LATVIJAS REPUBLIKA

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

ĀRTKĀRTAS DOMES SĒDES
PROTOKOLS
Preiļos
2021.gada 9.septembrī
Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēdi atklāj plkst. 15.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns
Sēdi protokolē - pašvaldības sekretāre Liene Skutele
Sēdē piedalās:
Andris Lazdāns
Andris Pastars
Anita Brakovska
Ārijs Vucāns
Ilga Pokšāne
Ineta Anspoka
Iveta Stare
Jāzeps Ivanāns
Juris Erts
Juris Vucāns
Nadežda Hļebņikova
Pēteris Rožinskis
Raimonds Rubins
Sēdē nepiedalās:
Maruta Plivda - darbnespējas lapa
Lauris Pastars - darbnespējas lapa
Piedalās uzaicinātie:
Aigars Zīmelis – izpilddirektors;
Inta Klindžāne – juriste;
Jolanta Gžibovska – finanšu analītiķe;
Domes sēde tiek ierakstīta audioformātā.

Nr.19

Sēdes vadītājs Ārijs Vucāns iepazīstina ar izsludināto ārkārtas novada domes sēdes darba kārtības
jautājumiem.
DARBA KĀRTĪBA
1. Par SIA Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija
kapitāldaļu sadalīšanu un nodošanu – pieņemšanu
2. Par Preiļu novada domes 2021.gada 28.aprīļa lēmuma (protokols Nr. 6; 6.§) grozīšanu
3. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas mākslīgā
seguma futbola stadiona apgaismojuma ierīkošanai
4. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu
darba algu paaugstināšanai
5. Par Preiļu novada domes 2021.gada 26.augusta lēmuma (protokols Nr.18, 13.§)
precizēšanu
6. Par izmaiņām Vārkavas apvienības pagasta pārvaldes amatu sarakstos
7. Par iesnieguma izskatīšanu
1.§
Par SIA Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija
kapitāldaļu sadalīšanu un nodošanu - pieņemšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns)
Izskatot jautājumu par SIA Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību
organizācija kapitāldaļu sadalīšanu, konstatēts: sakarā ar Aglonas novada pašvaldības sadalīšanu un
mantas, tiesību un saistību pārdali starp Preiļu novada pašvaldību un Krāslavas novada pašvaldību,
nepieciešams sadalīt Aglonas novada pašvaldībai piederējušās 15 kapitāldaļas (2,73%) un nodot
Krāslavas novada pašvaldībai. Daļas vērtība – 860 EUR. Kapitāldaļu sadalīšana notiek pēc
iedzīvotāju skaita. Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem uz 01.01.2021. iedzīvotāju skaits Aglonas
pagastā ir 1702 (51,72% no kopējā Aglonas novada iedzīvotāju skaita), Grāveru, Šķeltovas un
Kastuļinas pagastos kopā iedzīvotāju skaits ir 1589 (48,28 % no kopējā Aglonas novada iedzīvotāju
skaita), pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” pārejas noteikumu
6.punktu, 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 - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, J. Vucāns, N.Hļebņikova); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt Aglonas novada pašvaldības kapitāldaļas SIA Atkritumu apsaimniekošanas
Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija sekojoši :
Pašvaldība
Preiļu
pašvaldība
Krāslavas
pašvaldība

Daļa %

Daļu skaits

novada 1,41

8

Daļas vērtība Kopsumma
(EUR)
(EUR)
860
6880,-

novada 1,32

7

860

6020,-

2. Nodot Krāslavas novada pašvaldībai 7 (1,32 %) Aglonas novada pašvaldībai piederējušās
SIA Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija kapitāldaļas
par kopējo summu EUR 6020,00, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Atbildīgie par lēmuma izpildi – reorganizācijas komisija.
Sagatavoja I.Klindžāne
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Nosūtīt juridiskajai daļai, Aglonas pagasta pārvaldei, Krāslavas novada domei.

2.§
Par Preiļu novada domes 2021.gada 28.aprīļa lēmuma
(protokols Nr. 6; 6.§) grozīšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, A. Zīmelis, izsakās: J. Erts, I. Stare)
Sakarā ar to, ka nepieciešami papildus līdzekļi apgaismojuma ierīkošanai mākslīgā seguma futbola
stadionā, ir iespēja izmantot līdzekļus no saņemtā valsts dotācijas COVID 19 izraisītās krīzes
pārvarēšanai, ko bija plānots izmantot Salas sākumskolas apkures katlu nomaiņai. Apkures sistēmas
nomaiņai nepieciešama papildus tehniskā izpēte, tādēļ darbus plānots atlikt uz laiku. Pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, A.Pastars, J. Vucāns, N.Hļebņikova); PRET – nav; ATTURAS – 2
balsis (J. Erts, R. Rubins), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt Preiļu novada domes 2021.gada 28.aprīļa lēmumu (protokols Nr. 6; 6.§), izsakot
lēmuma 1.punktu sekojošā redakcijā:
Piešķirt naudas līdzekļus granulu apkures katlam summā līdz EUR 1612,59.
2. Atbildīgie par lēmuma izpildi – pašvaldības finanšu analītiķi.
Sagatavoja I.Klindžāne
Nosūtīt: finanšu analītiķiem

3.§
Par papildus līdzekļu piešķiršanu Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas
mākslīgā seguma futbola stadiona apgaismojuma ierīkošanai
(Ziņo: Ā. Vucāns, A. Zīmelis, izsakās: J. Erts)
Izskatot jautājumu par papildus līdzekļu piešķiršanu mākslīgā seguma futbola stadiona
apgaismojuma ierīkošanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. un
6.punktu, 27.punktu, un likumu “Par pašvaldību budžetiem” 2., 7. un 30.pantiem,
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, J. Vucāns, N.Hļebņikova); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

Piešķirt papildus līdzekļus EUR 16 387,41 (sešpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņi
euro 41 centi), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis Preiļu novada Bērnu un jauniešu
sporta skolas mākslīgā seguma futbola stadiona apgaismojuma ierīkošanai.
Līdzekļus paredzēt no pašvaldības budžeta 2021.gadam sadaļas: Finansējums Covid-19
izraisītās krīzes pārvarēšanai un seku novēršanai.
Atbildīgie par lēmuma izpildi – pašvaldības finanšu analītiķi, Preiļu novada BJS direktors
E.Vaivods.

Sagatavoja I.Klindžāne
Nosūtīt: finanšu analītiķiem, Preiļu novada BJS direktoram.
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4.§
Par papildus līdzekļu piešķiršanu Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogu darba algu paaugstināšanai
(Ziņo: Ā. Vucāns, J. Gžibovska, izsakās: J. Erts)
Izskatot jautājumu par papildus līdzekļu piešķiršanu Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogu darba algu paaugstināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 4.punktu, un Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Pedagogu darba
samaksas noteikumi", kuru grozījumi stājas spēkā no 01.09.2021., ar kuriem pirmsskolas izglītības
iestādes pedagogiem noteikta darba algas likme – EUR 872,00 mēnesī. Līdz ar to līdz gada beigām
nepieciešami papildus līdzekļi EUR 7879,17 apmērā. Ņemot vērā, ka pašvaldības 2021.gada
budžetā šādi līdzekļi algām nebija paredzēti, šim mērķim ir iespēja izmantot 2021. gada budžetā
citiem mērķiem paredzētos līdzekļus, kas netika izmantoti.
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, J. Vucāns, N.Hļebņikova); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Piešķirt papildus līdzekļus par kopējo summu EUR 7879,17 sakarā ar pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagogu atalgojuma paaugstināšanu no 2021.gada septembra līdz gada beigām.
2. Līdzekļus paredzēt no pašvaldības budžeta 2021.gadam sekojošām sadaļām:
 Preiļu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem EUR 5086,97 - no papildus
ieņēmumiem sakarā ar nodarbinātības pasākuma vasaras brīvlaikā īstenošanu.
 Riebiņu apvienības pārvaldes izglītības iestāžu pedagogiem EUR 1910,20 – Galēnu
pamatskolas darba algu sadaļas rezerves.
 Aglonas apvienības pārvaldes izglītības iestāžu pedagogiem EUR 882,00 – no Aglonas
pagasta pārvaldes administrācijas budžeta sadaļas.
3. Atbildīgā par lēmuma izpildi – J.Gžibovska.
1.

Sagatavoja I.Klindžāne, J.Gžibovska
Nosūtīt: finanšu analītiķiem, Preiļu novada izglītības pārvaldei, pirmsskolas izglītības iestāžu

direktoriem.
5.§
Par Preiļu novada domes 2021.gada 26.augusta lēmuma (protokols Nr.18, 13.§) precizēšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns)
Preiļu novada dome (turpmāk –Dome) 2021.gada 26.augustā pieņēma lēmumu „Par
izmaiņām Vārkavas apvienības pārvaldes, Riebiņu apvienības pārvaldes, Aglonas pagasta
pārvaldes, Preiļu novada pašvaldības amatu sarakstos” (protokols Nr.18, 13.§) (turpmāk –Lēmums).
Ar Domes Lēmuma 1.6. punktu tika noteikts- izslēgt no Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes
administrācijas amata vienību „Izglītības jautājumu koordinators” (profesijas kods 2422 42) un ar
4.7.punktu tika noteikts- iekļaut amata vienību „Izglītības jautājumu koordinators” (profesijas kods
2422 42) Preiļu novada Izglītības pārvaldes amatu sarakstā.
Ieskatoties Ministru kabineta 2017.gada 01.jūnija noteikumos Nr. 264 „Noteikumi par
profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas
pamatprasībām”242.punkta 39.apakšpunktā, tiek konstatēts, ka ar profesijas kodu 2422 42 pēc
profesijas klasifikatora tiek klasificēta profesija „Izglītības darba speciālists”.
Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļa nosaka, ka iestāde jebkurā laikā
administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas,
kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu,
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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, J. Vucāns, N.Hļebņikova); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Precizēt Preiļu novada domes 2021.gada 26.augusta lēmumu (protokols Nr.18, 13.§),
norādot 1.6.punktā, ka no Riebiņu apvienības pārvaldes amatu saraksta tiek izslēgta štata vienība
„Izglītības darba speciālists” (kods 2422 42) un norādot 4.7.punktā, ka Preiļu novada Izglītības
pārvaldes amatu sarakstā tiek iekļauta amata vienība „Izglītības darba speciālists”.
Sagatavotājs: I.Žukova
6.§
Par izmaiņām Vārkavas apvienības pagasta pārvaldes amatu sarakstos
(Ziņo: Ā. Vucāns)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas noteic, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā
un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības
nolikumā paredzētajos gadījumos, un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, un sakarā ar notikušo Administratīvi teritoriālo reformu,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, J. Vucāns, N.Hļebņikova); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Veikt izmaiņas Preiļu novada Vārkavas apvienības pārvaldes administrācijas
struktūrā:
1.1.Izslēgt no Preiļu novada Vārkavas apvienības pārvaldes administrācijas amatu saraksta šādu
amata vietas vienību ar 09.09.2021.:
Iestāde,
struktūrvienība

Amata
nosaukums

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

Vienību Slodze
skaits

APVIENĪBAS PĀRVALDE
Administrācija

Datortīkla
administrators

2522 01

19.5.
II A

1

0,65

Sagatavotājs: I.Žukova
Nosūtīt: Vārkavas apvienības pārvaldei
7.§
Par iesnieguma izskatīšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, P. Rožinskis, A. Zīmelis, I.Klindžāne, A. Brakovska, izsakās: A. Pastars, J.
Erts, I. Stare)
Preiļu novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības “Dimanti”, reģ. nr. 41501025515
īpašnieka Arņa Kuckāja 2021.gada 15. jūlija iesniegums ar lūgumu izīrēt vismaz vienu dzīvokli
Raiņa ielā 10, Aizkalnē, Preiļu novadā zemnieku saimniecības sezonas strādnieku izmitināšanai.
Daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Raiņa iela 10, Aizkalne, Preiļu novads pieder Pašvaldībai.
Dzīvoklis nr. 11 ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. No 2010. gada dzīvoklis netiek apdzīvots.
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Dzīvoklim nav apkures. Pašvaldība ir atjaunojusi elektrības pieslēgumu, ūdens pieslēgumu un
iegādājusies jaunu klozetpodu. Kopējie izdevumi sastāda 599.00 EUR.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu,
Andra Pastara priekšlikums ir atlikt jautājuma izskatīšanu.
Priekšlikums netiek atbalstīts.
Atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, I.Pokšāne,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, J. Vucāns, N.Hļebņikova); PRET – 1 balss (A. Pastars);
ATTURAS – 1 balss (J. Erts), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt īres līgumu ar Zemnieku saimniecības “Dimanti” īpašnieku A. Kuckāju uz 2 (divi) gadi.
Īres ikmēneša maksājums 25.00 EUR.
2. Uzdot Preiļu novada pašvaldības juridiskajai daļai slēgt īres līgumu ar Zemnieku
saimniecības “Dimanti” īpašnieku A. Kuckāju
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: K. Určs
Nosūtīt:
 K. Určam
 B. Savicka
 S. Mukāne
 Iesniedzējam
Sēdi slēdz: plkst. 15.44
Novada domes priekšsēdētājs

______________________

Ā. Vucāns

Protokolists

______________________

L. Skutele

Protokols parakstīts 2021.gada 10.septembrī
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