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 30.septembrī

Nr.21

Sēdi sasauc plkst.15.00
Sēdi atklāj plkst. 15.00
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns
Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lāsma Ruzģe
Domes sēde tiek ierakstīta audioformātā
Sēdē piedalās:
Domes deputāti – Ārijs Vucāns, Anita Brakovska, Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne
(attālināti), Iveta Stare, Andris Lazdāns, Ineta Anspoka, Raimonds Rubins, Andris Pastars, Juris Erts,
Maruta Plivda, Nadežda Hļebņikova (attālināti), Juris Vucāns
Nepiedalās: Lauris Pastars (darbnespējas lapa)
Domes darbinieki un uzaicinātās personas:
Vita Biezaite – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja;
Inese Pedāne – Vecākā juriste;
Laine Giluče – Mājas lapas satura redaktore;
Aigars Zīmelis – Pašvaldības izpilddirektors;
Sanda Launerte – Izpilddirektora vietnieces pagaidu pienākumu izpildītāja;
Ilona Žukova – Juriste;
Jolanta Gžibovska – Finanšu analītiķe;
Sanda Čingule -Vinogradova – Preiļu muižas kompleksa vadītāja;
Vitālijs Plivda – Preiļu pagasta pārvaldes vadītājs;
Artūrs Lepers – Transporta daļas vadītājs;
Māra Pudnika – Saunas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja
Iveta Stašulāne - Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja
Natālija Rivža – Bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Liāna Loginova – Plivda – Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja.

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
Finanšu komitejas jautājumi:
1. Par papildus finansējuma piešķiršanu.
2. Par grozījumiem telpu nomas līgumā.
3. Par izmaiņām Riebiņu apvienības pārvaldes, Aglonas pagasta pārvaldes, Preiļu novada
pašvaldības amatu sarakstos.
4. Par pedagogu mēneša atalgojuma izmaiņām.
5. Par parādu segšanu.
6. Par pirkuma -pārdevuma līguma noslēgšanu.
7. Par Preiļu novada domes 2021.gada 29.jūlija saistošo noteikumu Nr.2021/7 “Grozījumi Preiļu
novada domes 2009.gada 28.septembra noteikumos Nr.2009/4 “Par pašvaldības nodevām
Preiļu novadā” ” precizēšanu.
8. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu pedagoģiskajām likmēm.
9. Par valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojumam sadalījumu.
10. Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs.
11. Par grozījumiem Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr.2021/6 “ Par Preiļu novada
pašvaldības apvienoto 2021. gada pamatbudžetu”.
12. Par pašvaldības īstenotā programmas Latvija-Krievija projekta “Parki bez robežām”
līdzfinansējuma daļas palielināšanu.
13. Par skolēnu pārvadājumu apstiprināšanu.
14. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
15. Par atļauju amatu savienošanai.
16. Par apsaimniekošanas maksas parāda dzēšanu un bezmantinieka mantas procesa uzsākšanu
17. Par saistošo noteikumu „ Par grozījumiem Preiļu novada domes 2021.gada 6.jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 2021/05 „Preiļu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
18. Par Preiļu novada būvvaldes nolikuma apstiprināšanu.
19. Par saistošo noteikumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu Preiļu novadā” apstiprināšanu.
20. Par Galēnu pamatskolas direktores iesnieguma izskatīšanu.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi:
21. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
22. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.
23. Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību.
24. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
25. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
26. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu sociālajā mājā “Rudenāji”.
27. Par grozījumiem Preiļu Mūzikas un mākslas skolas nolikumā.
28. Par Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu.
29. Par Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja apstiprināšanu amatā.
30. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
31. Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu.
32. Par Preiļu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja apstiprināšanu amatā.
33. Par Preiļu 2.vidusskolas direktores iesnieguma izskatīšanu.
Infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumi:
34. Par līdzekļu piešķiršanu “Tehniskā projekta “Laivu ielaišanas vietas un atpūtas vietas
infrastruktūras izveide pie Jāšezera un Eikša ezeriem” izstrādei un autoruzraudzības
veikšanai”.
35. Par līdzekļu piešķiršanu pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrādei un
autoruzraudzības veikšanai.
36. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.

37. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
38. Par nekustamā īpašuma “Purviņi” sadalīšanu.
39. Par adreses maiņu.
40. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
41. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Meldri”.
42. Par sadarbības līguma noslēgšanu.
43. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
44. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
45. Par Preiļu novada pašvaldības Transporta daļas nolikuma apstiprināšanu.
46. Par siltumenerģijas tarifu Riebiņu ciematā 2021. /2022. gada apkures sezonai.
47. Par nekustamā īpašuma sadali.
Papildjautājumi:
1. (48) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Madaras”.
2. (49) Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādes ”Sprīdītis’’ vadītājas J.Harlamovas iesnieguma
izskatīšana.
3. (50) Rušonas pamatskolas direktores J.Šelegovičas iesnieguma izskatīšana.
Sēdes vadītājs aicina balsot par izsludināto darba kārtību, iekļaujot papildus sagatavotus 3 (trīs)
papildjautājumus kā darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi.
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova I.Pokšāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus sagatavotus 3 (trīs) papildjautājumus kā
darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi.
FINANŠU KOMITEJAS JAUTĀJUMI
1.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu
Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts Latgales komitejas iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns, G.Stepiņa, izsakās: M.Plivda, J.Erts)

Izskatot Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts Latgales komitejas, reģistrācijas Nr. 40008002279,
juridiskā adrese Raiņa iela 29, Rēzekne, LV-4601, 2021.gada 13.septembra vēstuli (nr. 14.34LAT3.2/68) ar lūgumu palielināt budžetu atskurbtuves pakalpojumu nodrošināšanai un piešķirt papildus
finansējumu EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi) mēnesī, sākot ar 2021.gada 01.oktobri, lai varētu
nolīgt 4 (četrus) apsargus un nodrošināt atskurbtuves darbību nevis izsaukuma režīmā, bet nepārtraukti
24 stundas diennaktī, tika konstatēts:
Pamatojoties uz Preiļu novada domes rīkotā iepirkuma “Patversmes – atskurbināšanas pakalpojuma
nodrošināšana”, id. Nr. PND 2021/ 17M rezultātiem, 2021.gada 10.maijā starp Preiļu novada domi kā
Pasūtītāju un Biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk tekstā- Biedrība) kā Pakalpojuma sniedzēju
ir parakstīts pakalpojuma līgums Nr. 4-27/2021/136 par patversmes-atskurbināšanas pakalpojumu
nodrošināšanu (turpmāk tekstā – Līgums) par līguma kopējo summu EUR 26 400,00 (divdesmit seši
tūkstoši četri simti euro un 00 centi).
Preiļu novada pašvaldība par atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanu maksā Biedrībai EUR
2 200,00 (divi tūkstoši divi simti euro un 00 centi) mēnesī. Noslēgtā Līguma darbības termiņš ir 12
(divpadsmit) kalendārie mēneši no līguma parakstīšanas dienas, t.i.no 2021.gada 10.maija līdz
2022.gada 9.maijam.
Līguma 4.2.12 apakšpunkts nosaka Pakalpojuma sniedzēja pienākumu nodrošināt Pakalpojuma
sniegšanu 24h (divdesmit četras stundas) diennaktī. Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina patversmes/atskurbtuves darbību 24h (divdesmit četras stundas) diennaktī
(Tehniskās specifikācijas 1.punkts, kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa). Līdz ar to Pakalpojuma
sniedzēja pienākums ir nodrošināt Pakalpojuma sniegšanu nevis izsaukuma režīmā kā ir norādījis
Pakalpojuma sniedzējs, bet nepārtraukti 24 stundas diennaktī, atbilstoši Līguma un Tehniskās
specifikācijas prasībām.
Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punkts nosaka, ka „Iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu
vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (…), vienlaikus nesasniedz 10
procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska piegādes un
publiska pakalpojuma līguma gadījumā …”.
Līdz ar to ir pieļaujami noslēgtā Līguma grozījumi par līguma summas palielināšanu par 10 (desmit
procentiem), tas ir par EUR 2 640,00 (divi tūkstoši seši simti četrdesmit euro un 00 centi), un attiecīgi
palielinot samaksu par pakalpojuma sniegšanu mēnesī, sadalot šo summu pa mēnešiem, sākot ar
2021.gada 01.oktobri un līdz līguma darbības termiņa beigām, t.i. līdz 2022.gada 9.maijam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publisko iepirkumu
likuma 61.panata pirmās daļas 3.punktu un 61.panta piektās daļas 2.punktu, likumu “Par pašvaldības
budžetiem”,
15:09 no zāles iziet deputāts P.Rožinskis
15:15 zālē atgriežas deputāts P.Rožinskis

Atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, N.Hļebņikova I.Pokšāne); PRET – nav balsis; ATTURAS
– 3 balsis (A.Pastars, J.Erts, M.Plivda), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”, reģistrācijas Nr. 40008002279, papildus finansējumu
EUR 2 640,00 (divi tūkstoši seši simti četrdesmit euro un 00 centi) apmērā, sadalot šo summu pa
mēnešiem, sākot ar 2021.gada 01.oktobri un līdz Līguma darbības termiņa beigām, t.i. līdz
2022.gada 9.maijam.
2. Līdzekļus paredzēt no Preiļu novada pašvaldības apstiprināta budžeta 2021.gadam sadaļas “Pārējā
ekonomiskā darbība” un atlikušo summu paredzēt 2022. gada budžetā.
3. Uzdot Juridiskajai daļai veikt grozījumus 2021.gada 10.maijā noslēgtajam pakalpojuma līgumam
Nr. 4-27/2021/136 par patversmes-atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanu par Līguma kopējās
summas palielināšanu par EUR 2 640,00 (divi tūkstoši seši simti četrdesmit euro un 00 centi),
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumā noteikto.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Juridiskā daļa.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV - 4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: I. Pedāne

2.§
Par grozījumiem telpu nomas līgumā
V. L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. L., personas kods, adrese:, 2021.gada 25.augusta iesniegumu (reģ. 25.08.20021., Nr.415/822-L) par neapdzīvojamās telpas nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanos, tika konstatēts:
(1) 2003.gada 02.janvārī starp Preiļu novada domi kā Iznomātāju un saimnieciskās darbības veicējām
S. M., personas kods , adrese:, V. L., personas kods, adrese:, A. B., personas kods, adrese:, Ļ. .
personas kods, adrese:, , R. B., personas kods, adrese:, S. B. personas kods, adrese:, L. P. personas
kods, adrese:, kā Nomniecēm tika noslēgts Neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.12-03
(turpmāk – Līgums) par telpas Nr.30 ar platību 81,80m2, telpas Nr.29 ar platību 18,50 m2, telpas
Nr.28 ar platību 29,80 m2 un daļu no koplietošanas telpas ar platību 29,70 m2 un ar kopējo platību

159,80m2 adrese (turpmāk- nomājamās telpas) nomu saimnieciskajai darbībai – friziera
pakalpojumu sniegšanai. Līguma darbības termiņš ir līdz kapitālremonta veikšanai.
(2) Lūdz izbeigt Līgumu sakarā ar pensijas vecuma sasniegšanu un saimnieciskās darbības
izbeigšanu.
(3) Saskaņā ar Līguma 5.5.punktu Nomniekam ir tiesības lauzt šo līgumu pirms termiņa LR tiesību
aktos paredzētajos gadījumos, brīdinot par to Iznomātāju mēnesi iepriekš pirms līguma laušanas.
Ņemot vērā, ka Nomniece V. L. ir ievērojusi līguma uzteikšanas termiņu saskaņā ar Līguma 5.5.punktu
un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, V. L. 2021.gada
25.augusta iesniegumu (reģ. 25.08.20021., Nr.4-15/822-L),
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus neapdzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.12-03, nosakot, ka:
1.1. nomas priekšmeta -adrese, atbilstoši ēkas inventārai lietai, plāna eksplikācijai, ar sekojošu
platību – telpa nr.30 – 81,80 m2, telpa Nr.29 -18,50 m2, telpa Nr.28 – 29,80 m2 un daļu no
koplietošanas telpas – 29,70 m2 , kopējā platībā – 159,80 m2, nomnieki ir S. M. personas
kods, adrese:, A. B. personas kods, adrese:, Ļ. B. personas kods, adrese:, R. B. personas
kods, adrese:, S. B. personas kods, adrese:, L. P. personas kods, adrese:.
1.2. Noteikt, ka Nomas maksu par telpu lietošanu no 2021.gada 01.oktobra katrs Nomnieks
maksā patstāvīgi EUR 23,12 (divdesmit trīs euro un 12 euro centi) apmērā mēnesī, tai skaitā
PVN EUR 4,01 (četri euro un 01 cents), nomas maksa ceturksnī EUR 69,36 (sešdesmit
deviņi euro un 36 centi), tai skaitā PVN EUR 12,03 (divpadsmit euro un 03 centi). Papildus
nomas maksai Nomnieks sedz izdevumus par elektroenerģijas patēriņu saskaņā ar
kontrolskaitītāja rādījumiem pēc novada pašvaldības piestādītā rēķina.
2. Uzdot Preiļu novada domes pašvaldības Juridiskajai daļai veikt grozījumus 2003.gada 02.janvāra
neapdzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.12-03.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada pašvaldības Juridiskā daļa.
Sagatavotājs: I.Žukova

3.§
Par izmaiņām Riebiņu apvienības pārvaldes, Aglonas pagasta pārvaldes, Preiļu novada
pašvaldības amatu sarakstos
(ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas noteic, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un
atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības
nolikumā paredzētajos gadījumos, un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, un sakarā ar notikušo Administratīvi teritoriālo reformu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Veikt izmaiņas Preiļu novada Aglonas pagasta pārvaldes administrācijas struktūrā:
1.1.Izslēgt Preiļu novada Aglonas pagasta pārvaldes iestāžu un struktūrvienību amatu saraksta
11.rindā vienu vecākā grāmatveža amata vietu ar 01.10.2021. un izteikt amata saraksta 11.rindu
šādā redakcijā:

Nr.
p.k.

11.

Profesijas
kods
23.05.2017.
MK
noteikumi
Nr.264
2411 01

Struktūrvienī
bas
nosaukums

Amata
Amatu
nosaukums
skaits
(saskaņā ar
amata
aprakstu)

Administrāci
ja

Vecākais
grāmatvedis

2

Algu grupa
MK
2013.gada
29.janvāra
noteikumi
Nr.66
9

Amatu saime
saskaņā ar MK
30.11.2010.
not.Nr.1075

Līmenis amatu Alga
saimē
(MK
30.10.2010.
not.Nr.1075)

14.Grāmatvedī
ba

III A

870,
00

1.2.Grozīt Preiļu novada Aglonas pagasta pārvaldes iestāžu un struktūrvienību amatu saraksta
18.rindu ar 01.10.2021. un izteikt amata saraksta 18.rindu šādā redakcijā:
Nr.
p.k.

18.

Profesijas
kods
23.05.2017.
MK
noteikumi
Nr.264
3112 16

Struktūrvienī
bas
nosaukums

Amata
Amatu
nosaukums skaits
(saskaņā ar
amata
aprakstu)

Administrāci
ja

Ceļu
būvtehniķis

0,3

Algu grupa
MK
2013.gada
29.janvāra
noteikumi
Nr.66
10

Amatu saime
saskaņā ar MK
30.11.2010.
not.Nr.1075

Līmenis
Alga
amatu saimē
(MK
30.10.2010.
not.Nr.1075)

20.Inženierteh
niskie darbi

III

277,00

1.3.Grozīt Preiļu novada Aglonas pagasta pārvaldes iestāžu un struktūrvienību amatu saraksta
34.rindu ar 01.10.2021. un izteikt amata saraksta 34.rindu šādā redakcijā:
Nr.
p.k.

Profesijas
kods
23.05.2017.
MK
noteikumi
Nr.264

Struktūrvienī
bas
nosaukums

Amata
Amatu
nosaukums
skaits
(saskaņā ar
amata
aprakstu)

Algu grupa
MK
2013.gada
29.janvāra
noteikumi
Nr.66

Amatu saime
saskaņā ar MK
30.11.2010.
not.Nr.1075

Līmenis
Alga
amatu saimē
(MK
30.10.2010.
not.Nr.1075)

34.

8331 01

Transports
skolēnu
pārvadāšanai

Autobusa
4
vadītājs
ar
atslēdznieka
pienākumiem

6

41.Transportlī
dzekļa
vadīšana

II

530,00

2. Veikt izmaiņas Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes administrācijas struktūrā:
2.1.Izslēgt no Preiļu novada Riebiņu apvienības administrācijas amatu saraksta 52.rindu ar
30.09.2021. :
Iestāde,
struktūrvienība

Amata
nosaukums

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

Vienību
skaits

Slodze

1

1

APVIENĪBAS PĀRVALDE
Riebiņu apvienības Sekretāre
pārvaldes
administrācija

3343 49

7. II

2.2.Izslēgt no Preiļu novada Riebiņu apvienības administrācijas amatu saraksta 53.rindu ar
30.09.2021. :

Iestāde,
struktūrvienība

Amata
nosaukums

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

Vienību
skaits

Slodze

1

1

APVIENĪBAS PĀRVALDE
Riebiņu apvienības Personāla
pārvaldes
speciāliste
administrācija

2423 07

30. II

2.3.Izslēgt no Preiļu novada Riebiņu apvienības administrācijas amata saraksta 56.rindu ar
01.10.2021.:
Iestāde,
struktūrvienība

Amata
nosaukums

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

Vienību
skaits

Slodze

1

1

APVIENĪBAS PĀRVALDE
Riebiņu apvienības Jurists
pārvaldes
administrācija

2611 01

9. III A

3. Veikt izmaiņas Preiļu novada pašvaldības administrācijas struktūrā:
3.1.Iekļaut amatu sarakstā vienību “Personālvadības un administratīvā daļa” un šādas amata
vienības ar 01.10.2021.:
Iestāde,
struktūrvienība

Amata
nosaukums

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

Vienību
skaits

Personālvadības un administratīvā daļa
Personālvadības un Personālvadības
1213 23
1
administratīvā daļa un
30. IV B
administratīvās
daļas vadītājs
Personālvadības un
administratīvā daļa
Personālvadības un
administratīvā daļa
Personālvadības un
administratīvā daļa

Lietvede

Pašvaldības
sekretāre
Apmeklētāju
pieņemšanas un
informācijas
centra
speciāliste
Personālvadības un Personāla
administratīvā daļa speciāliste

Slodze

Alga

1

1300,00

3341 04

18.3. III

1

1

900

3343 49

38. III

1

1

900

4120 03

18.3. II

1

1

970

2423 07

30. II

1

1

900

Personālvadības un Darba
administratīvā daļa aizsardzības
speciālists
Personālvadības un Iedzīvotāju
administratīvā daļa reģistrēšanas
speciālists
Personālvadības un Arhivāre
administratīvā daļa

3119 04

6. II

1

1

970

2422 36

23. II B

1

1

900

4415 01

18.1. I

1

1

700

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada pašvaldība; Preiļu novada Riebiņu apvienības
pārvalde; Preiļu novada Aglonas pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: I.Žukova

4.§
Par pedagogu mēneša atalgojuma izmaiņām
(ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un saskaņā ar
2021.gada 6.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 498 par grozījumiem 2016.gada 5.jūlija
noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kā arī Preiļu novada 2019.gada 30.augusta
“Kārtība pedagogu mērķdotācijas sadalei Preiļu novada izglītības iestādēs” un 2018.gada 27.novembrī
domes sēdē apstiprināto prot. Nr. 13, p.11 “Preiļu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu
tarificējamo pedagogu, atbalsta personāla darba slodžu sadali no pašvaldības budžeta”
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada izglītības iestāžu pašvaldības finansēto pedagogu likmes
2021./2022.mācību gadam saskaņā ar pielikumu.
2. Naudas līdzekļus pašvaldības finansēto pedagogu algas palielināšanai 2021.gada septembradecembra mēnešiem paredzēt no attiecīgās izglītības iestādes apstiprinātā budžeta 2021.gadam.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – J.Gžibovska
Pielikumā Nr.1.:
Preiļu novada izglītības iestāžu pašvaldības finansēto pedagogu likmes
2021./2022.mācību gadam.
Sagatavotājs: J.Gžibovska

5.§
Par parādu segšanu
SIA “Preiļu saimnieks” iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā.Vucāns, I.Žukova)

Izskatot SIA “Preiļu saimnieks”, reģ.Nr. 47703001720, adrese: Liepu iela 2, Preiļi, LV-5301,
2021.gada 17.augusa iesniegumu (reģ.17.08.2021., 4-11/2087) par parāda segšanu SIA “Preiļu
saimnieks”, tika konstatēts:
(1) M. P., personas kods, mirusi 2014.gada 02.oktobrī, T. P., personas kods– 2014.gada 25.oktobrī.
M. P. piederējusi ½ domājamā daļa no nekustamā īpašuma -adrese, kadastra numurs 7601 900
0463 un T. P. piederējusi ½ domājamā daļa no nekustamā īpašuma -adrese, kadastra numurs
7601 900 0463. Īpašumtiesības bija nostiprinātas Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1831-B-32.
(2) 2015.gada 02.martā tika uzsāktas mantojuma lietas pie zvērinātas notāres Kristīnes Loginas.
2017.gada 25.aprīlī zvērināta notāre Kristīne Logina pieņēma lēmumu izbeigt mantojumu lietu
un atzīt nekustamo īpašumu -adrese, kadastra numurs 7601 900 0463, par bezmantinieka mantu.
Par mantojuma lietas izbeigšanos 2017.gada 25.aprīlī tika izdoti akti Nr.728, Nr.725.

(3) Ar Ministru kabineta 2021.gada 05.marta rīkojumu Nr. 147 “Par valstij piekrītošā nekustamā
īpašuma -adrese, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā” un 2021.gada 22.marta valstij
piekritīgā nekustamā īpašuma nodošanas un pieņemšanas aktiem Nr.001632 un Nr.001631
abpusēju parakstīšanu nekustamais īpašums tika nodots Preiļu novada pašvaldības īpašumā.
(4) 2021.gada 21.jūnijā nekustamais īpašums -adrese, kadastra numurs 7601 900 0463, tika reģistrēts
uz Preiļu novada pašvaldības vārda.
(5) Laika periodā no 2017.gada 25.aprīļa līdz 2021.gada 31.jūlijam par nekustamo īpašumu -adrese,
kadastra numurs 7601 900 0463, ir uzkrājies parāds EUR 2124,41 (divi tūkstoši viens simts
divdesmit četri euro un 41 cents).
(6) Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas 3.punktu dzīvokļa īpašniekam ir pienākums
norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu
(piemēram, apkure, aukstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvokļa īpašuma
likuma 10.panta pirmās daļas 3.punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Segt SIA “Preiļu saimnieks”, reģ.Nr. 47703001720, uzkrājušos parādu EUR 2124,41 (divi
tūkstoši viens simts divdesmit četri euro un 41 cents) par pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu -adrese par laika periodu no 2017.gada 25.aprīļa līdz 2021.gada 31.jūlijam no budžeta
sadaļas - Teritorijas un mājokļa apsaimniekošana.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada pašvaldības Grāmatvedības daļas vadītāja
S.Mukāne
Sagatavotājs: I.Žukova

6.§
Par pirkuma – pārdevuma līguma noslēgšanu
6.1.
V. Š. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. Š., personas kods, adrese:, 2021.gada 31.augusta iesniegumu (reģ. 01.09.2021., Nr.4-152/852-Š) - atsavināšanas ierosinājumu par pirkuma – pārdevuma līguma noslēgšanu par nekustamā
īpašuma – adrese, pirkumu-pārdevumu, tika konstatēts:
(1) Nekustamais īpašums -adrese, ar Preiļu novada domes 2007.gada 21.decembra lēmumu
(protokols Nr.21, p.2.3.3.) un 2010.gada 26.marta lēmumu (protokols Nr.5, p.2.7.) izīrēts A. Š.,
personas kods.
(2) Preiļu novada dome 2021.gada 25.martā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.4, 29.§,
29.1.apakšpunkts) “Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā”. “Par
pašvaldības dzīvokļa īpašuma -adrese, reģistrāciju zemesgrāmatā”. Nekustamais īpašums
reģistrēts Daugavpils tiesas Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4470 3 2021.gada
27.maijā.
(3) Ņemot vērā atbildīgās īrnieces A. Š., personas kods, nāvi 2021.gada 30.maijā un pamatojoties uz
Preiļu novada domes 2021.gada 30.jūnija lēmumu (protokols Nr.11, 7.§), īres līgums tika
pārslēgts ar atbildīgās īrnieces A. Š. dēlu V. Š.
(4) Nekustamā īpašuma vērtējumu 2021.gada 30.jūnijā veicis sertificēts vērtētājs Juris Borskis
(sertifikāts Nr.74), īpašuma tirgus vērtība EUR 3 100,00 (trīs tūkstoši viens simts euro un 00
centi).
(5) 2021.gada 26.jūlijā nosūtīts paziņojums Nr.4-15/1187 par nekustamā īpašuma -adrese,
novērtējumu.

(6) Preiļu novada pašvaldībā 2021.gada 01.septembrī tika saņemts 2021.gada 30.augusta V. Š.
iesniegums (reģ. 4-15-2-Š) par piekrišanu izmantot savas pirmpirkuma tiesības uz nekustamo
īpašumu -adrese par sertificēta vērtētāja nosacīto cenu EUR 3 100,00 (trīs tūkstoši viens simts
euro un 00 centi).
(7) Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešo daļu, atsavinot
valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu
likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to
vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.pants ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt pirkuma - pārdevuma līgumu ar V. Š., personas kods, par nekustamā īpašuma -adrese,
kadastra Nr. 7601 900 2791 par pirkuma cenu EUR 3180,00 (trīs tūkstoši viens simts
astoņdesmit euro un 00 centi), kas sastāda EUR 3 100,00 (trīs tūkstoši viens simts euro un 00
centi) sertificēta vērtētāja nosacīto cenu un EUR 80,00 (astoņdesmit euro un 00 centi) sertificēta
vērtētāja izdevumus, sadalot pirkuma maksas apmaksu uz 5 (pieciem) gadiem un maksājot ar
pārskaitījumu katru mēnesi uz Preiļu novada domes kontu un nosakot pirmo maksājumu līdz
31.10.2021.
2. Uzdot juridiskajai daļai sagatavot pirkuma - pārdevuma līgumu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada domes juridiskā daļa.
Sagatavotājs: I.Žukova

6.2.
J. S. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. S., personas kods, adrese:, 2021.gada 09.septembra iesniegumu (reģ.09.09.2021., Nr.415/877-S) par nekustamā īpašuma , kadastra numurs ar kadastra numuru 7658 002 0117 atsavināšanu,
tiek konstatēts:
1. Ar Preiļu novada domes 2014.gada 24.aprīļa lēmumu (protokols Nr.4, p.3.6.9.) “Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu J. S.” ar 2010.gada 30.oktobri izbeigtas zemes lietošanas tiesības J.
S. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0117 (īpašuma kadastra Nr.7658 002
0099) Preiļu novada Preiļu pagastā.
2. Atbilstoši Preiļu novada domes 2014.gada 24.aprīļa lēmumam (protokols Nr.4, p.3.6.9.) “Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J. S.” 2014.gada 20.maijā ar J. S. tika noslēgts Lauku apvidus
zemes nomas līgums Nr.4-25/2014/31 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 002
0117 Preiļu novada Preiļu pagastā (īpašuma kadastra Nr.7658 002 0099) nomu uz 10 (desmit)
gadiem.
3. Saskaņā ar Preiļu novada domes 2020.gada 26.novembra lēmumu (protokols Nr.21, 17.§) “Par
adreses precizēšanu, adrešu un nosaukuma piešķiršanu” 17.2.apakšpunktu “Par nosaukuma
piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0117” pašvaldības piekritīgajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0117 Preiļu novada Preiļu pagastā (īpašuma
kadastra Nr.7658 002 0099) tika piešķirts nosaukums “Kvieši”.
4. Pamatojoties uz Preiļu novada 2020.gada 22.decembra lēmumu (protokols Nr.23, 14.§) “Par
zemes vienību reģistrāciju zemes grāmatā.” 14.1.apakšpunktu “Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7658 002 0117 Preiļu novada Preiļu pagastā “Kvieši” reģistrāciju zemesgrāmatā”,
2021.gada 19.februārī zemes vienība “Kvieši” ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0117
(nekustamā īpašuma kadastra Nr.7658 002 0099) tika reģistrēta Daugavpils tiesas Preiļu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000610314.

5. 2021.gada 26.maijā Preiļu novada pašvaldībā saņemts nekustamā īpašuma sertificēta nekustamā
īpašuma vērtētāja SIA “Dzieti” (LĪVA sertifikāts Nr.83) novērtējums nekustamajam īpašumam
“Kvieši”, kadastra apzīmējums 7658 002 0117 (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7658 002 0099)
EUR 7 900,00 (septiņi tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi).
6. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu,
atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona,
kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība
ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par
ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās 8.punktu, 14.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt pirkuma – pārdevuma līgumu ar J. S., personas kods, par nekustamā īpašuma kadastra
numurs 7658 002 0099, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0117 platībā 5,56 ha
pirkumu -pārdevumu par cenu EUR 8057,30 (astoņi tūkstoši piecdesmit septiņi euro un 30 centi),
t..sk. izdevumi par sertificēta vērtētāja pakalpojumu EUR 157,30 (viens simts piecdesmit septiņi
euro un 30 centi).
2. Uzdot Preiļu novada pašvaldības Juridiskajai daļai slēgt pirkuma – pārdevuma līgumu ar J. S.,
personas kods.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada pašvaldības Juridiskā daļa.
Sagatavotājs: I.Žukova

7.§
Par Preiļu novada domes 2021.gada 29.jūlija saistošo noteikumu Nr.2021/7 “Grozījumi Preiļu
novada domes 2009.gada 28.septembra noteikumos Nr.2009/4 “Par pašvaldības nodevām Preiļu
novadā” ” precizēšanu
(ziņo: Ā.Vucāns)

Preiļu novada dome 2021.gada 29.jūlijā pieņēma lēmumu “Par grozījumiem Preiļu novada
domes 2009.gada 28.septembra noteikumos Nr.2009/4 “Par pašvaldības nodevām Preiļu
novadā””(protokols Nr.16, 4.§) (turpmāk- saistošie noteikumi Nr.2021/7) apstiprināšanu.
2021.gada 30.augustā Preiļu novada pašvaldībā ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (turpmāk- VARAM) vēstule Nr.1-18/7906, ar kuru VARAM, atbilstoši likuma “Par
pašvaldībām” 45.panta ceturtajai daļai izteica pozitīvu atzinumu saistošajiem noteikumiem Nr.2021/7
ar iebildumu.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, ievērojot
VARAM vēstuli Nr. 1-18/7906,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Preiļu novada domes 2021.gada 29.jūlija saistošos noteikumus Nr.2021/7 “Grozījumi
Preiļu novada domes 2009.gada 28.septembra noteikumos Nr.2009/4 “Par pašvaldības nodevām
Preiļu novadā” atbilstoši VARAM norādījumiem.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Juridiskā daļa.

Pielikumā Nr.2.: Precizētie Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2021/7 “Grozījumi Preiļu
novada domes 2009.gada 28.septembra noteikumos Nr.2009/4 “Par pašvaldības nodevām Preiļu
novadā” uz 2 (divām) lapām.
Sagatavotājs: I.Žukova

8.§
Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu pedagoģiskajām
likmēm
(ziņo: Ā. Vucāns)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likumu „Par
pašvaldību budžetiem”, saskaņā ar 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.445
„Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.447 “
Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un
valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, saņemto informāciju no Izglītības un zinātnes
ministrijas par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm no 2021. gada 1.
septembra līdz 2021. gada 31. decembrim un izskatot Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktores
Aijas Caunes 2021.gada 20. septembra iesniegumu Nr.1-10/14
Plkst. 15:38 no zāles iziet deputāts J.Erts

Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis (J.Erts nepiedalās balsojumā), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt interešu izglītības metodiskā darba organizēšanai un programmu īstenošanas
pārraudzībai – izglītības metodiķa darba 0,700 likmes .
2. Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu pedagoģiskajām 9,8649
likmēm.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi- A.Caune
Pielikumā Nr.3.:
Valsts mērķdotācijas sadalījums INTEREŠU IZGLĪTĪBAS programmu pedagogu daļējai darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021./2022.mācību gada
1.septembris - 31.decembris
Sagatavotājs: A.Caune, J.Gžibovska

9.§
Par valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojumam, sadalījumu
(ziņo: Ā. Vucāns)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27, Ministru kabineta
2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumiem” un Ministru kabineta
2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”,
saskaņā ar saņemto informāciju no Izglītības un zinātnes ministrijas par mērķdotācijas sadalījumu
pašvaldībām- pašvaldību izglītības iestādēm no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim”.
Plkst. 15:40 zālē atgriežas deputāts J.Erts.

Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt mērķdotāciju sadalījumu pedagogu atalgojumam novada vispārizglītojošajām
skolām EUR 219101,00 mēnesī.
2. Apstiprināt mērķdotāciju sadalījumu pedagogu atalgojumam novada pirmsskolas iestāžu
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai EUR 31366,00 mēnesī.
3. Apstiprināt mērķdotāciju sadalījumu interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai
EUR 11720,00 mēnesī.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi- J.Gžibovska
Pielikumā Nr.4.: Mērķdotācijas Preiļu novada vispārējās izglītības pedagogu atalgojumam sadalījums
2021./2022. mācību gadam.
Pielikumā Nr.4(2).Mērķdotācijas sadalījums piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai 2021./2022.
mācību gadam.
Pielikumā Nr.4(3).Mērķdotācijas sadalījums interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021./2022.mācību gadam.
Sagatavotājs: J.Gžibovska

10.§
Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs
(ziņo: Ā.Vucāns)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un Ministru kabineta
2016. gada 28. jūnija Noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un aprēķinot izmaksas par vienu izglītojamo mēnesī
konkrētajā izglītības iestādē no 2021. gada 01.septembra, aprēķinā iekļaujot konkrētās izglītības iestādes
iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas
kodiem, ņemot vērā audzēkņu skaitu uz 01.09.2021.g.
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izmaksas par viena audzēkņa uzturēšanu mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības
iestādēs, kas iekļaujamas savstarpējo norēķinu aprēķinos no 01.09.2021. g.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – J.Gžibovska
Pielikumā Nr.5.:
Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu izmaksu aprēķins par vienu audzēkni
mēnesī no 01.09.2021
Sagatavotājs: J.Gžibovska

11.§
Saistošie noteikumi Nr. 2021/11 “Par grozījumiem Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos
Nr.2021/6 “ Par Preiļu novada pašvaldības apvienoto 2021. gada pamatbudžetu””
(ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 6. un 7. pantu , likuma “Par pašvaldībām” 46.
pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 12. un 16.pantu, Likumu “Par valsts budžetu 2021. gadam”
Atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET – nav balsis;
ATTURAS – 2 balsis (J.Erts, M.Plivda), Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 2021/11 “Par grozījumiem Preiļu novada domes
Saistošajos Noteikumos Nr.2021/6 “ Par Preiļu novada pašvaldības apvienoto 2021. gada
pamatbudžetu””
2. Apstiprināt novada pašvaldības apvienotā 2021. gada pamatbudžeta tekošā gada ieņēmumu
plāna palielinājumu ( saskaņā ar pielikumu) par EUR 2 247 981,00 apmērā, kā rezultātā
pamatbudžeta tekošā gada ieņēmumu plāna kopsumma sastāda EUR 25 026 058,00 tai skaitā :
1.1. ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa =+ EUR 135 659,00;
1.2. valsts budžeta finansējums =+EUR 1 458 477,00;
1.3. finansējums ES projektiem = + EUR 382 284,00;
1.4. transferti no citām pašvaldība =+EUR 135 902,00.
1.5. dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda =+EUR 135 659,00;
3. Saņemtie aizdevumi projektiem = + EUR 971 493,00.
4. Apstiprināt novada pašvaldības apvienotā 2021. gada pamatbudžeta izdevumu plāna izmaiņas
pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar pielikumiem Nr. 1 un Nr. 2.
Pielikumā Nr.6.: Preiļu novada pašvaldības apvienotā 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
(Pielikums Nr. 1, Nr.1-1, Nr.1-2, Nr.1-3, Nr.1-4 )
Pielikumā Nr. 6(2): Preiļu novada apvienotā 2021.gada pamatbudžeta izdevumi pa funkcionālajām
kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem
Pielikumā Nr. 6(3): Paskaidrojuma raksts
12.§
Par pašvaldības īstenotā programmas Latvija-Krievija projekta “Parki bez robežām”
līdzfinansējuma daļas palielināšanu
(ziņo: Ā.Vucāns, S.Čingule – Vinogradova)

Preiļu novada pašvaldība, saskaņā ar 28.09.2017. Preiļu novada domes sēdes protokolu Nr.13, 39§
“Par piedalīšanos programmas Latvija-Krievija projektā “Parki bez robežām””, piedalās minētajā
projektā kā projekta partneris (vadošais partneris – Gulbenes novada dome). Projekta aktivitāšu
īstenošanā tika paredzētas un uz doto brīdi ir īstenotas vairākas aktivitātes Preiļu parka infrastruktūras
uzlabošanā un aktivitāšu ieviešanā (2 tiltiņu atjaunošana, Parka festivāla norise, Dabas stendu, atkritumu
urnu, soliņu iegāde un uzstādīšana, Zaļās klases aktivitātes, parka 2 salu apgaismošana utt.).
Projektā piedalās 7 partneri, 3 Latvijas un 4 Krievijas pašvaldības (Gulbenes novada pašvaldība,
Augšdaugavas novada pašvaldība, Preiļu novada pašvaldība, Pskovas rajona administrācija, Porhovas
rajona administrācija, Veļikije Luki pilsētas administrācija, Kuņas rajona administrācija). Projekts
šobrīd jau ir pēdējā atskaites perioda stadijā, projekta beigu termiņš – 31.12.2021. Ņemot vērā, ka
Krievijas pašvaldības partneri nav apguvuši visus programmas piešķirtos finanšu resursus un to negrasās
veikt, tad 18.08.2021. un 23.08.2021. notika online režīma partneru tikšanās, kuru laikā projekta partneri
nolēma Krievijas daļai piešķirtā finansējuma pārvirzi Latvijas partneriem. Preiļu novada pašvaldībai tiek
iedalīti papildus 10 000,00 euro. Lai tos apgūtu, ir nepieciešams palielināt pašvaldības līdzfinansējuma
daļu uz 10% jeb 1 000,00 euro. Papildus iegūto finansējumu plānots izlietot Preiļu parka sešu
Informatīvo stendu iegādē un uzstādīšanā.
Informatīvie stendi ir stratēģiski plānota Preiļu parka labiekārtošanas aktivitāte, kas ir paredzēta
Preiļu muižas kompleksa un parka Attīstības koncepcijā (Apstiprināta 31.01.2019. Preiļu novada domes
sēdē Nr.1, 19§). Informatīvo stendu plānojums un izvietojums ir iekļauts un iestrādāts Preiļu muižas
kompleksa un parka Grafiskajā daļā (ir saskaņojumi un atzinumi no LR Kultūras Ministrijas Nacionālās
Kultūras mantojuma pārvaldes un Preiļu novada Būvvaldes). Informatīvos stendus ir paredzēs izvietot
galvenajās parka ieejās, tā kā parks ir 47 ha liels, tad šādi stendi palīdzēs apmeklētājiem orientēties parka
vidienē un sniegs informatīvu iespēju apskatīt visus parkā pieejamos objektus un mazās arhitektūras
formas. Projekta “Parki bez robežām” plānotajās aktivitātēs bija iekļauts viens no 7 informatīvajiem
stendiem (finansējums no projekta galvenā partnera budžeta sadalījuma). Rodoties iespējai apgūt
papildus finanses, ir redzams, ka visu 7 parkā plānoto stendu uzstādīšana veicinātu parka apmeklētāju
spēju orientēties lielajā Preiļu parkā, tādējādi izzinot un iepazīstoties ar visu parka plašo piedāvājumu,
kas perspektīvā radītu lielāku teritorijas izziņas interesi un vēlmi potenciālajiem parka apmeklētājiem.

Parka labiekārtojums ar Informatīvo stendu uzstādīšanu radītu kvalitatīvāku teritorijas kā dabas izziņas
vietas vērtību.
Līdzfinansējuma daļu paredzēts segt no Preiļu muižas kompleksa un parka 2021. gada budžeta,
budžeta kods 5239 “Pārējie neklasificētie pamatlīdzekļi”.
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu projekta LV-RU-023 “Parki bez robežām” 1 000,00 (viens tūkstotis)
euro apmērā, papildus pārrobežu programmas Latvija-Krievija finansējuma (10 000,00
euro)gadījumā.
2. Līdzfinansējumu nodrošināt no Preiļu muižas kompleksa un parka 2021. gada budžeta sadaļas
koda 5239 “Pārējie neklasificētie pamatlīdzekļi”.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi - projekta “Parki bez robežām” vadītāja.
Sagatavotājs: S.Čingule-Vinogradova

13.§
Par skolēnu pārvadājumu apstiprināšanu
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot Preiļu novada pašvaldības Transporta daļas vadītāja Artūra Lepera sagatavoto
lēmumprojektu par skolēnu pārvadājumu apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt šādus maršrutus:
NR.1-1 Maršruts: Riebiņu vidusskola – Antonišķi – Gailīši - Baltais Krogs - Pizāni - Preiļi-Riebiņu
vidusskola.
NR.1-2 Maršruts: Riebiņu vidusskola – Preiļi – Anspoki – Šņepsti - Aglonas stacija - Rušonas
pamatskola.
NR.2 Maršruts: Aizkalnieši – Raudauka – Strodopole – Aizkalnieši – Aizkalne - Ročāni- Korsikova Rušonas pamatskola – Rēzes - Lielie Mūrnieki- Preiļi.
NR.3-1 Maršruts: Čaunāni- Stabulnieki- Patmalnieki- Kauša- Riebiņu vidusskola -Kalna RandariPieniņi-Līči- Preiļi-Riebiņu vidusskola.
NR.3-2 Maršruts: Riebiņu vidusskola -Kalna Randari-Pieniņi-Līči- Preiļi-Riebiņu vidusskola.
NR.4 Maršruts: Kassalieši- Čaunāni- Salenieki-Upenieki-Sīļukalns- Gribolva- Mičuļevka- Galēnu
pamatskola.
NR.5-1 Maršruts: Mičuļevka- Priževoiti- Lomi Bortnieki- Soboļevka- Priževoiti- Galēnu pamatskola.
NR.5-2 Maršruts: Galēnu pamatskola-Marinski-Maltas Trūpi- Briški- Sondori- Aleksandropole- Galēnu
pamatskola.
NR.5-3 Maršruts: Galēnu pamatskola- Stabulnieki- Pastari- Polkorna-Degļi-Krogs-Čaunāni-Voveri Galēnu pamatskola.

NR.6 Maršruts: Svalbišķi - Vilcāni- Vanagi-Krīvore-Ragaviņas- Zablūdnīki- Andriveni – Vārkavas
vidusskola.
NR.6-1 Maršruts: Aizalksne – Ievas - Cido - Lazdāni – Ploni- Vārkavas vidusskola.
NR.7 Maršruts: Bērzupes – Jaudzemi-Brieži- Dēļusala-Rimicāni – Alussala- Malnaviņas- Vārkavas
skola – Rimicāni.
NR.8 Maršruts: Mežarejas – Vārkava – Borkova- Moskvino- Preiļi – Gruzdinauka- Vārkava- Vārkavas
vidusskola.
NR.8-1 Maršruts: Vārkavas vidusskola- Lidlauks – Vārkava – Mežarejas- Vārkavas vidusskola.
NR.9 Maršruts: Vecvārkava – Krustceles- Kaļvi- Brokovski-Čukuri-Vārkavas vidusskola.
NR.10 Maršruts: Aglona-Mariampole- Andrupene- Astašova- Priežmale- Krastiņi- Kapiņi- RajeckiKaraļkalns- Aglonas vidusskola- Aglonas Katoļu ģimnāzija- Aglona.
NR.11 Maršruts: Aglona -Kundzinišķi- Skujas- Tūļi- Suveizdi- Šahmaņi- Škeltova- BorovijeZabolotiki- Prusaki-Iļuhina- Karaseva- Aglonas PII- Aglonas Katoļu ģimnāzija- Aglonas vidusskolaAglona.
NR.12-1 Maršruts: Aglona -Kastīre- Bašķi- Aglonas stacija- Rutuļi- Voguļi- Aglonas vidusskola.
NR.12-2 Maršruts: Aglonas vidusskola- Bērzgale- Jaunaglona- Smani- Grebeži- Aglonas vidusskolaSalenieki- Aglonas katoļu ģimnāzija – Aglona.
NR.13 Maršruts: Aglona -Kudiņi- Peipiņi- Belogrudova- Meškalova- Kombuļi- Raginski- SakovaTimofejevka- Grāveri- Biešoni- Aglonas maizes ceptuve- Aglonas katoļu ģimnāzija- Aglonas PIIAglonas vidusskola- Aglona.
NR.14 Maršruts: Aglona -Aglonas bazilika- Borovije- Šķeltova- Šahmaņi- Aglona.
NR.15 Maršruts: Pelēči- Vīganti- Ārdava- Maskavacišķi- Kurmi- Zaļā birze- Kozupi- Gubanišķi- Pelēču
pamatskola- Butleri- Janova- Bērzu Rubeņi- Pelēču pamatskola.
NR.16 Maršruts: Pelēči – Kalnadruva - L. Džeriņi – Raudauka – Zaķīši – Novosele - Kalvāni- Pelēču
pamatskola - Pelēči- Bramaņi – Nīdermuiža – Putāni - Pelēču pamatskola.
NR.17 Maršruts: Pelēču pamatskola – Preiļu Mūzikas un mākslas skola- Pelēču pamatskola – Butleri –
Mazie Mazuri – Maskevičiski Pelēči.
NR.18 Maršruts: Preiļi – Līči-Prīkuļi – Lielie Anspoki – Betišķi – Smelteri – Salas pamatskola – Skuteļi
– Preiļi.
NR.19 Maršruts: Preiļi- Stabulnieki – Polkorna - Smelteri – Betišķi – Lielie Anspoki – Prīkuļi – Līči.
NR.20 Maršruts: Lielie Anspoki – Prīkuļi – Vecie Mozuļi – Razrivka - Preiļi – Stabulnieki – Polkorna
– Gribusti – Salas pamatskola.
NR.21 Maršruts: Salas pamatskola – Betišķi – Lielie Anspoki – Prīkuļi - Preiļu Mūzikas un mākslas
skola – Lielie Anspoki.
NR.22 Degvielas kompensācija skolēna nogādāšanai no Riebiņu vidusskolas uz mājām.

Leščinski- Riebiņi- Leščinski.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Transporta daļas vadītājs A.Lepers
Pielikumā Nr.7.: Preiļu novada skolu maršrutu karte un Aglonas pagasta skolu maršrutu karte.
Pielikumā Nr. 7(2) Indikatīvās izmaksas mācību gadam.
Sagatavotājs A.Lepers

14.§
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
14.1.
J. K. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. K., personas kods, deklarētā adrese, 2021.gada 7.jūlija iesniegumu par nekustamā īpašuma
kadastra numurs 76760040157, apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76760040155 0,4ha
platībā, kas atrodas Zaļā iela 3, Silajāņos, Silajāņu pagastā Preiļu novadā nodošanu atsavināšanai, tiek
konstatēts:
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu iepriekšējam zemes lietotājam J. K. izbeigtas zemes
lietošanas tiesības un 2009.gada 10.martā persona noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu, kurš
spēkā līdz 2029.gada 13.aprīlim. Nekustamais īpašums sastāv no četrām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 76760040155 (0,4ha), 76760040156 (1,3ha), 76760040157 (2,0ha) un 76760040335
(0,2ha). Zemes vienības nav kadastrāli uzmērītas. Ar Riebiņu novada domes 2009.gada 8.decembra
lēmumu nr. 12 minētās zemes vienības noteiktas kā pašvaldībai piekritīgās zemes.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
4.daļas 8.punktu un 44.pantu, saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5.daļu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma kadastra nr. 76700040157, zemes vienību 0,4ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 76760040155, izveidojot jaunu īpašumu.
1.1 Piešķirt nosaukumu “Zaļā iela 3”.
2. Veikt apbūvētas zemes vienības 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0155 kadastrālo
uzmērīšanu.
2.1 Veicot kadastrālo uzmērīšanu, nekustamā īpašuma platība var tikt precizēta.
3. Nekustamo īpašumu “Zaļā iela 3” reģistrēt zemesgrāmatā uz Preiļu novada pašvaldības vārda.
4. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76760040155 atsavināt.
5. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76760040155 atsavināšanas veidu - pārdošana
par brīvu cenu, jo īpašumu iegūst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
4.daļas 8.punktā minētā persona un šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.
6. Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt īpašuma novērtēšanu,
veikt atsavināšanas procedūru.
Sagatavotājs: I.Upeniece

14.2.
D. A. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot D. A., personas kods, deklarētā adrese, 2021.gada 23.augusta iesniegumu par nekustamā
īpašuma kadastra numurs 76700080201, 1/16 domājamās daļas, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar

kadastra apzīmējumu 76700080201 22,7ha platībā, kas atrodas Rušonas pagastā Preiļu novadā nodošanu
atsavināšanai, tiek konstatēts:
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu iepriekšējam zemes lietotājam A. A. izbeigtas zemes
lietošanas tiesības un 2021.gada 16.jūnijā D. A. (mantinieks pēc likuma) 2021.gada 16.jūnijā ar
pašvaldību noslēdzis lauku apvidus zemes nomas līgumu, kurš spēkā līdz 2031.gada 15.jūnijam.
Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700080201 (platība
22,7ha). Zemes vienība ir uzmērīta, kuras kopīpašuma piecpadsmit domājamās daļas reģistrēts
zemesgrāmatā. Ar Preiļu novada domes 2021.gada 29.jūlija lēmumu nr.15 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 76700080201 1/16 domājamā daļa noteikta kā pašvaldībai piekritīgā zeme.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
4.daļas 8.punktu un 44.pantu, saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5.daļu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns, I.Stare,
A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne) balsis; PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Reģistrēt nekustamā īpašuma 1/16 domājamo daļu zemesgrāmatā uz Preiļu novada pašvaldības
vārda.
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700080201 1/16 domājamo daļu atsavināt.
3. Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700080201 1/16 domājamās daļas
atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu, jo īpašumu iegūst Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktā minētā persona un šajā gadījumā pārdošanas cena
ir vienāda ar nosacīto cenu.
4. Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt īpašuma novērtēšanu,
veikt atsavināšanas procedūru.
Sagatavotājs: I.Upeniece

14.3.
V. G. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot V. G., personas kods, deklarētā adrese, 2021.gada 23.jūlija iesniegumu par pašvaldības dzīvokļa
-adrese, nodošanu atsavināšanai, tiek konstatēts:
Daudzdzīvokļu māja -adrese un zemes gabals, uz kura atrodas māja ir reģistrēti zemesgrāmatā
uz Riebiņu novada pašvaldības vārda. Dzīvoklis, kadastra apzīmējums 76800040013001006, -adrese
izīrēts ierosinātāja brālim N. M..
Pamatojoties uz likuma “Publiskas mantas atsavināšanas likums”4.panta ceturtās daļas piekto
punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, 45.panta ceturto daļu, kurā
noteikti nosacījumi, pie kādiem tiek atļauts atsavināt izīrētu dzīvokli, Ministru kabineta noteikumu
Nr.425 “Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta”10.2 punktu, kas nosaka, ka pašvaldība
pieņem lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu atsavināšanai un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Preiļu novada pašvaldības vārda nekustamā īpašuma -adrese,
kadastra numurs 76800040013, sastāvā ietilpstošo dzīvokļa īpašumu -adrese, dzīvokļa
kopplatība 64,0 kv.m. un kopīpašuma 640/4344 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas,
palīgēkām, zemes vienības kadastra apzīmējums 76800040065.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumu -adrese, to pārdodot par brīvu cenu (nosacīto cenu)
dzīvokļa īrniekam (iem).
3. Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai organizēt un nodrošināt atsavināšanas procedūru.
Sagatavotājs: I.Upeniece

15.§
Par atļauju amatu savienošanai
(ziņo: Ā. Vucāns, I.Pedāne, izsakās: J.Erts, A.Pastars)

Izskatot Preiļu novada pašvaldības izpilddirektora Aigara Zīmeļa 2021.gada 20.septembra iesniegumu
(reģistrēts 20.09.1021. Nr. 5-17/922 Z) par atļauju savienot novada pašvaldības izpilddirektora amatu ar
Preiļu novada pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja amatu, konstatēts, ka, pamatojoties uz
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 7.panta
ceturtās daļas 2.punktu, kurš paredz, ka pašvaldības izpilddirektors var savienot ieņemamo amatu ar citu
amatu publiskas personas institūcijā, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta instutūcijas rakstveida
atļauja, kura attiecīgo personu apstiprinājusi amatā.
(1) Likuma 8.1panta piektās daļas 1. un 2.punkts nosaka, ka Likumā noteiktajos gadījumos valsts
amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts
amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs
interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu
vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai, savukārt Likuma 8.1panta septītā daļa nosaka, ka
šā panta piektās daļas 2.punktā un sestajā daļā minēto lēmumu pieņem un noformē Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
(2)
Lai Pašvaldības dome varētu pieņemt pamatotu lēmumu atļaut valsts amatpersonas amatu
savienot ar citu amatu, ir jāizvērtē:
 vai savienošana neradīs interešu konfliktu;
 nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām;
 nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai.
Izvērtējot amatu savienošanas apstākļus, konstatēts, ka pašvaldības izpilddirektors ir atbildīgs par
Centrālās administrācijas iestādes darbu, pamatojoties uz to, ka Domes un komiteju organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu nodrošina Centrālā administrācija. Centrālās administrācijas lietderīguma un
darbības tiesiskuma kontroli īsteno dome. Līdz ar to izpilddirektora darbību tiesiskumu vērtē domes
priekšsēdētājs un deputāti. Amatu savienošana nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas
normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai.
Pamatojoties uz augstāk izklāstīto, Likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi, 7.panta ceturtās daļas
2.punktu, 81.pantu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu,
Atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET – 2 balsis (A.Pastars, M.Plivda);
ATTURAS – 2 balsis (R.Rubins, J.Erts), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.Atļaut Aigaram Zīmelim savienot novada pašvaldības izpilddirektora amatu ar Preiļu novada
pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja amatu.
2.Lēmums stājas spēkā ar domes sēdes protokola parakstīšanas dienu.
3.Atbilstoši Likuma 8.1panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai
šis lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski
informēt Pašvaldības domes priekšsēdētāju, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, varētu
nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu
un 189.panta pirmo daļu šo lēmumu Personai ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena

mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc
deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.
4.Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada domes priekšsēdētājs.
Sagatavoja I.Klindžāne

16.§
Par apsaimniekošanas maksas parāda dzēšanu un bezmantinieka mantas procesa uzsākšanu
(ziņo: Ā. Vucāns, A.Brakovska, izsakās J.Erts)

2019.gada 1.janvārī daudzdzīvokļu mājas -adrese, iedzīvotāji nolēma, ka daudzdzīvokļu mājas
apsaimniekošanu veiks Vārkavas novada dome (turpmāk - Pašvaldība). Pašvaldība noteica
apsaimniekošanas maksu un uzsāka slēgt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumus ar
iedzīvotājiem.
Izskatot ar lietu saistītos apstākļus Preiļu novada dome (turpmāk - Dome) konstatē:
[1] Dzīvokļa -adrese (turpmāk - Dzīvoklis) tiesiskā valdītāja I. T., saņemot parakstīšanai
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu 19.03.2019., iesniedza iesniegumu ar lūgumu
izsniegt attaisnojuma dokumentus, kas apliecinātu viņas īpašumtiesības uz Dzīvokli. Pašvaldība nosūtīja
tās rīcībā esošu 1995.gada 10.novembra vienošanās kopiju, kas noslēgta starp zemnieku kopdarbības
sabiedrību "LĪDUMS-93" un I. T. J. meitu par divistabu dzīvokļa Rimicānos nodošanu īpašumā I. T. J.
meitai pret samaksu skaidrā naudā (turpmāk – Vienošanās).
[2] 29.01.2020. I.T. iesniedza iesniegumu, ka atsakās parakstīt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
pilnvarojuma līgumu, jo viņa neesot īpašniece un lūdza labot līgumu.
[3] 07.07.2020. saņemts I.T. iesniegums, kur norādīts, ka viņa atsakās no Dzīvokļa lietošanas
tiesībām un lūdz pieņemt lēmumu par Dzīvokļa atzīšanu par bezīpašnieka mantu.
[4] 01.10..2020. saņemts I.T. iesniegums, kur norādīts, ka ir saņemts rēķins, kura apmaksu veikt
atsakās, jo ar 01.08.2020. ir atteikusies no Dzīvokļa, kā arī, norāda uz to ka nekad nav vēlējusies
iegādāties šo Dzīvokli un lūdz izsniegt attaisnojuma dokumentus. Pašvaldība atkārtoti nosūtīja
Vienošanos.
[5] 11.11.2020. saņemts I.T. iesniegums, kurā norādīts, ka Vienošanos nav slēgusi un viņai nav
zināms, kas to ir noslēdzis.
[6] 08.03.2021. Pašvaldība nosūtīja I.T. brīdinājumu par parāda EUR 156,19 nomaksu, pretējā
gadījumā izskatot iespēju vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par parāda piedziņu.
[7] 31.03.2021. saņemts I.T. iesniegums, ka parādu neatzīst un vairākkārt ir norādījusi, ka nav
slēgusi Vienošanos un viņai nav bijis nekad nodoms lietot Dzīvokli.
[8] Uz 19.08.2021. Dzīvokļa apsaimniekošanas maksas parāds sastāda EUR 286,70, t.sk.
pamatparāds EUR 251,64 un kavējuma nauda EUR 35,06.
[9] Dome konstatē, ka no 01.01.2019 līdz 22.08.2020. komunālos maksājumus ir maksājusi I. T.
un nekustamā īpašuma nodokli par dzīvokli līdz 2020.gadam (ieskaitot) ir maksājusi I.T. māte V. S.
Dzīvokļu īpašuma likuma 13.pants cita starpā noteic, ka dzīvokļa īpašnieks atbilstoši viņa
dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram sedz uz dzīvokļu īpašnieku
kopības lēmuma pamata noteiktos izdevumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, otrās daļas 3. un
6.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 13.panta pirmo un otro daļu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Dzēst dzīvokļa -adrese, apsaimniekošanas maksas parādu EUR 286,70, t.sk. pamatparādu EUR
251,64 kavējuma naudu EUR 35,06 apmērā un turpmāk neaprēķināt apsaimniekošanas maksu I. T.,
personas kods.
2. Iesniegt pieteikumu zvērinātam notāram par dzīvokļa -adrese, atzīšanu par bezmantinieka mantu.
3.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas
alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4.Atbildīgais par lēmuma izpildi – Upmalas pagasta pārvaldes vadītāja Inta Kivleniece.
Sagatavotājs: Vārkavas apvienības pārvaldes galvenā grāmatvede Vija Šmeikste

17.§
Par saistošo noteikumu „ Par grozījumiem Preiļu novada domes 2021.gada 6.jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 2021/05 „Preiļu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot saistošo noteikumu projektu „Par grozījumiem Preiļu novada domes 2021.gada 6.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 2021/05 „Preiļu novada pašvaldības nolikums””, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2021/9 „Par grozījumiem Preiļu
novada domes 2021.gada 6.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/05 „Preiļu novada
pašvaldības nolikums””.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Juridiskā daļa.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas
alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601.
Pielikumā Nr.8.: Saistošie noteikumi Nr. 2021/9 „ Par grozījumiem Preiļu novada domes 2021.gada
6.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/05 „Preiļu novada pašvaldības nolikums”.
Sagatavoja: I.Klindžāne

18.§
Par Preiļu novada būvvaldes nolikuma apstiprināšanu
(ziņo: Ā. Vucāns)

Preiļu novada domes 2021.gada 26.augusta sēdē (protokols Nr.18.; 10.§) pieņemts lēmums Apvienot Preiļu novada Būvvaldi, Aglonas novada Aglonas pagasta Būvvaldi un Riebiņu novada Būvvaldi,
rezultātā uz reorganizējamo institūciju bāzes izveidot Preiļu novada Būvvaldi, kas ir visu reorganizēto novadu
būvvalžu finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Uzdots pašvaldības izpilddirektoram izvērtēt
reorganizējamo pašvaldību būvvaldes vadītājus, izvirzīt kandidātu jaunizveidotās būvvaldes vadītāja amatam.
Iestādes vadītājam izstrādāt Būvvaldes nolikumu un darbinieku amatu aprakstus.
Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 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,

Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada būvvaldes nolikumu.
2. Apstiprināt Preiļu novada būvvaldes amatu sarakstu sekojošā sastāvā:
Iestāde

Amats

Kods

Amata
klasifikācija

Vienību
skaits

Būvvalde

Būvvaldes vadītājs

1112 36

1

Arhitekts/būvvaldes
vadītāja vietnieks

2161 01

1

1178,00

Būvinspektors

2422 54

1,5

1200,00

Arhitekts/Lietvedisarhivārs

4415 01

51.
APAKŠSAIME
V LĪMENIS
51.
APAKŠSAIME
IVA LĪMENIS
51.
APAKŠSAIME
III LĪMENIS
51.
APAKŠSAIME
I LĪMENIS

Amata alga
(par 1
likmi)
1450,00

1

950,00

3. Apstiprināt Preiļu novada būvvaldes vadītāja amatā Aivaru Klismetu.
Pielikumā Nr.9.: Preiļu novada Būvvaldes nolikums.
Sagatavoja I.Klindžāne

19.§
Par saistošo noteikumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu Preiļu novadā” apstiprināšanu
(ziņo: Ā. Vucāns, A.Zīmelis, izsakās: J.Erts, M.Plivda, V.Biezaite)

Izskatot saistošo noteikumu projektu „ Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu Preiļu novadā”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmā
daļas 3.punktu, kurš nosaka pašvaldības tiesības ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus, lemt par
nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta trešo daļu, kas paredz: “Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi
atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām”, 5.panta ceturto daļu, kurā noteikts
piemērojamo nodokļa atlaižu apmērs procentos,
Priekšlikums no deputātiem: saistošajos noteikumos no atvieglojumu piešķiršanas kategorijām svītrot 1991.gada
barikāžu dalībniekus un punktu 11.2.2. Uzņēmumiem par ēkām, kuros vismaz 50% no darbiniekiem ir Preiļu
novada administratīvajā teritorijā deklarētās personas, un ja iepriekšējā taksācijas gadā uzņēmuma samaksātais
iedzīvotāju ienākuma nodoklis: no 10 001 EUR līdz 30 000 EUR un no 30 001 EUR un vairāk.
Priekšlikums tiek atbalstīts.

Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2021/10 „Par nekustamā īpašuma
nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Preiļu novadā”.
2. Atbildīgie par lēmuma izpildi – Juridiskā daļa, Nekustamā īpašuma daļa.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā
88, Rēzeknē, LV – 4601.
Pielikumā Nr. 10.: Saistošie noteikumi Nr. 2021/10 „ Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Preiļu novadā”
Sagatavoja: I.Klindžāne

20.§
Par Galēnu pamatskolas direktores Gunitas Strodes iesnieguma izskatīšanu
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot Galēnu pamatskolas direktores Gunitas Strodes 2021.gada 31.augusta iesniegumu ar
lūgumu apmaksāt pilnu darba likmi minimālās algas apmērā skolas informātikas laborantam, konstatēts:
Tā kā skolēnu skaits ir palielinājies, kā arī skolā tika iegādāta jauna tehnika ikdienas mācību
procesa un nepieciešamības gadījumā attālināto apmācības formu nodrošināšanai (droni, CNC mašīnas
un 3 D printeri, activ board un panel tāfeles, planšetes),līdz ar to ir pieaudzis darba apjoms - 20 darba
stundu ir par maz, lai veiktu tehnikai nepieciešamo apkopi, uzraudzību, kā arī nodrošinātu tehnisku
jautājumu risināšanu tiešsaistes nodrošināšanai.
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Riebiņu novada domes Amatu saraksta un amatalgu sarakstā šādu grozījumu:
Noteikt pilnu darba slodzi Galēnu pamatskolas informātikas laborantam ar minimālo darba algas likmi
500,00 EUR apmērā.
2. Izmaiņas darba samaksā finansēt no izglītības iestādes iekšējām rezervēm.
3.Lēmuma pirmo punktu piemērot ar 2021.gada 1.septembri.
4.Atbildīgais par lēmuma izpildi – ekonomiste L.Mūrniece
Sagatavotājs: Liene Mūrniece

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI
21.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
J. I. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot J. I. personas kods : dzīvesvieta, 2021.gada 15.septembra (reģ. 15.09.2021, Nr.15-3/903-I)
iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai L. C. , personas kods : adresē,
sakarā ar īpašuma tiesību pāreju 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 15.septembrī Preiļu novada
pašvaldība nosūtīja L. C. vēstuli (Nr. 15-1/1729) uz deklarēto dzīvesvietu sakarā ar to, ka pēc
J. I. iesnieguma tiek uzsākta deklarēto ziņu pārbaude, ar lūgumu personai ierasties pašvaldībā,
izteikt viedokli deklarētās dzīvesvietas anulēšanā. Persona ar pašvaldību nav sazinājusies.
2. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas uz J. I. vārda.
Preiļu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījums Nr. 4308-1, kadastra Nr. 76019000442. Pamats: 2019.gada 9.oktobra

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

pirkuma līgums no A. C., personas kods: Zemesgrāmatas apliecība, lēmuma datums 2019.gada
17.oktobris. Ar jaunā īpašnieka ierakstu Zemesgrāmatā tika izbeigtas īpašuma tiesības A. C.
Pēc Fizisko personu reģistra ziņām L. C. īpašumā pēc adreses, piedeklarējušies 1993.gada
13.decembrī, tiesiskais pamats nav norādīts.
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.
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.Pašvaldībai, 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.
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.
J. I. iesniegumā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu L. C. adresē , sakarā ar to, ka ir nekustamā
īpašuma īpašniece un ar īpašuma tiesību pāreju personām zūd tiesisks pamats būt deklarētām pēc
norādītās adreses. L. C. ir īpašuma iepriekšējā īpašnieka sieva, ar kuru nav slēgta ne mutiska
vienošanās, ne līgums par dzīvošanu šajā adresē. Persona dotajā adresē nedzīvo.
Ņemot vērās, ka L. C. 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, pašvaldība atzīst par pietiekošu nekustamā īpašuma īpašnieces J. I.
norādītos apstākļus un iebildumus, lai anulētu ziņas par deklarēto dzīvesvietu L. C. pēc adreses,
saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu.
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 - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par L. C. , personas kods : deklarēto dzīvesvietu adresē.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – personāla speciāliste.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: A. Livdāne

22.§
Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
F. P. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot F. P., personas kods: deklarētā dzīvesvieta, 2021. gada 15. septembra iesniegumu (reģ.
15.09.2021. Nr. 13-1/906P) par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27. pantu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt pašvaldības dzīvokļa īres līgumu ar F. P., personas kods.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA“ Preiļu saimnieks” .
Sagatavoja Z.Andrejeva

23.§
Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību
23.1.
L. A. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot L. A., personas kods, pēdējā deklarētā dzīvesvieta -adrese,(27.02.2019. deklarētā
dzīvesvieta anulēta, zudis tiesiskais pamats), 2021.gada 7. septembra iesniegumu (Reģ. 07.09.2021.,
Nr. 13-1/870A) par uzņemšanu rindā uz pašvaldības sociālo dzīvojamo platību, L. A. ir vientuļa
pensionāre, ir trūcīgas ģimenes statuss (Preiļu novada labklājības pārvaldes 10.09.2021. izziņa Nr.43/478), Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām”
5.panta 11 punktu un Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/15 „Par pašvaldības
palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību”.
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt rindā L. A. uz pašvaldības sociālo dzīvojamo platību Reģistrs Nr. 2,
2. Preiļu novada Labklājības pārvaldei paredzēt iespēju slēgt līgumu par Pakalpojumu centra “Līči”
pakalpojumu izmantošanu nepieciešamības gadījumā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva.
Sagatavotājs Z. Andrejeva

23.2.
V. V. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot V. V., personas kods , 20.09.2021. iesniegumu (reģistrācijas Nr.1-22/21/451), 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 - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt V. V. rindā uz sociālo dzīvojamo platību, reģistrējot ar kārtas Nr. 2.
2. Slēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu -adrese, ar dzīvokļu rindā reģistrētu personu V.
V., personas kods, uz 6 mēnešiem (no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.martam).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas
alejā 88, Rēzeknē, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Atbildīgā par lēmuma izpildi – A.Čerņavska.
Sagatavoja: Aglonas Sociālā dienesta vadītājas vietniece Antoņina Čerņavska

24.§
Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
24.1
J. F. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot J. F., personas kods:, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī, 2021. gada 8. septembra
iesniegumu ( reģ.,10.09.2021., Nr. 13-1/885F) par sociālās īres līguma pagarināšanu pamatojoties uz
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt J. F. adrese, sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem - līdz 2022. gada
30. martam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavotājs Z. Andrejeva

24.2
O. K. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot O. K., p.k., deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī, 2021. gada 1. septembra iesniegumu
(reģ. 01.09.2021. Nr. 13-1\850K) par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma
„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar O. K. noslēgto sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 6 mēnešiem - līdz 2022. gada 30.
martam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”
Sagatavotājs Z. Andrejeva

24.3
J. Č. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot J. Č., personas kods, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī, 2021. gada 1. septembra
iesniegumu (reģ., 01.09.2021., Nr. 13-1/851Č) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
5. panta 4. daļu.
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar J. Č. noslēgto sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 6 mēnešiem - līdz 2022. gada 30.
martam.
2.Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”
Sagatavotājs Z. Andrejeva

24.4
V. Z. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot V. Z., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, 2021. gada 6.septembra iesniegumu (reģ.
06.09.2021., Nr.13-1/861Z) par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta 2. daļu.
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V. Z. sociālā dzīvokļa īres tiesības īres līgumu uz 6 mēnešiem- līdz 2022. gada
30. martam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, juridiskā daļa.
Sagatavoja Z. Andrejeva

25.§
Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
25.1
R. M. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot R. M., personas kods, deklarētā dzīvesvieta , 2021.gada 30.augusta iesniegumu (reģ.
31.08.2021, Nr. 13-1/842M) par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību, saskaņā ar likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, Preiļu novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr. 2017/15 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību”
8.panta 8.1., 8.punktiem.
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Uzņemt rindā R. M. pašvaldības dzīvojamo platību Reģistrs Nr. 1, 2.grupa.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva.
Sagatavotājs Z. Andrejeva

25.2
D. I. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot D. I., personas kods, deklarētā dzīvesvieta , 2021.gada 2.septembra iesniegumu (reģ.
03.09.2021, Nr. 13-1/858M) par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību, saskaņā ar likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, Preiļu novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr. 2017/15 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību”
8. panta 8.1., 8.2. punktiem”.
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt rindā D. I. pašvaldības dzīvojamo platību Reģistrs Nr. 1, 2.grupa.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva.
Sagatavotājs Z. Andrejeva

25.3
L. I. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot L. I., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, 2021.gada 14.septembra iesniegumu (reģ.
15.09.2021, Nr. 13-1/902I) par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību, saskaņā ar likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta 1.daļu, Preiļu novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr. 2017/15 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību”
8. panta 8.1., 8.2.punktiem”.
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt rindā L. I. pašvaldības dzīvojamo platību Reģistrs Nr. 1, 2.grupa.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva.
Sagatavotājs Z. Andrejeva

26.§
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu sociālajā mājā “Rudenāji”.
26.1.
A. J. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes sociālais dienests ir izskatījis A. J. personas kods,
adrese, 2021.gada 19.augusta iesniegumu par dzīvojamās platības sociālajā mājā “Rudenāji” līguma
pagarināšanu.
Izvērtējot sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, sociālais dienests konstatē:

1. A. J. iesniegumā lūdz pagarināt dzīvojamās platības sociālajā mājā “Rudenāji” līgumu,
2. A.J. dzīvojamā platība sociālajā mājā “Rudenāji” piešķirta no 2021.gada 20.februāra,
iepriekš noslēgtā līguma termiņš noslēdzas 2021.gada 20.augustā
3. A.J. 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 - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu sociālajā mājā “Rudenāji” A. J. , personas kods, adrese,
uz noteiktu laiku –sešiem mēnešiem. Līguma termiņu noteikt no 2021.gada 21.augusta līdz
2022.gada 20.februārim
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības vecākā juriste un S.Sprindža.
Sagatavotājs : Labklājības pārvaldes vadītāja Sandra Sprindža

26.2.
J. S. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes sociālais dienests ir izskatījis J. S. personas kods,
deklarētā dzīvesvieta:, 2021.gada 19.augusta iesniegumu par dzīvojamās platības sociālajā mājā
“Rudenāji” līguma pagarināšanu.
Izvērtējot sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, sociālais dienests konstatē:
1. J. S. iesniegumā lūdz pagarināt dzīvojamās platības sociālajā mājā “Rudenāji” līgumu,
2. J.S. dzīvojamā platība sociālajā mājā “Rudenāji” piešķirta no 2021.gada 20.februāra, iepriekš
noslēgtā līguma termiņš noslēdzas 2021.gada 20.augustā
3. J.S. 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 - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1 Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu sociālajā mājā “Rudenāji” J. S. personas kods,
adrese, uz noteiktu laiku –sešiem mēnešiem. Līguma termiņu noteikt no 2021.gada 21.augusta
līdz 2022.gada 20.februārim
2.Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības vecākā juriste un S.Sprindža.
Sagatavotājs : Labklājības pārvaldes vadītāja Sandra Sprindža

26.3.
V. D. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes sociālais dienests ir izskatījis V. D. personas kods,
deklarētā dzīvesvieta : 2021.gada 19.augusta iesniegumu par dzīvojamās platības sociālajā mājā
“Rudenāji” līguma pagarināšanu.
Izvērtējot sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, sociālais dienests konstatē:

1. V. D. iesniegumā lūdz pagarināt dzīvojamās platības sociālajā mājā “Rudenāji” līgumu,
2. V. D. dzīvojamā platība sociālajā mājā “Rudenāji” piešķirta no 2021.gada 20.februāra,
iepriekš noslēgtā līguma termiņš noslēdzas 2021.gada 20.augustā,
3. V.D. 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 - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1 Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu sociālajā mājā “Rudenāji” V. D. personas kods ,
deklarētā dzīvesvieta : uz noteiktu laiku –sešiem mēnešiem. Līguma termiņu noteikt no
2021.gada 21.augusta līdz 2022.gada 20.februārim
2.Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības vecākā juriste un S.Sprindža.
Sagatavotājs : Labklājības pārvaldes vadītāja Sandra Sprindža

26.4.
S. S. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes sociālais dienests ir izskatījis S. S. personas kods ,
deklarētā dzīvesvieta : 2021.gada 19.augusta iesniegumu par dzīvojamās platības sociālajā mājā
“Rudenāji” līguma pagarināšanu.
Izvērtējot sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, sociālais dienests konstatē:
1. S. S. iesniegumā lūdz pagarināt dzīvojamās platības sociālajā mājā “Rudenāji” līgumu,
2. S.S. dzīvojamā platība sociālajā mājā “Rudenāji” piešķirta no 2021.gada 20.februāra,
iepriekš noslēgtā līguma termiņš noslēdzas 2021.gada 20.augustā,
3. S.S. 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 - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1 Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu sociālajā mājā “Rudenāji” S. S. personas kods,
deklarētā dzīvesvieta : uz noteiktu laiku –sešiem mēnešiem. Līguma termiņu noteikt no
2021.gada 21.augusta līdz 2022.gada 20.februārim
2.Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības vecākā juriste un S.Sprindža
Sagatavotājs : Labklājības pārvaldes vadītāja Sandra Sprindža

26.5.
D. L. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes sociālais dienests ir izskatījis D. L. personas kods,
deklarētā dzīvesvieta : 2021.gada 19.augusta iesniegumu par dzīvojamās platības sociālajā mājā
“Rudenāji” līguma pagarināšanu.
Izvērtējot sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, sociālais dienests konstatē:
1. D. L. iesniegumā lūdz pagarināt dzīvojamās platības sociālajā mājā “Rudenāji” līgumu,

2. D.L. dzīvojamā platība sociālajā mājā “Rudenāji” piešķirta no 2021.gada 20.februāra,
iepriekš noslēgtā līguma termiņš noslēdzas 2021.gada 20.augustā,
3. D.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 - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu sociālajā mājā “Rudenāji” D. L. personas kods,
deklarētā dzīvesvieta : uz noteiktu laiku –sešiem mēnešiem. Līguma termiņu noteikt no
2021.gada 21.augusta līdz 2022.gada 20.februārim
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības vecākā juriste un S.Sprindža
Sagatavotājs : Labklājības pārvaldes vadītāja Sandra Sprindža

26.6.
V. U. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes sociālais dienests ir izskatījis V. U. personas kods,
deklarētā dzīvesvieta : 2021.gada 19.augusta iesniegumu par dzīvojamās platības sociālajā mājā
“Rudenāji” līguma pagarināšanu.
Izvērtējot sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, sociālais dienests konstatē:
1. V. U. iesniegumā lūdz pagarināt dzīvojamās platības sociālajā mājā “Rudenāji” līgumu,
2. V.U. dzīvojamā platība sociālajā mājā “Rudenāji” piešķirta no 2021.gada 20.februāra,
iepriekš noslēgtā līguma termiņš noslēdzas 2021.gada 20.augustā,
3. V.U. 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 - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu sociālajā mājā “Rudenāji” V. U. personas kods,
deklarētā dzīvesvieta : uz noteiktu laiku –sešiem mēnešiem. Līguma termiņu noteikt no
2021.gada 21.augusta līdz 2022.gada 20.februārim
2.Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības vecākā juriste un S.Sprindža
Sagatavotājs : Labklājības pārvaldes vadītāja Sandra Sprindža

26.7.
E. Z. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes sociālais dienests ir izskatījis E. Z. personas kods,
deklarētā dzīvesvieta : 2021.gada 19.augusta iesniegumu par dzīvojamās platības sociālajā mājā
“Rudenāji” līguma pagarināšanu.
Izvērtējot sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, sociālais dienests konstatē:
1. E.Z. iesniegumā lūdz pagarināt dzīvojamās platības sociālajā mājā “Rudenāji” līgumu,
2. E.Z. dzīvojamā platība sociālajā mājā “Rudenāji” piešķirta no 2021.gada 20.februāra,
iepriekš noslēgtā līguma termiņš noslēdzas 2021.gada 20.augustā,
3. E.. 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 - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1 Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu sociālajā mājā “Rudenāji” E. Z. personas kods,
deklarētā dzīvesvieta : uz noteiktu laiku –sešiem mēnešiem. Līguma termiņu noteikt no
2021.gada 21.augusta līdz 2022.gada 20.februārim
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības vecākā juriste un S.Sprindža.
Sagatavotājs : Labklājības pārvaldes vadītāja Sandra Sprindža

27.§
Par grozījumiem Preiļu Mūzikas un mākslas skolas nolikumā
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktora Edgara Znutiņa iesniegumu Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejai (reģistrēts 08.09.2021. ar Nr. 4-11/2331) par grozījumiem Preiļu Mūzikas
un mākslas skolas nolikumā, pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
Izdarīt sekojošus grozījumus Preiļu Mūzikas un mākslas skolas nolikumā (turpmāk tekstā –
Nolikums):
1.1. Papildināt Nolikumu ar 8.1.6. apakšpunktu sekojošā redakcijā:
8.1.6. 20V2120 41 Sitaminstrumentu spēle.
2.
Konsolidēt Preiļu Mūzikas un mākslas skolas nolikumu ar apstiprinātajiem grozījumiem.
3.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – E.Znutiņš.
Sagatavoja I.Klindžāne

28.§
Par Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu
(ziņo: Ā. Vucāns, I.Stare, izsakās: J.Erts)

Sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu, pirmsskolas izglītības iestāžu dibinātāja maiņu, izstrādāti
jauni pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumi, par pamatu ņemot vienotu paraugnolikumu.
Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Apstiprināt Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikumu.
Apstiprināt Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu.
Apstiprināt Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu.
Apstiprināt Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikumu.
Atbildīgie par lēmuma izpildi: pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji.

Pielikumā Nr. 11.: Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikums.
Pielikumā Nr. 11 (2): Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes nolikums.
Pielikumā Nr. 11(3): Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikums.
Pielikumā Nr. 11(4): Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes nolikums.
Sagatavoja I.Klindžāne

29.§
Par Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja apstiprināšanu amatā
(ziņo: Ā. Vucāns, izsakās: L.Loginova-Plivda, J.Erts, I.Stare)

Preiļu novada domes 2021.gada 26.augusta sēdē (protokols Nr.18.; 12.§) pieņemts lēmums – 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, kas ir visu reorganizēto
novadu dzimtsarakstu nodaļu finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Uzdots pašvaldības izpilddirektoram izvērtēt reorganizējamo pašvaldību Dzimtsarakstu nodaļu
vadītājus, izvirzīt kandidātu jaunizveidotās Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatam.
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,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatā Liānu Loginovu-Plivdu.
Sagatavoja I.Klindžāne

30.§
Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
30.1.
A. G. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot A. G., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, 2021. gada 21.septembra iesniegumu
(reģ.21.09.2021.gada, Nr.13-1 /924G) par pašvaldības dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu A. G. (Reģistrs
Nr. 1.gr. 1, )
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”
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. G. dzīvokļa īres tiesības -adrese.
2. SIA „Preiļu saimnieks” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 3 gadiem.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi –speciāliste mājokļu jautājumos un SIA“ Preiļu saimnieks”
Sagatavotājs Z. Andrejeva

30.2.
R. G. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot R. G., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, 2021.gada 22.septembra iesniegumu
(reģ.22.09.2021., Nr.13-1 /929G) par pašvaldības dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu (Reģistrs Nr. 1.gr.
1, )
Pamatojoties uz Latvijas republikas Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem
Nr.857 “Par sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”, Preiļu
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/15, “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniegšanas kārtību” 6.p.
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt R. G. dzīvokļa īres tiesības -adrese.
2. SIA „Preiļu saimnieks” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 5 gadiem.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi –speciāliste mājokļu jautājumos un SIA“ Preiļu saimnieks”
Sagatavotājs Z. Andrejeva

31.§
Par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu
J. U. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Preiļu novada domē (turpmāk – Dome) saņemts J. U. iesniegums par īres līguma pārslēgšanu.
Dome konstatē, ka esošais īres līgums ir spēkā līdz 2021.gada 2.oktobrim.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dzīvojamo telpu īres likums
5.panta pirmo daļu, 30.pantu, 31.pantu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pārslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar J. U., personas kods, par dzīvojamās telpas ar
kopējo platību 38,65 m 2, -adrese, izīrēšanu uz termiņu 1 (viens) gads.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Vaivode
Sagatavotājs: I.Vaivode 26562334, irina.vaivode@varkava.lv

32.§
Par Preiļu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja apstiprināšanu amatā
(ziņo: Ā. Vucāns, izsakās: N.Rivža, J.Erts)

Pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības 2021.gada 26.augusta sēdes lēmumu Nr. 11 (protokols Nr.18)
“ Par Preiļu novada Bāriņtiesas izveidošanu”, tika rīkots atklātais konkurss uz Preiļu novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāja amatu. Ar Preiļu novada pašvaldības 2021.gada 08.septembra rīkojumu Nr. 4-6/149
nozīmēta konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk tekstā – Konkursa komisija) pretendentu vērtēšanai,
atbilstoši Preiļu novada pašvaldības atklātā konkursa nolikuma uz Preiļu novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāja amatu prasībām un saskaņā ar Bāriņtiesas likumā noteikto.

Konstatē:
Pamatojoties uz Konkursa komisijas 2021.gada 21.septembrī pieņemto lēmumu (protokols Nr. 9),
apstiprināšanai Preiļu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja amatā tiek virzīta pretendente Natālija Rivža
(personas kods).
Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 9.panta piektajai daļai, Konkursa komisija ir pieprasījusi ziņas no Sodu
reģistra, lai pārliecinātos par personas atbilstību Bāriņtiesu likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6.punktā
minētajām prasībām.
2021.gada 21.septembrī saņemta Iekšlietu ministrijas Informācijas centra vēstule Nr. 4-10/1785, kas
apliecina, ka pretendente Natālija Rivža:  nav sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu
(neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas);  nav atbrīvota no kriminālatbildības, soda vai soda
izciešanas par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu;  nav saukta pie kriminālatbildības par tīšu
noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un kriminālprocesi nav izbeigti sakarā ar noilgumu, izlīgumu,
apžēlošanu vai amnestiju;  nav notiesātā, apsūdzētā vai aizdomās turamā kriminālprocesos par tīšu
noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu;  nav ziņu par bērnu tiesību aizsardzību reglamentējošo normatīvo
aktu pārkāpšanu.
Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 9.panta ceturtajai daļa, Konkursa komisija ir pieprasījusi atzinumu no
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas par pretendentes iepriekšējo darbību Preiļu novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja amatā par pēdējo triju gadu periodā.
Konkursa komisija, pārbaudot pretendentes atbilstību Bāriņtiesu likuma 10.pantā norādītajām
prasībām, ir konstatējusi, ka pretendente atbilst Bāriņtiesu likuma 10.pantā norādītajām prasībām un uz
to nav attiecināmi Bāriņtiesu likuma 11.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie
ierobežojumi.
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, Bāriņtiesu likuma 9.pantu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja amatā Natāliju Rivžu.
2. Uzdot Bāriņtiesas priekšsēdētājam slēgt darba līgumus ar bāriņtiesas locekļiem.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – personāla speciālists, Preiļu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājs.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV - 4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: I. Pedāne

33.§
Par iesnieguma izskatīšanu
(ziņo: Ā. Vucāns, N.Hļebņikova, I.Stare)

2021.gada 21.septembrī Preiļu novada pašvaldībā saņemts Preiļu 2.vidusskolas direktores Nadeždas
Hļebņikovas iesniegums par iespēju saņemt materiālo palīdzību (pārtikas pakas) ģimenēm, kuru bērni
iegūst izglītību ģimenē un līdz ar to nesaņem ēdināšanas pakalpojumu skolā. Pamatojums minētajam
iesniegumam ir Preiļu 2.vidusskolas 4.klases skolnieces mātes iesniegums.
1.-4.klases skolnieku ēdināšanu daļēji sedz no valsts budžeta līdzekļiem. Atbilstoši Izglītības
likuma 8.panta pirmajai daļai ir šādas izglītības ieguves formas: klātiene, neklātiene, tālmācība,
pašizglītība un izglītība ģimenē. 2019.gada 10.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.614 “Kārtība,
kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” nosaka

kārtību, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus to izglītojamo ēdināšanai,
kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē.
No iepriekš minētā izriet, ka valsts budžeta līdzekļi nav paredzēti to izglītojamo ēdināšanai, kuri
izglītību iegūst ģimenē. Izglītības un zinātnes ministrija ir sniegusi skaidrojumu, ka izglītība ģimenē nav
attālinātās mācības - par mācību procesu un tā rezultātiem atbildību uzņemas paši vecāki, skolai sniedzot
metodisko atbalstu vecākiem un vienojoties par iegūto zināšanu pārbaudi. Vecāku pienākums, izvēloties
izglītību ģimenē, ir nodrošināt skolēna mācībām nepieciešamo mācību vidi un atbalstu mācību satura
apguvei.
Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2017/14 “Par sociālo palīdzību Preiļu
novadā” nav noteikts atbalsts ģimenēm, kuras izvēlas izglītību iegūt ģimenē.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, I.Pokšāne); PRET – nav balsis;
ATTURAS – nav balsis (N.Hļebņikova nepiedalās balsojumā), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

Nesniegt materiālo palīdzību (pārtikas pakas) ģimenēm, kuras izvēlējušās mācību formu – izglītība
ģimenē.

Sagatavotājs: S.Launerte

INFRASTRUKTŪRAS UN NOVADA ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI
34. §
Par līdzekļu piešķiršanu “Tehniskā projekta “Laivu ielaišanas vietas un atpūtas vietas
infrastruktūras izveide pie Jāšezera un Eikša ezeriem” izstrādei un autoruzraudzības
veikšanai”
(ziņo: Ā. Vucāns)

Preiļu novada pašvaldības funkcijās ietilpst gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu, tāpēc ir nepieciešams veikt teritoriju labiekārtošanu uzlabojot to pievilcību un
pieejamību novada iedzīvotājiem. Lai veiktu novada ūdenstilpņu pieejamības uzlabošanu ir
nepieciešams izstrādāt tehnisko dokumentāciju, lai varētu veikt investīciju ieguldījumus teritorijas
labiekārtošanā, kā arī uzlabot ūdenstilpņu un to krastu teritorijas apsaimniekošanu.
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Veikt iepirkumu “Tehniskā projekta “Laivu ielaišanas vietas un atpūtas vietas infrastruktūras

izveide pie Jāšezera un Eikša ezeriem” izstrāde un autoruzraudzības veikšana”.
2. Līdzekļus paredzēt no Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes budžeta sadaļas – projektu
līdzekļi.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes Attīstības un
plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele.
Sagatavotājs: Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele

35.§
Par līdzekļu piešķiršanu pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrādei un
autoruzraudzības veikšanai
(ziņo: Ā. Vucāns, J.Ivanāns, izsakās: J.Erts, M.Plivda, A.Zīmelis, P.Rožinskis)

Preiļu novada pašvaldības funkcijās ietilpst gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu, tāpēc ir nepieciešams veikt novada autoceļu konstrukciju pārbūvi, lai tā atbilstu valstī
noteiktajām prasībām un standartiem, uzlabojot ceļa nestspēju atbilstoši ceļa faktiskajai noslodzei un
nodrošināt tā ilgmūžību, ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, kā arī, lai veicinātu
uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Lai veiktu novada autoceļu pārbūvi ir nepieciešams izstrādāt tehnisko dokumentāciju, lai varētu
veikt investīciju ieguldījumus ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanā, kā arī uzlabot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi
un jaunu darba vietu radīšanu.
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Veikt iepirkumu “Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”:

Rušonas pagasts
Nr 50 Upes iela- Aglonas stacija jeb Avotu iela km 0,000-0,730
Nr. 22 Zeiliņi – Stupāni – Eisāgi km 0,000-4,580
Nr. 30 Šnitkina-Tiša km 0,000 – 1,700
Riebiņu pagasts
Nr. 24 Skolas iela km 0,00-0,720 km;
Stabulnieku pagasts
Nr. 11 Pastari km 0,000-3,570
Galēnu pagasts
Nr.6 Galēni – Priževoiti – Lomi km 0,000-2,10
Sīļukalna pagasts
Nr. 9 Darbnīcas-Slēģīši km 0,000-0,270
Nr. 1 Seiļi-Ereļi km 0,000-2,280
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes Attīstības un

plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele.
Sagatavotājs: Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele

36. §
Par zemes nomas līguma pagarināšanu
36.1.
Par S.. iesnieguma izskatīšanu zemes nomas tiesību pagarināšanai Aglonas pagastā
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot S. T., deklarētā adrese: iesniegumu (27.08.2021., Nr.2-1.13.2/21/1299-S) par pašvaldības zemes
nomas tiesību pagarināšanu Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un atbilstoši 19.06.2018. MK
noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 28., 30.2. un

29.2. punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt nomas tiesības S. T., personas kods, uz personisko palīgsaimniecību vajadzībām
izmantojamo daļu 0,25 ha platībā no pašvaldībai piederošās zemes vienības, kadastra apzīmējums
76420040525 Aglonas pagastā uz 6 gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības.
3. Noslēgt vienošanos par izmaiņām zemes nomas līgumā.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā , Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – A.Streļčs.
Sagatavotājs: A.Streļčs

36.2.
Par D.S. iesnieguma izskatīšanu zemes nomas tiesību pagarināšanai
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot D. S., personas kods, deklarētā adrese: 2021.gada 8.augusta iesniegumu par 2011.gada
13.jūlijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.S-14 pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru
kabineta nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76700020084 0,3214ha
platībā. Zemes lietošanas mērķis-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
2. Noteikt nomas maksu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību”.
3. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar D. S., personas kods: uz 10 gadiem.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā , Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi - I.Upeniece, juridiskā daļa.
Sagatavotājs: I.Upeniece

37. §
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot M. L., personas kods, deklarētā adrese: 2021.gada 31.augusta iesniegumu par zemes nomas
līguma Nr.2020/36 izbeigšanu, 6.punkta otro apakšpunktu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Lauzt 2020. gada 22.oktobra zemes nomas līgumu nr.2020/36 uz zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 76480020457 0,5ha platībā.
2. Slēgt vienošanos par 2020. gada 22.oktobrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 2020/36 laušanu.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā , Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi - I.Upeniece
Sagatavotājs: I.Upeniece

38. §
Par nekustamā īpašuma “X” sadalīšanu
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot I. U., personas kods, deklarētā adrese: 2021.gada 23.augusta iesniegumu par nekustamā
īpašuma kadastra nr. 76620050231 sadalīšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu,
20.panta pirmo daļu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta 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., 32., 32.1. punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.Atdalīt no nekustamā īpašuma kadastra nr. 76620050231, trīs zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 76620050232 (0,177ha), 76620050233 (0,031ha) un 76620050234 (0,07ha), izveidojot
jaunu īpašumu.
2.Noteikt zemes vienībām, kadastra apzīmējums 76620050232, 76620050233 un 76620050234 zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3.Nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu „Ziediņlejas”.
4.Ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76620050232001, 76620050234001, 76620050234002,
76620050234003, 76620050234004 un 76620050234005 atstāt spēkā VARIS reģistrēto adresi: Līvānu
iela 7, Riebiņi, Riebiņu pag., Preiļu nov., LV5326 (kods 101348313).
1.pielikums
Ministru kabineta
2021.gada 29.jūnija
Noteikumiem Nr. 455
Lēmuma un iesniedzamās informācijas par adreses piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu vai esošās
adreses saglabāšanu viensētai, ēkai, apbūvei paredzētajai zemes vienībai un telpu grupai saturs
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Sagatavotājs: I.Upeniece

39.§
Par adreses maiņu
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AIMEK”, reģistrācijas nr. 41503032441, juridiskā adrese
Siveriņa, Rušonas pagasts, Preiļu novads, valdes priekšsēdētājas Annas Zalānes 2021.gada 9.septembra
iesniegumu par adreses maiņu ēkām, kas atrodas uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 76700130133
Siveriņā, Rušonas pagastā Preiļu novadā. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 “Adresācijas noteikumi” 8.3.,
32., 32.1. punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt adresi ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700130133001, 76700130133002,
76700130133003 un 76700130133004 no “Silmalas”, Siveriņa, Rušonas pagasts, Preiļu novads uz
“Annas Kalns”, Siveriņa, Rušonas pag., Preiļu nov., LV5329 (kods 103890813).
2.Ēkai (būvei) ar kadastra apzīmējumu 76700130003001, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 76700130003, mainīt adresi no “Laivu Piestātne”, Siveriņa, Rušonas pagasts, Preiļu novads
uz “Piekrastes”, Siveriņa, Rušonas pag., Preiļu nov., LV5329 (kods 105710631).
1.pielikums
Ministru kabineta
2021.gada 29.jūnija
Noteikumiem Nr. 455

Lēmuma un iesniedzamās informācijas par adreses piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu vai esošās
adreses saglabāšanu viensētai, ēkai, apbūvei paredzētajai zemes vienībai un telpu grupai saturs
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Sagatavotājs: I.Upeniece

40.§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Myrtillus”, reģ. nr. 41203020212, jur. adrese Kronvalda
bulvāris 10-31, Rīga, pilnvarotās personas Ilvas Bolšteinas 2021.gada 24.augusta iesniegumu par
lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas mērķa maiņu (apmežošana) nekustamā īpašuma
kadastra nr. 76700060155, sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700060154 Rušonas
pagastā Preiļu novadā. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
nekustamā īpašuma sastāvā “Alksnīši” esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700060154
kopplatība ir 7,29ha, no kuras 1,51ha ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 5,7ha aizņem mežu platība
un 0,08ha krūmāji un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700060155 kopplatība ir 7,49ha, no

kuras 0,41ha ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 6,53ha aizņem mežu platība, krūmāji 0,16ha, purvi
0,3ha un 0,09ha citas zemes.
Atbilstoši Riebiņu novada teritorijas plānojuma 2012-2024. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7, 18., 21., 23.2, 30., 35. punktam,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700060154 7,29ha
platībā no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz zemi,
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
2. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700060155 7,49ha
platībā no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz zemi,
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
Sagatavotājs: I.Upeniece

41.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „X”
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot sertificēta zemes ierīkotāja Anitas Šķēpas, sertifikāta numurs AA0113, 2021.gada
17.septembrī elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam kadastra numurs 76800030131, kas atrodas Meža Trūpos, Stabulnieku
pagastā, Preiļu novadā, konstatēts, ka izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst pašvaldības teritorijas
plānojumam.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumiem
Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam (kadastra nr. 76800030131), par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76800030131 (platība 10,00ha) sadalīšanu divos zemes
gabalos.
2. Noteikt plānotajai zemes vienībai nr.1 (2,00ha, kadastra apzīmējums 76800030284) zemes
izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
2.1. Atstāt spēkā nosaukumu un ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 76800030284, adresi: „Meldri”, Meža Trūpi, Stabulnieku pagasts, Preiļu
novads (klasifikatora kods 104645324).
3. Noteikt plānotajai zemes vienībai nr.2 (8,0ha, kadastra apzīmējums 76800030289) zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3.1. Piešķirt nosaukumu „Meldru Lauki”.
3.2.Atdalīt no nekustamā īpašuma “Meldri”, kadastra nr. 76800030131, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 76800030219 5,2ha platībā, iekļaujot to nekustamajā īpašumā
“Meldru Lauki”.
3.3.Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76800030219 zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

4. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD Latgales
reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: I.Upeniece

42.§
Par sadarbības līguma noslēgšanu
(ziņo: Ā. Vucāns)

Vārkavas novada domē (turpmāk – VND) 2021.gada 20.maijā saņemta AS „Latvijas valsts meži”
(turpmāk – LVM) vēstule Nr.4.1-2_03t3_260_21_537, kurā LVM norāda, ka saņēmusi Valsts zemes
dienesta paziņojumu par būves ar kadastra apzīmējumu 7690 002 017 6001 (Ceļš “SvaļbiškiMazkursīši”, kas daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7690 003 0008) reģistrēšanu
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, un norāda, ka zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 7690 003 0008 Vārkavas novada Upmalas pagastā ietilpst nekustamā īpašuma “Valsts
mežs”, kadastra Nr.7690 003 0008, sastāvā. Minētais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda
Zemkopības ministrijas personā 07.11.2012., Upmalas pagasta zemesgrāmatas nodalījums
Nr.100000512510. LVM norāda, ka VND rīcība, deklarējot būvi kā pašvaldības valdījumā esošu, var
liegt akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” realizēt savus plānus attiecībā uz ceļa stāvokļa uzlabošanu,
attiecīgi, tā izmantošanu saimnieciskās darbības nodrošināšanai, un piedāvā norādīto ceļa posmu vai nu
atsavināt normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, vai nu noslēgt īstermiņa līgumu par sadarbību LVM
pārvaldīšanā esošā meža autoceļa uzturēšanā (tai skaitā, ceļa ikdienas uzturēšanas darbi un sniega
tīrīšana).
VND 29.06.2021. pieņēma lēmumu Nr.1117 “Par atsavināšanas procesa ierosināšanu” ar kuru
nolēma ierosināt atsavināšanas procesa uzsākšanu būvei ar kadastra apzīmējumu 7690 002 0176 001
(Ceļš “Svaļbiški-Mazkursīši”). Ņemot vērā, ka nepieciešams veikt zemes ierīcības projekta izstrādi, kura
izstrādei šobrīd Preiļu novada domē līdzekļi nav paredzēti un nepieciešams lemt par īstermiņa līguma
noslēgšanu sadarbībai ar LVM.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 54.panta pirmo daļu, kas noteic, ka iestādes sadarbojas, lai veiktu savas funkcijas un uzdevumus,
Preiļu novada domes 2021.gada 6.jūlija saistošo noteikumu Nr.2021/5 „Preiļu novada pašvaldības
nolikums” 67.punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu par sadarbību ar akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži” (reģ.Nr.40003466281,
juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004) par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā
nekustamā īpašuma “Valsts mežs” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7690 003 0008 daļas
~ 0,1 ha platībā izmantošanu, kas atrodas zem ceļa “Svaļbiški – Mazkursīši”, pašvaldības
autonomās funkcijas nodrošināšanai - ceļu uzturēšanai.
2. Pilnvarot Preiļu novada pašvaldības Vārkavas apvienības pārvaldes Upmalas pagasta
pārvaldes vadītāju Intu Kivlenieci parakstīt līgumu par sadarbību.
3. Atcelt Vārkavas novada domes 2021.gada 29.jūnija lēmumu Nr.1117 “Par atsavināšanas
procesa ierosināšanu”.
4. Informēt akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” Nekustamo īpašumu pārvaldi par
pieņemto lēmumu.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Vaivode
Pielikumā Nr. 12: Līgums “Par meža autoceļu izmantošanu”
Sagatavotājs: I.Vaivode 26562334, irina.vaivode@varkava.lv

43.§
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot IK “KASO”, reģ.Nr. 41502034267, īpašnieces S. Č., deklarētā adrese, 13.09.2021.
iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu par zemi ar kadastra apzīmējumu 76900050518 (0,30ha )zem
IK “KASO” piederošā ēku īpašuma ar kadastra Nr.76905050002, konstatēts:
IK “KASO” 18.08.2021. ir nostiprinātas īpašumtiesības zemesgrāmatā uz ½ nekustamā ēku
īpašuma Upmalas pagasta Kazēros. Pašvaldībai ir noslēgts zemes nomas līgums Nr.13-2/18/7 par 1/2
domājamās daļas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76900050518 un kopplatību 0,30 ha ar A. K.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 7., 8., un 17.
punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar IK “KASO”, reģ.Nr. 41502034267 par ½ domājamās daļas
zemes vienības Kazēros, Upmalas pagastā, Preiļu novadā ar kadastra apzīmējumu 76900050518
(0,30ha ) nomu uz 6 gadiem ar mērķi lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003).
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % gadā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro
gadā. Papildus maksājams pievienotās vērtības nodoklis.
3. Izbeigt zemes nomas līgumu ar iepriekšējo ēkas daļas īpašnieci A. K., personas kods.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi –I.Vaivode
Pielikumā Nr.13.: Zemes nomas līgums.
Sagatavotājs: I.Vaivode

44.§
Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
44.1.
Par zemes gabala 76900050201 atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.76900050456
Preiļu novadā, Upmalas pagastā, sadali, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14.punktu, 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” 30. punktu, Vārkavas novada 24.11.2020. sēdes lēmumu “Par zemes gabalu ierakstīšanu
Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai”,

Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7690 005 0456 Preiļu novadā,
Upmalas pagastā, sastāvoša no divām zemes vienībām, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 76900050201, 1,54 ha kopplatībā neizstrādājot zemes ierīcības sadales
projektu.
2. Atdalāmo zemes vienību 76900050201, 1,54 ha kopplatībā iekļaut jaunā zemes īpašumā
un piešķirt jaunu nosaukumu “Sulas”, saglabājot esošo nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi 0101 (zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Vaivode
Sagatavotājs: I.Vaivode 26562334, irina.vaivode@varkava.lv

44.2.
Par zemes gabala 76900060126 atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.76900060020
Preiļu novadā Upmalas pagastā, sadali, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14.punktu, 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” 30. punktu, Vārkavas novada domes 25.06.2019. sēdes lēmumu Nr.98/14.2 “Par rezerves zemes
fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekritīgu Vārkavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Vārkavas novada pašvaldības vārda”,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.76900060020 Preiļu novadā,
Upmalas pagastā, sastāvoša no divām zemes vienībām, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 76900060126 1,39 ha kopplatībā neizstrādājot zemes ierīcības sadales
projektu.
2. Atdalāmo zemes vienību 76900060126 1,39 ha kopplatībā iekļaut jaunā zemes īpašumā
un piešķirt jaunu nosaukumu “Kazenāji”, saglabājot esošo nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Vaivode
Sagatavotājs: I.Vaivode 26562334, irina.vaivode@varkava.lv
Plkst. 17:19 no zāles iziet deputāts A.Pastars

44.3.
Par zemes gabala 76900060151 atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.76900010045
Preiļu novadā Upmalas pagastā, sadali, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14.punktu, 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” 30. punktu, Vārkavas novada domes 25.06.2019. sēdes lēmumu Nr.98/14.2 “Par rezerves zemes
fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekritīgu Vārkavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Vārkavas novada pašvaldības vārda”,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET – nav
balsis; ATTURAS – nav balsis (A.Pastars nepiedalās balsojumā), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.
4.

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.76900010045 Preiļu novadā Upmalas
pagastā, sastāvoša no sešām zemes vienībām, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
76900060151 3,7 ha kopplatībā neizstrādājot zemes ierīcības sadales projektu.
Atdalāmo zemes vienību 76900060151 3,7 ha kopplatībā iekļaut jaunā zemes īpašumā un
piešķirt jaunu nosaukumu “Sanitāri”, saglabājot esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Vaivode

Sagatavotājs: I.Vaivode 26562334, irina.vaivode@varkava.lv

45.§
Par Preiļu novada pašvaldības Transporta daļas nolikuma apstiprināšanu
(ziņo: Ā. Vucāns, A.Lepers, izsakās J.Erts)

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Preiļu novada pašvaldības
nolikumu (06.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 2021/05)
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET – nav
balsis; ATTURAS – nav balsis (A.Pastars nepiedalās balsojumā), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības transporta daļas nolikumu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – transporta daļas vadītājs A.Lepers.
Pielikumā Nr. 14.: Preiļu novada pašvaldības Transporta daļas nolikums
Sagatavoja I.Klindžāne
Plkst. 17:22 zālē atgriežas deputāts A.Pastars

46.§
Par siltumenerģijas tarifu Riebiņu ciematā 2021. /2022. gada apkures sezonai.
(ziņo: Ā. Vucāns, P.Rožinskis, izsakās: R.Rubins, M.Plivda, J.Erts, A.Zīmelis)

Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvalde ir saņēmusi SIA „Agrofirma „Turība””, reģ. Nr.
47703000195, 13.09.2021. vēstuli par siltumenerģijas piegādes tarifu. Vēstulē ir paziņots, ka piedāvātais
siltumenerģijas piegādes tarifs uz 2021./2022.gada apkures sezonu ir 1 MWh – EUR 54,23,- (piecdesmit

četri euro 23 euro centi), plus PVN 21%. Pagājušā gada cena 2020/2021 gada apkures sezonai bija EUR
63,03 par 1 MWh plus PVN (21%).
Preiļu novada pašvaldība, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta 27. punktu, kurš nosaka,
ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA „Agrofirma „Turība””, reģ. Nr. 47703000195, par siltumenerģijas piegādi
2021./2022. gada apkures sezonai.
2. Apstiprināt siltumenerģijas tarifu par 1 MWh- EUR 54,23 bez PVN.
3. Noteikt maksu par siltumenerģiju dzīvojamās mājas Parka ielā 2 un Rēzeknes ielā 1, Riebiņos,
īrniekiem un dzīvokļu īpašniekiem EUR 54,23 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par 1 MWH.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 88, LV-4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Līgums par siltumenerģijas pārdošanu (projekts).
Sagatavotājs: Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes Tehniskās daļas vadītājs Artūrs Meluškāns

47.§
Par nekustamā īpašuma sadali
47.1.
SIA „J&E Īpašumi” iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot SIA „J&E Īpašumi”, reģ. Nr.55403025901, adrese Blaumaņa iela 8-2, Koknese, Kokneses
pagasts, Kokneses nov., 2021.gada 03.septembra iesniegumu (reģ. Nr. 03.09.2021., Nr.4-11/2278) par
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7656 005 0203 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656
005 0320 Preiļu novada Pelēču 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 - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7656 005 0318 Preiļu
novada Pelēču pagastā, sadalot atbilstoši grafiskajam pielikumam – atdalīt no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7656 005 0318 apmēram 5,5 ha.
2.Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot uzmērīšanu dabā.
3.Atdalāmajai zemes vienībai apmēram 5,5 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu “Sērstiņu Pļava” un
noteikt plānoto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība).
4.Īpašuma sastāvā paliekošajai zemes vienības daļai apmēram 5,54 ha platībā saglabāt esošo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība) un esošo nosaukumu.
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: 5000
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
Sagatavotājs: V.Biezaite

47.2.
A. G. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot A. G., personas kods, 2021. gada 26.augusta iesniegumu (reģ. 26.08.2021., Nr.4-15/827G) par nekustamā īpašuma ar īpašuma kadastra Nr.7656 002 0307, 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" 30.apakšpunktu, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455
„Adresācijas noteikumi” 8.3 punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu ar īpašuma kadastra Nr.7656 002 0307 sastāvoša no divām zemes
vienībām, divos atsevišķos īpašumos, neizstrādājot zemes ierīcības sadales projektu.
2.Atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7656 005 0066 platībā 0,1704 ha un iekļaut jaunā
īpašumā saglabājot esošo, VARIS reģistrēto adresi Skolas iela 23, Pelēči, Preiļu novads un mainīt
esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība) uz 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
3. Īpašumā paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7656 005 0066 platībā 1,38 ha saglabāt
nosaukumu un mainīt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV - 4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5.Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite

47.3.
V. B. pilnvarotās personas M. S. iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot V. B., personas kods, pilnvarotās personas M. S., personas kods, dzīvesvieta , 2021. gada
01.septembra iesniegumu (reģ. 01.09.2021., Nr.4-15/848-S) par nekustamā īpašuma ar īpašuma kadastra
Nr.7656 001 0122 Preiļu novada Pelēču 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"

30.apakšpunktu, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 „Adresācijas noteikumi” 8.3
punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ar īpašuma kadastra Nr. 7656 001 0122, sastāvoša no trijām
zemes vienībām, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7656 001 0122 platībā 9,3 ha neizstrādājot
zemes ierīcības sadales projektu.
2.Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7656 001 0122 piešķirt jaunu nosaukumu un
saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība).
3.Īpašuma sastāvā paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7656 001 0121 un 7656
006 0083 saglabāt esošo nosaukumu .
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7656 001 0121 saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7656 006 0083 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).
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV - 4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5.Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite

PAPILDJAUTĀJUMI
48.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „X”
(ziņo: Ā. Vucāns)

Preiļu novada dome izskata sertificēta zemes ierīkotāja Anitas Šķēpas, sertifikāta numurs
AA0113, 2021.gada 17.septembrī elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam kadastra numurs 76580050066, kas atrodas Preiļu pagastā
Preiļu novadā, konstatēts, ka izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst pašvaldības teritorijas
plānojumam.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumiem
Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam (kadastra nr. 76580050066), par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76580050283 (platība 16,89ha) sadalīšanu divos zemes
gabalos.
2. Noteikt plānotajai zemes vienībai nr.1 (10,89ha, kadastra apzīmējums 76580050322) zemes
izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Noteikt plānotajai atdalāmajai zemes vienībai nr.2 (6,0ha, kadastra apzīmējums 76580050323) zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3.1. Piešķirt nosaukumu „Salnas”.
3.2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76580050323 zemes lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3.3. Mainīt ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76580050323
adresi (klasifikatora kods 106365477).

4. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD Latgales reģionālajā
nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: I.Upeniece

49.§
Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādes ”Sprīdītis’’ vadītājas J.Harlamovas iesnieguma
izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis’’ vadītājas Jeļenas Harlamovas
iesniegumu (Riebiņu apvienības pārvaldes lietvedības sistēmā reģistrēts 29.09.2021.,reģistrācijas nr.
i182 ) ar lūgumu palielināt darba samaksu izglītības iestādes “Sprīdītis’’ vadītājai un piešķirt papildus
finansējumu logopēda darba samaksai, konstatēts:
1) Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr. 445’’Pedagogu darba
samaksas noteikumi’’, kuru grozījumi stājās spēkā no 2021.gada 1.septembra,ar kuriem noteikts,
ka zemākā mēneša darba algas likme izglītības iestāžu vadībai ar skolēnu skaitu līdz 100 ir
1110,00 EUR/mēnesī, ar izglītojamo skaitu no 101 līdz 150 – 1169,00 EUR/mēnesī.
2) Tā kā ir pieaudzis to izglītojamo skaits, kuriem ir nepieciešamas logopēda konsultācijas, piešķirtā
valsts mērķdotācija logopēda darba samaksai ir nepietiekama, lai nodrošinātu nepieciešamo
konsultāciju apjomu.
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Riebiņu novada domes Amatu un amatalgu sarakstā šādu grozījumu:
Noteikt Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai darba algas samaksu EUR 1110,00
(viens tūkstotis viens simts desmit euro, 00 centi) mēnesī.
2. Piešķirt papildus finansējumu logopēda darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 103,00 EUR (0,1 likme mēnesī) apmērā, 4 mēnešiem (septembrisdecembris) – 412,00 EUR.
3. Izmaiņas vadītājas darba samaksā un logopēda darba samaksu finansēt no izglītības iestādes
iekšējām rezervēm un attiecīgi piemērot ar 2021. gada 1.septembri.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi- ekonomiste L.Mūrniece.
Sagatavotājs: ekonomiste Liene Mūrniece

50.§
Rušonas pamatskolas direktores J.Šelegovičas iesnieguma izskatīšana
(ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot Rušonas pamatskolas direktores Janīnas Šelegovičas iesniegumu (Riebiņu apvienības
pārvaldes lietvedības sistēmā reģistrēts 29.09.2021.,reģistrācijas nr. i181) ar lūgumu piešķirt papildus
finansējumu pedagogu darba samaksai un piemaksai skolas vadībai, konstatēts:
3) 2021./2022.m.g. izglītojamo skaits Rušonas pamatskolā ir palielinājies par 4 un papildus
piešķirtajai valsts mērķdotācijai, pamatskolai nepieciešams finansējums 0,7 likmes apmērā
pedagogu darba samaksai.
4) Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr. 445’’Pedagogu darba
samaksas noteikumi’’, kuru grozījumi stājās spēkā no 2021.gada 1.septembra,ar kuriem noteikts,
ka zemākā mēneša darba algas likme izglītības iestāžu vadībai ar skolēnu skaitu līdz 100 ir
1110,00 EUR/mēnesī, ar izglītojamo skaitu no 101 līdz 150 – 1169,00 EUR/mēnesī.

Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (Ā.Vucāns, A.Brakovska, P.Rožinskis, J.Ivanāns, J.Vucāns,
I.Stare, A.Lazdāns, I.Anspoka, R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, N.Hļebņikova, I.Pokšāne); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Lai nodrošinātu mācību plāna, programmu īstenošanu un veiktu kvalitatīvu audzināšanas darbu
skolā, piešķirt papildus finansējumu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām (turpmāk VSAOI) Rušonas pamatskolai 719,00 EUR mēnesī, 4 mēnešiem
(septembris-decembris) – 2876,00 EUR.
2. Piešķirt 2021./2022.m.g. iestādes vadībai pie aprēķinātās valsts mērķdotācijas piemaksu 480,00
EUR/mēnesī (līdz vienai likmei), 4 mēnešos (septembris-decembris) – 1920,00 EUR (darbs
samaksa un VSAOI).
3. Nepieciešamos līdzekļus paredzēt no izglītības iestādes iekšējām rezervēm un attiecīgi piemērot
ar 2021. gada 1.septembri.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi- ekonomiste L.Mūrniece.
Sagatavotājs: ekonomiste Liene Mūrniece
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