1425 ha, neizstrādājot zemes ierīcības sadales projektu.
2. Atdalāmo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76900050269 platībā 0,1425 ha iekļaut jaunā
īpašumā ar jaunu nosaukumu “Upes iela 11”.
3. Īpašumā paliekošajai zemes vienībai Nr.76900060145 saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi –
zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
4. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76900050269 un plānoto nosaukumu “Upes
iela 11” mainīt zemes lietošanas mērķi no 0101 (zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība) uz 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
5. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76900050269 saglabāt esošo, VARIS reģistrēto
adresi atbilstoši pielikumam.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Vaivode
Pielikumā: Informācija par zemes vienību adresi
Sagatavotājs: I.Vaivode
32.8
Par nekustamā īpašuma “Birztalas” sadalīšanu
(Ziņo J.Ivanāns)

Preiļu novada pašvaldība izskata pilnvarotās personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Līcīši”, reģ.
nr. 41201004177, jur. adrese Mednieku iela 7, Ventspils 2021.gada 30.jūlija iesniegumu par nekustamā
īpašuma “Birztalas”, kadastra nr. 76480040250 sadalīšanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likumu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Birztalas”, kadastra nr. 76480040250, zemes vienību 4,2ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 76480050087, izveidojot jaunu īpašumu.

2.
3.

Noteikt zemes vienībai, kadastra apzīmējums 76480050087, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
Nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu „Kritāles”.

Sagatavotājs: I.Upeniece
33. §
Par zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā
33.1
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 001 0081 Preiļu novada Preiļu pagastā
reģistrāciju zemesgrāmatā
(Ziņo J.Ivanāns)

Izskatot jautājumu par zemes vienības Preiļu novada Preiļu pagastā ar kadastra apzīmējumu 7658 001
0081, kas ietilpst īpašumā ar kadastra Nr. 7658 001 0081, reģistrāciju zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda, konstatēts:
1. Zemes vienība Preiļu novada Preiļu pagastā ar kadastra apzīmējumu 7658 001 0081, kas ietilpst
īpašumā ar kadastra Nr. 7658 001 0081, ir rezerves zemes fonda zeme, kas nav tikusi izmantota
zemes reformas pabeigšanai.
2. Saskaņā ar Preiļu novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2016.gada 28.oktobrī (sēdes
protokols Nr. 16.; 26 §), stājies spēkā 06.04.2017, zemes vienība ir lauksaimnieciskās
izmantošanas teritorijā.
3. Zemes vienība ir 16.09.1992. gadā uzmērīta.
4. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts paredz pašvaldības tiesības iegūt un
atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus.
5. “Zemes pārvaldības likuma” 17.panta pirmā daļa paredz: rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes
gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā
pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā
uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda. 17.panta sestā
daļa nosaka: zemes gabali, par kuriem pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta
publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās
zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību
pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo
zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.
6. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 28.janvāra rīkojumu Nr.88 “Par zemes reformas
pabeigšanu Preiļu novada lauku apvidū” pabeigta zemes reforma Preiļu novada lauku apvidū.
7. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7658 001 0081, ieskaitīta rezerves zemes fonda zemēs ar
Preiļu novada domes 2017. gada 28. septembra sēdes lēmumu, protokols Nr.13, punkts 36.
8. 2018.gada 28.janvārī Preiļu novada teritorijā beidzās valstij un pašvaldībām noteiktais divu gadu
termiņš rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
vienību izvērtēšanai. Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē (https://www.vzd.gov.lv/lv/parmums/darbibas-jomas/zemes-reforma/izvertesana/saraksti) publicēts ministriju un pašvaldību
izvērtētais rezerves zemju saraksts, un tajā pie zemes vienības ar kadastra apzīmējums 7658 001
0081, nav izdarīta atzīme par tās piekritību vai piederību valstij un pašvaldībai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, “Zemes pārvaldības
likuma” 17.panta pirmo un sesto daļu, likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot nekustamā īpašuma daļai:
Reģistrēt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7658 001 0081 Preiļu novada Preiļu pagastā, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 001 0081 platībā 8,0 ha zemesgrāmatā kā Preiļu novada
pašvaldības īpašumu.
2. Pasūtīt nekustamā īpašuma novērtējumu.
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

Sagatavotājs: V.Biezaite
33.2
R. L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo J.Ivanāns)

Izskatot R.L., personas kods, adrese, 2021.gada 27. jūlija iesniegumu (reģistrēts 27.07.2021., Nr. 415/672 L) par nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības 0,1057 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu
7601 006 1222, adrese, atsavināšanu, konstatēts:
(1) Pamatojoties uz to, ka normatīvajos aktos noteiktajos termiņos nebija veikta apbūvētas zemes
vienības Liepājas iela 30 Preiļos, ar kadastra apzīmējumu 7601 006 1222, izpirkšana, 2012. gada
24.augusta Preiļu novada domes sēdē, prot. Nr.12, punkts 9.17. tika pieņemts lēmums „Par
zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu A. D. un J. D. uz lietošanā piešķirto zemi –
adrese”, ar kuru izbeigtas zemes lietošanas tiesības A. D. un J. D.. J.D. ir miris. Ēku īpašumu, ar
kadastra Nr. 7601 506 0013 (sastāvošu no sešām būvēm), adrese, mantojis brālis A. D. saskaņā
ar 2021.gada 07.janvāra mantojuma apliecību Nr.37 (par tiesībām uz mantojumu pēc
likuma).Īpašums reģistrēts zemesgrāmatā 01.06.2021., Preiļu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums
Nr. 100000614306.
(2) 2020. gada 11. jūnijā noslēgts pirkuma līgums par īpašuma ar kadastra Nr. 7601 506 0013
(sastāvošu no sešām būvēm), adrese, pārdošanu R. L.. Īpašums reģistrēts zemesgrāmatā
19.07.2021. Preiļu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000614306. Ar ēku īpašnieci R. L.
2021. gada 30. jūlijā noslēgts pilsētas zemes nomas līgums Nr.4-25/2021/38 uz desmit gadiem.
(3) Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts paredz pašvaldības tiesības iegūt un
atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus.
(4) Lai varētu veikt nekustamā īpašuma atsavināšanu, nepieciešams reģistrēt īpašumu zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 8. punktu un 37.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Uzdot nekustamā īpašuma daļai:
1.1. Reģistrēt nekustamo īpašumu – adrese, apbūvētu zemes vienību 0,1057 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7601 006 1222, zemesgrāmatā, kā Preiļu novada pašvaldības īpašumu.
1.2. Pasūtīt nekustamā īpašuma novērtējumu.
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 – nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite
33.3
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76940020376 Preiļu novada Vārkavas pagastā
reģistrāciju zemesgrāmatā
(Ziņo J.Ivanāns)

Izskatot jautājumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76940020376 Preiļu novada Vārkavas
pagastā reģistrāciju zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, konstatēts:
1) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76940020376 Preiļu novada Vārkavas pagastā saskaņā
ar NĪVKIS datiem ir pašvaldībai piekritīgā zeme ar kopplatību 1,8 ha, atrodas nekustamā
īpašuma, kadastra Nr.76940020428, sastāvā.
2) Zemes vienība nav kadastrāli uzmērīta, zemes īpašumam nav reģistrēts nekustamā īpašuma
nosaukums.
3) Zemes gabals ir neapbūvēts, saskaņā ar Vārkavas novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts
2015.gada 29.decembrī (lēmums Nr.107, „Vārkavas novada teritorijas plānojums 2016.2026.gadam”) tas atrodas lauksaimnieciskās izmantošanas teritorijā, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

4) 2015.gada 29.decembrī pieņemts Vārkavas novada domes lēmums nr.256 (protokols Nr.19, 7.&)
par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskai personai un neapbūvētās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 76940020376 piekritību pašvaldībai.
5) Uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76940020376 nav izmantotas nomas pirmtiesības.
6) 2017.gada 26.septembrī pieņemts Vārkavas novada domes lēmums Nr.148 (protokols Nr.19,
1.&) par neapbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76940020376 iznomāšanu,
noslēdzot nomas līgumu uz 10 gadiem. Nomas līgums Nr.13-2/17/17 noslēgts un parakstīts
27.09.2017.
7) Nekustamais īpašums, kadastra Nr.76940020428, Preiļu novada pašvaldībai nav nepieciešams,
lai pildītu likumā „Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldību funkcijas.
8) Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās
daļas 2.punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Veikt nepieciešamās darbības, lai reģistrētu nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 76940020428
sastāvošu no 1 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76940020376 Preiļu novada, Vārkavas
pagastā zemesgrāmatā kā Preiļu novada Pašvaldības īpašumu.
2. Pasūtīt nekustamā īpašuma novērtējumu.
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 – I. Vaivode
Sagatavotājs: I.Vaivode
34. §
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas vēstules izskatīšana
(Ziņo J.Ivanāns)

Izskatot LR Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2021. gada 03. augusta vēstuli Nr.2-13L/1924 par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Preiļu novada Preiļu
pagastā, konstatēts, ka LR Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļa, izvērtējot Kadastra
informācijas sistēmas datus un arhīva rīcībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7658 003 0028
un 7658 003 0189 kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, konstatēja, ka Kadastra informācijas sistēmas
telpiskajos datos (kadastra kartē) zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7658 003 0028 un 7658 003
0189 robežas nesakrīt ar zemes robežu ierādīšanas aktos un robežu plānos norādītajām robežām.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 93.pants nosaka, ja Valsts zemes dienests konstatējis
kadastra datu neatbilstību dokumentiem, uz kuru pamata kadastra dati reģistrēti vai aktualizēti, tas
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā izlabo kļūdainos kadastra datus, tos aktualizējot. LR Valsts zemes
dienesta Latgales reģionālās nodaļa 2021.gada 29.jūlijā zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7658
003 0028 un 7658 003 0189 robežas kadastra kartē attēloja atbilstoši ierādīšanas aktiem un zemes robežu
plāniem, un tā rezultātā izveidojās jauna zemes vienība. Jaunizveidotajai zemes vienībai 0,1318 ha
platībā piešķirts kadastra apzīmējums 7658 003 0379.
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 6.panta astotajā daļā noteiktajam un saskaņā ar reģionālās nodaļas 2021.gada 2.augustā
aktu Nr. 11-12-L/151 „Par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” jauna zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 7658 003 0379 ir iekļauta rezerves zemes fondā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, reģionālā nodaļa lūdz noteikt jaunizveidotās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7658 003 0379 0,1318 ha platībā zemes lietošanas mērķi. Pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” 21 pantu un MK 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1 punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:

1.

2.
3.

Jaunizveidotajai rezerves zemes fonda zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0379
(platība 0,1318 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 1101 (Zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā).
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
35. §
Par Preiļu novada domes 2009.gada 22.decembra sēdes lēmuma,
protokols Nr.21.,punkta 54. grozīšanu
(Ziņo J.Ivanāns)

Izskatot jautājumu par Preiļu novada domes 2009. gada 22. decembra sēdes lēmuma protokols Nr. 21,
punkta 54 “Par pašvaldībai pastāvīgā lietošanā piešķirtās neapbūvētās zemes izvērtēšanu Preiļu pilsētā”
grozīšanu ,konstatēts, ka minētajā lēmumā kļūdaini ir noteikts, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
7601 004 0815 platībā 0,05 ha ir neapbūvēta zemes vienība, kura piekrīt pašvaldībai. Zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 7601 004 0815 platībā 0,05 ha ir apbūvēta, uz tās atrodas būves ar kadastra
apzīmējumiem 76010040815001 (garāža),76010040815002(šķūnis), 76010040815003 (nojume).
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0815 ir kadastrāli uzmērīta 2019 gada 11. aprīlī un
saskaņā ar zemes robežu plānu precizētā platība ir 0,0654 ha.
Zemes vienība nav bijusi piešķirta pastāvīgā lietošanā un saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” normām, tā nepiekrīt pašvaldībai un līdz
ar to Preiļu novada domes 2009. gada 22. decembra sēdes lēmums, protokols Nr. 21, punkts 54 “Par
pašvaldībai pastāvīgā lietošanā piešķirtās neapbūvētās zemes izvērtēšanu Preiļu pilsētā” ir grozāms,
svītrojot ierakstu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0815 platībā 0,05 ha un šī zemes
vienība ir uzskatāma par zemes vienību par kuru nav pieņemti lēmumi un tā ir ieskaitāma rezerves zemes
fondā.
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21. pantu un likumu “Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt Preiļu novada domes 2009. gada 22. decembra sēdes lēmuma, protokols Nr. 21, punktu 54
“Par pašvaldībai pastāvīgā lietošanā piešķirtās neapbūvētās zemes izvērtēšanu Preiļu pilsētā”
svītrojot no lēmuma ierakstu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0815 platībā
0,05 ha par kuru ir noteikts, ka tā ir neapbūvēta zemes vienība, kura piekrīt pašvaldībai.
2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0815 platībā 0,0654 ha ir zemes
vienība, par kuru nav pieņemti pašvaldības lēmumi un lūgt Valsts zemes dienestu ieskaitīt zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0815 platībā 0,0654 ha rezerves zemes fondā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi –V.Biezaite.
Sagatavotājs: V.Biezaite
36.§
Par adreses un nosaukuma piešķiršanu
36.1
Par adreses piešķiršanu
(Ziņo J.Ivanāns)

Preiļu novada pašvaldība izskata I.Š., personas kods, dekl. adrese, 2021.gada 2.augusta iesniegumu par
adreses piešķiršanu plānotai jaunbūvei uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700110260,
Rušonas pagastā, pamatojoties uz 2021.gada 29.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.455
“Adresācijas noteikumi”, 2.6., 2.8., 2.9., 10., 16., 32., 32.1, 32.2., 33. punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:

Piešķirt ēkai (jaunbūvei), kas plānota būvēt uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700110260,
adresi: “Spārītes”, Zeinišķi, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329.
Pielikumā: grafiskais pielikums, tabula
Sagatavotājs: I.Upeniece
36.2
Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam
(Ziņo J.Ivanāns)

Preiļu novada pašvaldība izskata V. V., personas kods, dekl. adrese, 2021.gada 17.augusta iesniegumu
par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam, kadastra numurs 76700080315, sastāvošam no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700080315, kas Preiļu novadā.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.apakšpunktu, 32.1 panta trešo
daļu, 53.pantu, Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns,
I.Pokšāne, I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Piešķirt nekustamam īpašumam, kadastra numurs 76700080315, nosaukumu “Mālaine”.
Sagatavotājs: I.Upeniece
37.§
Par zemes nomu
37.1.
I.B. iesniegums par zemes nomu
(Ziņo J.Ivanāns)

Izskatot I. B., personas kods 1, dekl. adrese, 2021.gada 29.maija iesniegumu par zemes nomu,
pamatojoties uz Ministru kabineta nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumu” 29.2., 30.2.punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76480020239 Galēnos, Galēnu pagastā, Preiļu novadā uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši
Riebiņu novada domes apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 29.2., 30.2 punktiem un atbilstoši Riebiņu novada domes 2020.gada 21.janvāra Saistošo
noteikumu Nr.1/2020 “Par neapbūvēta Riebiņu novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala
nomas maksu” 2.2 apakšpunktu (par zemesgabalu no 501 m2 līdz 5000 m2 – 3% apmērā no zemesgabala
kadastrālas vērtības, bet ne mazāka kā 10,00 EUR gadā). Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Sagatavotājs: I.Upeniece
37.2.
S.T. iesniegums par zemes nomu
(Ziņo J.Ivanāns)

Izskatot S.T., personas kods, dekl. adrese, 2021.gada 17.augusta iesniegumu par zemes nomu,
pamatojoties uz Ministru kabineta nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumu” 29.2., 30.2.punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu 0,7965 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76620050555 Riebiņos, Riebiņu pagastā, Preiļu novadā uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši
Riebiņu novada domes apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 29.2., 30.2 punktiem un atbilstoši Riebiņu novada domes 2020.gada 21.janvāra Saistošo

noteikumu Nr.1/2020 “Par neapbūvēta Riebiņu novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša
zemesgabala nomas maksu” 2.3 apakšpunktu (par zemesgabalu ar platību no 5001 m2 līdz 20000 m2
– 3% apmērā no zemesgabala kadastrālas vērtības, bet ne mazāka kā 20,00 EUR gadā). Zemes
lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Sagatavotājs: I.Upeniece
Pirms papildjautājumu izskatīšanas sēdē atgriežas finanšu analītiķe ar informāciju, kas nepieciešama
22.§ pieņemšanai.
Tiek atsākta 22.§ izskatīšana.
22.§
Par līdzekļu piešķiršanu datorprogrammu licenču iegādei
(Ziņo, Ā.Vucāns, J.Erts, A.Zīmelis, I.Klindžāne, izsakās A.Brakovska, J.Gžibovska)

Ņemot vērā, ka Riebiņu apvienības pārvaldei, Vārkavas apvienības pārvaldei un Aglonas pagastam ir
nepieciešamas datorprogrammu licences Windows un Office, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 2. un 27.punktu, un likumu “Par pašvaldības budžetiem”,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.Piešķirt EUR 25 000.00 (ar PVN) (divdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi) 50 datorprogrammu licenču
Windows un Office iegādei.
2.Līdzekļus paredzēt:
2.1. EUR 15 000.00 (ar PVN) (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi) no Riebiņu novada domes apstiprinātā
budžeta 2021.gadam sadaļas neparedzētie izdevumi;
2.2. EUR 7 500.00 (ar PVN) (septiņi tūkstoši pieci simti euro 00 centi) no Vārkavas novada domes
apstiprinātā budžeta 2021.gadam Teritorija un Mājokļi sadaļas.
2.3. EUR 2 500 (ar PVN) (divi tūkstoši pieci simti euro 00 centi) no Aglonas novada apstiprinātā budžeta
2021.gadam sadaļas - Aglonas pagasta pārvaldes administrācija.
3. Piešķirt EUR 2 607,50 (bez PVN) (divi tūkstoši seši simti septiņi euro 50 euro centi) MS licenču
nomai izglītības iestādēm no 2021.gada septembra līdz 2022.gada martam.
4.Līdzekļus paredzēt:
4.1. EUR 498,75 (bez PVN) (četri simti deviņdesmit astoņi euro 75 euro centi) no Vārkavas novada
domes apstiprinātā budžeta 2021.gadam Teritorija un Mājokļi sadaļas.
4.2. EUR 1111,25 (bez PVN) (viens tūkstotis viens simts vienpadsmit euro 25 euro centi) no Riebiņu
novada domes apstiprinātā budžeta 2021.gadam sadaļas Covid seku mazināšanai;
4.3. EUR 997,50 (bez PVN) (deviņi simti deviņdesmit septiņi euro un 50 euro centi) no Aglonas novada
apstiprinātā budžeta 2021.gadam sadaļas - Aglonas pagasta pārvaldes administrācija.
Sagatavoja S.Launerte, J.Gžibovska
PAPILDJAUTĀJUMI
38.§
Par līdzekļu piešķiršanu Vienotās pašvaldību sistēmas Resursu vadības sistēma GVEDIS un
Dokumentu vadības sistēma LIETVARIS ieviešanai, datu apvienošanai un lietotāju apmācībai
(Ziņo Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par Vienotās pašvaldību sistēmas Resursu vadības sistēma GVEDIS un Dokumentu
vadības sistēma LIETVARIS ieviešanu, datu apvienošanu un lietotāju apmācību saistībā ar
administratīvi teritoriālo reformu, konstatēts:
Ministru kabineta noteikumi Nr. 142 ( 04.03.2021.) “Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir vienreizēju
dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos
administratīvos izdevumus”, paredz, ka pašvaldībām var tikt piešķirts vienreizēja dotācija administratīvi
teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvo izdevumu līdzfinansēšanai.
Attiecināmie administratīvie izdevumi var būt ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām saistīti
izdevumi.

Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” pārejas noteikumu 6.punktu,
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 142 ( 04.03.2021.) “Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir vienreizēju
dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos
administratīvos izdevumus”,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt vienošanos ar SIA ZZ Dats pie 2021. gada 28. jūlija elektronisko iepirkumu sistēmā
noslēgtā līguma Nr. PREIND/2021/33 par papildus darbiem - Vienotās pašvaldību sistēmas
Resursu vadības sistēmas GVEDIS un Dokumentu vadības sistēma LIETVARIS ieviešanu, datu
apvienošanu un lietotāju apmācību (dokumenta projekts – pielikumā).
2. Piešķirt līdzekļus EUR 60 660,00 (sešdesmit tūkstoši seši simti sešdesmit euro) bez pievienotās
vērtības nodokļa sistēmu GVEDIS un LIETVARIS ieviešanai, datu apvienošanai un lietotāju
apmācībai no valsts dotācijas līdzekļiem administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā
radušos administratīvo izdevumu segšanai.
Sagatavotājs I.Klindžāne
39.§
Par Šķeltovas pagasta skolēnu pārvadājumu uz Aglonas vidusskolu nodrošināšanu
(Ziņo Ā.Vucāns, izsakās M.Plivda, I.Klindžāne, N.Hļebņikova)

Izskatot jautājumu par skolēnu pārvadāšanu no Šķeltovas pagasta uz mācībām Aglonas vidusskolā un
Aglonas pirmsskolas izglītības iestādē, konstatēts:
Sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu un Aglonas novada pārdali starp Preiļu un Krāslavas
novadiem, Grāveru, Šķeltovas un Kastuļinas pagastos bilancē esošā kustamā manta no 01.09.2021. tiek
nodota Krāslavas novadam. Lai nodrošinātu bērnu tiesības izvēlēties mācībām dzīvesvietai tuvāko
mācību iestādi, Aglonas pagasta pārvalde apņēmusies nodrošināt Šķeltovas pagasta skolēnu pārvadāšanu
uz mācību iestādēm Aglonas pagastā. Pēc vienošanās ar Krāslavas novadu šim mērķim Šķeltovas
pagasta bilancē esošais autobuss Volkswagen Crafter 50 WV1ZZZ2EZB6023936, valsts reģistrācijas
Nr. HP 9623, sākotnējā vērtība EUR 58 866,67, atlikusī vērtība EUR 2943,15, tiek nodots Aglonas
pagasta pārvaldei.
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot Aglonas pagasta pārvaldei turpināt nodrošināt Šķeltovas pagasta audzēkņu pārvadāšanu
uz Aglonas pagasta mācību iestādēm, izmantojot šim mērķim autobusu Volkswagen Crafter 50,
valsts reģistrācijas Nr.HP 9623.
Sagatavotājs I.Klindžāne
40.§
Par Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas izveidošanu
(Ziņo Ā.Vucāns, izsakās I.Stare, J.Erts, A.Brakovska)

Atbilstoši Pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.panta pirmo daļu
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju un pārējos vēlēšanu komisijas locekļus ievēlē attiecīgās pašvaldības
dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc domes izveidošanas.
Saskaņā ar Pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6.pantu “Vēlēšanu
komisijas un iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem
ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas locekli nevar būt
Saeimas, attiecīgās pašvaldības domes deputāts. Par iecirkņa komisijas locekli nevar būt persona, kura
ir pieteikta par deputāta kandidātu vai ir kandidātu saraksta iesniedzēja”. Pamatojoties uz Pašvaldību
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 7.pantu, tiesības izvirzīt un pieteikt savus
pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi
funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram attiecīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10
balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (turpmāk — vēlētāju grupa). Katras politiskās partijas vai politisko
partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks
par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu.

Saskaņā ar Pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 8.pantu, kas nosaka, ka
“(1) Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods,
dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu
sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums,
ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar
šā likuma prasībām. (2) Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam,
norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. (3) Ja kandidātu izvirza politiskā
partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi
funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma”.
Izskatot jautājumu par pašvaldību Vēlēšanu komisijas izveidi, tika konstatēts:
(1) Saskaņā ar Preiļu novada domes 2021.gada 16.jūlija lēmumu (protokols Nr.15, 5.§) “Par Preiļu
novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas izveidošanu” (turpmāk - Lēmums) tika noteikts, ka
Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas sastāvā ir 7 locekļi. Ar Lēmumu tika noteikts, ka
pieteikties darbam Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijā līdz 2021.gada 09.augustam.
Paziņojums par pieteikšanos uz minētās komisijas darbu tika izvietots novada pašvaldības ēkā,
Riebiņu apvienības, Vārkavas apvienības pārvalžu ēkās, kā arī novada pašvaldības mājaslapā,
apvienības pārvalžu mājaslapās.
(2) Uz Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas darbu pieteicās 13 (trīspadsmit) kandidāti. No
13 (trīspadsmit) kandidātiem uz Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatu kandidē 1 (viens)
kandidāts – A.B., personas kods, ko uz Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatu virza Preiļu
novada domes deputāts Ārijs Vucāns. No atlikušajiem 12 (divpadsmit) kandidātiem, 1 (viens)
kandidāts (I. V., personas kods) ir atsaucis savu pieteikumu ar 2021.gada 03.augusta iesniegumu
(reģ.03.08.2021., Nr.3-7/720-V), 1 (viens) kandidāts (S. S., personas kods) ir iesniedzis
nekorektu pieteikumu, par ko iesniedzēja tika informēta, tika lūgts iesniegt ar Lēmumu
apstiprināta pieteikuma veidlapa, korekcijas netika veiktas. Ņemot vērā iepriekšminēto, tika
konstatēts, ka uz Preiļu novada domes Vēlēšanu komisijas locekļa amatu kandidē 10 kandidāti:
1. N. Š., personas kods, kuru virza domes deputāte Nadežda Hļebņikova;
2. Dz. C., personas kods, kuru virza domes deputāte Ineta Anspoka, kuru virza domes deputāte
Ineta Anspoka;
3. Ž.B., personas kods, kuru virza domes deputāte Ineta Anspoka;
4. S. P., personas, kuru virza domes deputāte Iveta Stare;
5. A.M., personas kods, kuru virza domes deputāts Pēteris Rožinskis;
6. A. B., personas kods, kuru virza domes deputāts Pēteris Rožinskis;
7. I. P., personas kods, kuru virza domes deputāts Aigars Zīmelis;
8. A. R., personas kods, kuru virza domes deputāte Maruta Plivda;
9. L. Š., personas kods, kuru virza domes deputāte Anita Brakovska;
10. M. U., personas kods, kuru virza 10 (desmit) cilvēku apvienība.
Saskaņā ar Pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 10.panta otro daļu, par
katru kandidātu balso atsevišķi. Par ievēlētiem uzskatāmi tie kandidāti, kuri saņēmuši visvairāk balsu,
taču ne mazāk, kā nepieciešams lēmuma pieņemšanai.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un saskaņā ar Pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likuma 10.panta piekto daļu, dome par vēlēšanu komisijas izveidošanu un tās sastāvu piecu
dienu laikā pēc vēlēšanu komisijas ievēlēšanas paziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai. Paziņojumā
jānorāda informācija, kas par katru komisijas locekli sniegta pieteikumā (8.panta pirmā daļa).
Tiek uzsāktas Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas vēlēšanas:
1. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vēlēšanas - kandidatūras A. B. izskatīšana:
PAR – 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare, A.Lazdāns,
I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova)
PRET- nav
ATTURAS – nav
2. Vēlēšanu komisijas locekļu vēlēšanas:
2.1.Kandidatūras N. Š. izskatīšana:
PAR- 5 balsis (J.Erts, M.Plivda, A.Pastars, R.Rubins, N.Hļebņikova)
PRET- nav

ATTURAS – 8 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare, A.Lazdāns,
I.Anspoka)
2.2.Kandidatūras Dz. C. izskatīšana:
PAR- nav
PRET- 1 balss (A.Brakovska)
ATTURAS – 12 balsis (Ā.Vucāns, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka,
R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova)
2.3.Kandidatūras Ž. B. izskatīšana
PAR- 12 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, A.Lazdāns, I.Anspoka,
R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova)
PRET- nav
ATTURAS – 1 balss (I.Stare)
2.4.Kandidatūras S. P. izskatīšana
PAR - 1 balss (I.Stare)
PRET - nav
ATTURAS – 12 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, A.Lazdāns,
I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova)
2.5.Kandidatūras A.M. izskatīšana
PAR - 9 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, I.Pokšāne, I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka,
A.Pastars, N.Hļebņikova)
PRET - nav
ATTURAS –3 balsis (R.Rubins, J.Erts, M.Plivda)
J.Ivanāns balsošanā par A.M. kandidatūru nepiedalās.
2.6.Kandidatūras A. B. izskatīšana
PAR -13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare, A.Lazdāns,
I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova)
PRET - nav
ATTURAS – nav
2.7.Kandidatūras I. P. izskatīšana
PAR - 12 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare, A.Lazdāns,
I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, M.Plivda, N.Hļebņikova)
PRET - nav
ATTURAS – 1 balss (J.Erts)
2.8.Kandidatūras A. R. izskatīšana
PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare, A.Lazdāns,
I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova)
PRET - nav
ATTURAS – nav
2.9.Kandidatūras L. Š. izskatīšana
PAR -11 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare, A.Lazdāns,
I.Anspoka, A.Pastars, J.Erts, N.Hļebņikova)
PRET - nav
ATTURAS –2 balsis (R.Rubins, M.Plivda)
2.10.Kandidatūras M. U. izskatīšana
PAR - 2 balsis (J.Erts, M.Plivda)
PRET - nav

ATTURAS –11 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare, A.Lazdāns,
I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, N.Hļebņikova)
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likuma 5.panta pirmo daļu,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības komisiju šādā sastāvā:
1.1.Komisijas priekšsēdētāja – A.B.;
1.2.Komisijas locekļi:
1.2.1. Ž. B.
1.2.2. A.M.
1.2.3. A. B.
1.2.4. I.P.
1.2.5. A.R.
1.2.6. L.Š.
2. 5 (piecu) dienu laikā pēc vēlēšanu komisijas ievēlēšanas paziņot Centrālajai vēlēšanu komisijai
par Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas sastāvu un par komisijas locekli pieteikumā
sniegto informāciju.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija.
Sagatavotājs: I.Žukova
41.§
Par dzīvokļa pirkuma līguma noslēgšanu
I. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo Ā.Vucāns)

Izskatot I.S., personas kods, deklarētā dzīves vietas adrese, pirkšanu par nosacīto cenu vienā maksājumā,
konstatēts:
(1) Preiļu novada domes 2020.gada 22.decembra sēdē pieņemts lēmums Nr. 23. §13 “Par pašvaldības
dzīvokļa īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā. I. S. iesnieguma izskatīšana “ par I.S. izīrētā dzīvokļa –
adrese, reģistrāciju zemesgrāmatā, novērtējuma pasūtīšanu un nodošanu atsavināšanai.
(2) 2021.gada 30.jūlijā izsūtīts paziņojums Nr. 4-15/1233 I.S. par nekustamā īpašuma pirkuma maksu.
(3) Saņemta I. S. piekrišana (19.08.2021. Nr. 4-15/796-S) pirkt dzīvokļa īpašumu par nosacīto cenu.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 45.panta trešo daļu,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.Slēgt pirkuma līgumu ar I. S., personas kods, par atsavināšanas nosacīto cenu EUR 11 400,00 par
dzīvokli- adrese, kadastra Nr. 76019002788.
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 – V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite
42.§
Par dibinātāja pārstāvju izvirzīšanu Preiļu novada izglītības iestāžu padomēs
(Ziņo Ā.Vucāns, izsakās M.Plivda, I.Klindžāne)

Izskatot jautājumu par novada domes pārstāvju deleģēšanu darbam novada pašvaldības izglītības iestāžu
padomēs, konstatēts:
Izglītības likuma 31.panta pirmā daļa paredz, ka izglītības iestādes padome ir pirmsskolas,
pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības iestādes koleģiāla institūcija,
likuma 31.panta otrā daļa paredz, ka izglītības iestāžu padomēs var iekļaut izglītības iestādes dibinātāja
pārstāvi.

Pamatojoties uz Izglītības likuma 31.panta otro daļu,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Deleģēt Preiļu novada domes priekšsēdētāju Āriju Vucānu darboties Preiļu 2.vidusskolas padomē un
Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.
2. Deleģēt Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieku Pēteri Rožinski darboties Preiļu novada
pašvaldības Pelēču pamatskolas un Preiļu novada pašvaldības Rušonas pamatskolas padomē kā
izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.
3. Deleģēt Preiļu novada domes priekšsēdētāja otro vietnieku Anitu Brakovsku darboties Preiļu novada
pašvaldības Aglonas bazilikas Kora skolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.
4. Deleģēt Preiļu novada domes deputātu Juri Ertu darboties Preiļu Jāņa Eglīša Valsts ģimnāzijas
padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.
5. Deleģēt Preiļu novada domes deputātu Raimondu Rubinu darboties Preiļu novada pašvaldības Salas
pamatskolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.
6. Deleģēt Preiļu novada domes deputātu Lauri Pastaru darboties Preiļu novada pašvaldības Aglonas
vidusskolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.
7. Deleģēt Preiļu novada domes deputātu Jāzepu Ivanānu darboties Preiļu novada pašvaldības Riebiņu
vidusskolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.
8. Deleģēt Preiļu novada domes deputāti Inetu Anspoku darboties Preiļu novada pašvaldības Galēnu
pamatskolas padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.
9. Deleģēt Preiļu novada domes deputātu Andri Lazdānu darboties Preiļu novada pašvaldības Vārkavas
vidusskolas padomē un Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes padomē kā izglītības iestāžu dibinātāja
pārstāvi.
10. Deleģēt Preiļu novada domes deputāti Nadeždu Hļebnikovu darboties Preiļu pirmsskolas izglītības
iestādes “Pasaciņa” padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.
11. Deleģēt Preiļu novada domes deputāti Marutu Plivdu darboties Preiļu novada pašvaldības Aglonas
pirmsskolas izglītības iestādes padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.
12. Deleģēt Preiļu novada domes deputāti Ilgu Pokšāni darboties Preiļu novada pašvaldības Riebiņu
pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.
13. Deleģēt Preiļu novada domes deputātu Juri Vucānu darboties Preiļu Mūzikas un mākslas skolas
padomē kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.
14. Deleģēt Preiļu novada domes deputāti Ivetu Stari darboties Preiļu 1.pamatskolas padomē kā
izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.
Sagatavotājs I.Klindžāne
43.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas administrēšanas kārtību sakarā ar
Aglonas novada pašvaldības administratīvās teritorijas sadalīšanu
(Ziņo Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas administrēšanas kārtību
sakarā ar Aglonas novada pašvaldības administratīvās teritorijas sadalīšanu, kas attiecas uz Grāveru,
Šķeltovas, Kastuļinas pagastu nekustamo īpašumu, sakarā ar to, ka:
1) nodokļu maksātājiem un zemes nomniekiem izsūtīti maksāšanas paziņojumi 2021.gadam,
2) nepieciešams veikt datu pārnešanu un apvienošanu ZZ Dats izstrādātajās NINO un NOMA
programmās, kas tiek plānots no 2022.gada janvāra,
3) Preiļu novada pašvaldība vienojusies ar Krāslavas novada pašvaldību par nodokļu un nomas
maksas administrēšanu Aglonas pagasta pārvaldē līdz 2021.gada beigām,
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6. punktu, likuma
“Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot Aglonas pagasta pārvaldei līdz 2021.gada beigām veikt Grāveru, Šķeltovas, Kastuļinas
pagastu nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas administrēšanu, slēdzot vienošanos

ar Krāslavas novada pašvaldību par nodokļa un nomas maksas iekasēšanas kārtību un ieņēmumu
pārskaitīšanu Krāslavas novada pašvaldībai.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Aglonas pagasta pārvalde.
Sagatavotājs I.Klindžāne
44.§
Par pašvaldības saistību (ilgtermiņa aizņēmumi), kuras saistītas ar Aglonas novada pašvaldības
administratīvās teritorijas sadalīšanu, nodošanu Krāslavas novada pašvaldībai
(Ziņo Ā.Vucāns, izsakās J.Erts, P.Rožinskis, I.Klindžāne)

Izskatot jautājumu par saistību pārdales kārtību pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai
sadalīšanas, nododot bijušā Aglonas novada saistības, kas attiecas uz Grāveru, Šķeltovas, Kastuļinas
pagastiem Krāslavas novada pašvaldībai,
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6. punktu, MK
2020.gada 10.novembra noteikumiem Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un
saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas”,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot Krāslavas novada pašvaldībai Preiļu novada pašvaldības saistības (ilgtermiņa
aizņēmumi), kuras saistītas ar Aglonas novada pašvaldības administratīvās teritorijas sadalīšanu
saskaņā ar sarakstu pielikumā (pielikums)
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – finanšu analītiķi un grāmatvedības daļa.
Sagatavotājs I.Klindžāne
45.§
Par izmaiņām Riebiņu apvienības pārvaldes un Preiļu novada pašvaldības amatu sarakstos
(Ziņo Ā.Vucāns, izsakās M.Plivda, A.Zīmelis, J.Erts)

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 - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Veikt izmaiņas Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes administrācijas struktūrā:
4.8.Veikt grozījumus Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes Amatu un darba samaksas
likmju izpildinstitūcijas saraksta 46.rindā ar 01.09.2021. un izteikt to šādā redakcijā:

Iestāde,
struktūrvienība

Riebiņu
apvienības
pārvaldes
administrācija

Amata
Kods pēc
klasifikācija
Amata
profesiju
(saime,
nosaukums
klasifikatora
apakšsaime,
līmenis)
APVIENĪBAS PĀRVALDE
Sagādes un
loģistikas
speciālists

3323 02

3.-APGĀDE-I

Vienību
Slodze
skaits

1

0,3

Alga

30%
piemaksa
no
Transporta
daļas
vadītāja
amatalgas

5. Veikt izmaiņas Preiļu novada pašvaldības izpildinstitūcijas, struktūrvienību darbinieku štatu
sarakstā:

5.1.Iekļaut jaunu amatu “transporta daļas vadītāja vietnieks” ar 01.09.2021.:
Kods pēc
Amata klasifikācija
Iestāde,
Amata
Vienību
profesiju
(saime, apakšsaime,
Slodze Alga
struktūrvienība nosaukums
skaits
klasifikatora
līmenis)
NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Transporta
3.Transporta
daļas
1219 30
APSAIMNIEKOŠANA1
1
950,00
daļa
vadītāja
III
vietnieks
5.1.1. Līdzekļus speciālista atalgojumam paredzēt no budžeta sadaļas “Pārējie izglītības
pakalpojumi”.
5.2.Veikt grozījumus Preiļu novada pašvaldības izpildinstitūcijas, struktūrvienību darbinieku štatu
sarakstā ar 01.09.2021. un izteikt to šādā redakcijā:
Kods pēc
Amata klasifikācija
Iestāde,
Amata
Vienību
profesiju
(saime, apakšsaime,
Slodze
Alga
struktūrvienība nosaukums
skaits
klasifikatora
līmenis)
NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Transporta
3.Transporta
daļas
1219 29
APSAIMNIEKOŠANA1
1
1050,00
daļa
vadītājs
III
5.2.1. Līdzekļus speciālista atalgojumam paredzēt no budžeta sadaļas “Pārējie izglītības
pakalpojumi”.
5.3.Atbildīgais par lēmuma izpildi- Riebiņu apvienības pārvaldes un Preiļu novada pašvaldības
personāla speciālisti.
Sagatavotājs: I.Žukova
46.§
Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora apstiprināšanu amatā
(Ziņo Ā.Vucāns, izsakās J.Erts, M.Plivda, P.Rožinskis)

Izskatot jautājumu par Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora amata konkursa rezultātiem,
konstatēts:
1) Ar 2021.gada 10.augusta Preiļu novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.17, 4.1.§) no Preiļu
novada Labklājības pārvaldes vadītāja amata tika atbrīvots Lauris Pastars.
2) No 2021.gada 13.augusta līdz 23.augustam bija izsludināts konkurss uz Preiļu novada Labklājības
pārvaldes direktora amatu. Saņemti trīs pretendentu pieteikumi.
3) Ar domes priekšsēdētāja 2021.gada 13.augusta rīkojumu Nr. 4-6/135, izveidota komisija 5 locekļu
sastāvā konkursa pretendentu izvērtēšanai. Komisija uz pretendentu vērtēšanas otro kārtu izvirzīja
divus kandidātus.
4) Saskaņā ar konkursa komisijas iesniegto 2021.gada 24.augusta pretendentu vērtēšanas protokolu,
Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora amatam tiek izvirzīta Sandras Sprindžas kandidatūra.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora amatā Sandru Sprindžu, personas kods,
ar 2021.gada 1.septembri.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – personāla speciālists.
Pielikumā: Pretendentu vērtēšanas komisijas protokols Nr.5 uz 2 (divām) lapām
Sagatavoja S.Launerte

47. §
Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
(Ziņo Ā.Vucāns, izsakās J.Erts, A.Brakovska, I.Klindžāne)

Novada dome izskata 2021.gada 13.augusta deputāta Aigara Zīmeļa, personas kods, iesniegumu
(reģistrēts ar Nr. 5-17/780 Z) par Preiļu novada domes deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa sakarā
ar apstiprināšanu novada pašvaldības izpilddirektora amatā.
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts
nosaka, ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par
deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru
nolikšanu, savukārt ceturtā daļa nosaka, ka lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa
sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis
deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome
nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Republikas pilsētas domes
un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, ceturto daļu,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt pirms termiņa Aigara Zīmeļa, personas kods, Preiļu novada domes deputāta pilnvaras.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas 2021.gada 19.augusta sēdes protokolu Nr. 10
Aigara Zīmeļa vietā Preiļu novada domes deputāta pienākumus sāk pildīt Juris Vucāns no saraksta
APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI, Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība”, Jaunā konservatīvā
partija.
Pielikumā: Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas 2021.gada 19.augusta sēdes protokols Nr. 10.
Sagatavoja I.Klindžāne
Sēdi slēdz plkst. 17.25
Sēdes vadītājs

(personiskais paraksts)

Ārijs Vucāns

Protokoliste

(personiskais paraksts)

Juta Ivanāne

Protokols parakstīts 27.08.2021.

