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
ATTĀLINĀTĀ VEIDĀ
Preiļos
2021.gada 28.oktobrī

Nr.23

Sēdi sasauc plkst.15.00
Sēdi atklāj plkst. 15.00
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns
Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lāsma Ruzģe
Domes sēde notiek attālināti – videokonferences veidā un tiek ierakstīta audioformātā.
Sēdē piedalās:
Domes deputāti – Ārijs Vucāns, Anita Brakovska, Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne,
Iveta Stare, Andris Lazdāns, Ineta Anspoka, Raimonds Rubins, Andris Pastars, Juris Erts, Maruta Plivda,
Nadežda Hļebņikova, Juris Vucāns, Lauris Pastars
Domes darbinieki un uzaicinātās personas:
Vita Biezaite – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja;
Inta Klindžāne – Juridiskās daļas vadītāja p.i.;
Laine Giluče – Mājas lapas satura redaktore;
Juta Ivanāne – Personālvadības un administratīvās daļas vadītāja;
Sanda Launerte – Izpilddirektora vietnieces pagaidu pienākumu izpildītāja;
Skaidra Mukāne – Galvenā grāmatvede;
Jolanta Gžibovska – Finanšu analītiķe;
Ineta Valaine – Attīstības daļas vadītājas p.i.;
Skaidrīte Medne – Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja;
Mairita Armane – Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja;
Dagnija Dudarjonoka – Vārkavas apvienības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste;
Māra Pudnika – Saunas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja;
Iveta Stašulāne - Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja;
Rihards Romanovskis – Pašvaldības policijas priekšnieks;
Aivars Rivars – Aglonas pagasta pārvaldes vadītājs;
Silvija Kurtiņa - Kultūras centra darbiniece.

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
Finanšu komitejas jautājumi:
1. Par pirkuma - pārdevuma līguma noslēgšanu.
2. Par SIA Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija kapitāldaļu
pārņemšanu.
3. Par SIA Cirīšu HES kapitāldaļu pārņemšanu.
4. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
5. Par vecāku līdzdalības maksājumu atcelšanu.
6. Par Preiļu novada pašvaldības Personālvadības un administratīvās daļas nolikuma
apstiprināšanu.
7. Par Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas nolikuma apstiprināšanu.
8. Par Preiļu novada pašvaldības juridiskās un iepirkumu daļas izveidošanu.
9. Par Preiļu novada Pašvaldības policijas izveidošanu.
10. Par Finanšu un grāmatvedības daļas izveidošanu un izmaiņām amatu sarakstā.
11. Par grozījumiem Aglonas pagasta pārvaldes, Riebiņu apvienības pārvaldes un Vārkavas
apvienības pārvaldes amatu sarakstos.
12. Par grozījumiem pašvaldības Tehniskās daļas amatu sarakstā.
13. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā.
14. Par noslēgtā telpu patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu.
Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi:
15. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
16. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
17. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.
18. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
19. Par dzīvojamās platības piešķiršanu sociālajā mājā “Rudenāji”.
20. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu.
21. Par dzīvojamās platības apmaiņu.
22. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu.
23. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu un dzīvojamās platības
piešķiršanu.
Infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumi:
24. Par telpu nomu.
25. Par nekustamā īpašuma robežas grozīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
26. Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses maiņu.
27. Par zemes nomu.
28. Par nosaukuma piešķiršanu.
29. Par adreses piešķiršanu.
30. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
32. Par medību platību apsaimniekošanu.
33. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā ar kadastra numuru 7690 006 0151.
34. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai Preiļu
novadā.
35. Par servitūta ceļa iekļaušanu pašvaldības autoceļu reģistrā.
36. Par ceļu uzturēšanas klašu publikāciju masu saziņas līdzekļos ziemas sezonai -16.10.202115.04.2022.
37. Par precizējumu veikšanu 30.09.2021. domes sēdes protokola Nr.21 lēmumā 35.§ “Par
līdzekļu piešķiršanu pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrādei un autoruzraudzības
veikšanai”.

38. Par izmaiņām zemes nomas līgumā.
Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut darba kārtībā papildus sagatavotus šādus jautājumus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(39) Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
(40) Par iesnieguma izskatīšanu.
(41) Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
(42) Par finansiālu atbalstu.
(43) Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā.
(44) Par Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja apstiprināšanu.

Sēdes vadītājs aicina balsot par izsludināto darba kārtību, iekļaujot papildus sagatavotus 6 (sešus)
papildjautājumus kā darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus sagatavotus 6 (sešus) papildjautājumus kā
darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi.
FINANŠU KOMITEJAS JAUTĀJUMI
1. §
Par pirkuma - pārdevuma līguma noslēgšanu
I. K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot I. K., personas kods , adrese:, 2021.gada 06.oktobra iesniegumu (reģ. 06.10.2021., Nr.415/1983-K) par pirkuma – pārdevuma līguma noslēgšanu par nekustamā īpašuma Preiļos, tika
konstatēts:
(1) Nekustamais īpašums Preiļos 2020.gada 29.decembrī ir reģistrēts Daugavpils tiesas Preiļu
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4365- 1, pamatojoties uz Preiļu novada domes
2020.gada 28.maija lēmumu (protokols Nr.9, 19.§).
(2) 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.
(3) Ņemot vērā, ka starp Preiļu novada pašvaldību un pirmpirkuma tiesīgo I. K., personas kods
2015.gada 02.martā tika noslēgts Dzīvojamo telpu īres līgums, tad saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešo daļu 2021.gada 03.martā tika nosūtīts
paziņojums Nr.4-15/284 “Par nekustamā īpašuma novērtējumu”, kurā norādīts, ka saskaņā
ar 2020.gada 19.augusta saņemto novērtējumu nekustamā īpašuma Preiļos vērtējums ir EUR
9 300,00.
(4) Preiļu novada pašvaldībā tika saņemts I. K. 2021.gada 12.marta iesniegums (reģ.
15.03.2021., Nr.4-15/174-K), kurā tieši pausta pirmpirkuma tiesīgās personas griba
iegādāties nekustamo īpašumu Preiļos, taču tika izteikts lūgums atlikt atsavināšanu līdz šā
gada oktobrim, kā arī ņemt vērā ieguldījumus, kas veikti dzīvokļa uzlabošanā, saskaņā ar
iesniegumam pievienotajiem čekiem un preču pavadzīmēm.
(5) 2021.gada 01.aprīlī tika saņemts Preiļu novada domes Būvvaldes atzinums Nr.1-7/21-028,
kurā norādīts, ka, izskatot I. K. 2021.gada 12.marta iesniegumam (reģ. 15.03.2021., Nr.415/174-K) klāt pievienotos čekus par iegādātajiem materiāliem pašvaldības dzīvokļa
īpašuma uzlabošanā, tika konstatēts, ka pašvaldības dzīvokļa Preiļos īrnieces ilgtermiņa
ieguldījums ir EUR 846,55 (astoņi simti četrdesmit seši euro un 55 centi) apmērā.

(6) Ņemot vērā iepriekšminēto, tiek konstatēts, ka pašvaldības dzīvokļa Preiļos pirkuma maksa
ir EUR 8 543, 45 (astoņi tūkstoši pieci simti četrdesmit trīs euro un 45 centi), kas sastāda
pirkuma maksu EUR 8 453,45 (astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit trīs euro un 45 centi) un
izdevumus, kas saistīti ar sertificēta vērtētāja pakalpojuma sniegšanu EUR 90,00
(deviņdesmit euro un 00 centi) apmērā.
(7) Preiļu novada pašvaldībā tika saņemts I. K., personas kods 2021.gada 06.oktobra iesniegums
- apliecinājums (reģ.06.10.2021., Nr.4-15/983-K) par piekrišanu atsavināt nekustamo
īpašumu Preiļos par pirkuma maksu EUR 8 543, 45 (astoņi tūkstoši pieci simti četrdesmit trīs
euro un 45 centi).
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 - 15 balsis (I.Anspoka A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt pirkuma - pārdevuma līgumu ar I. K., personas kods par nekustamā īpašuma Preiļos,
kadastra numurs XXX, par pirkuma maksu EUR 8 543, 45 (astoņi tūkstoši pieci simti četrdesmit
trīs euro un 45 centi), kas sastāda pirkuma maksu EUR 8 453,45 (astoņi tūkstoši četri simti
piecdesmit trīs euro un 45 centi) un izdevumus, kas saistīti ar sertificēta vērtētāja pakalpojuma
sniegšanu EUR 90,00 (deviņdesmit euro un 00 centi) apmērā, veicot pilnīgas pirkuma maksas
apmaksu ar pārskaitījumu uz Preiļu novada pašvaldības kontu vienas nedēļas laikā pēc pirkuma
– pārdevuma līguma noslēgšanas.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada pašvaldības Juridiskā daļa.
Sagatavotājs: I.Žukova

2. §
Par SIA Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija kapitāldaļu
pārņemšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par SIA Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību
organizācija, reģistrācijas Nr. 41503029988, kapitāldaļu sadalīšanu, konstatēts: sakarā ar Aglonas
novada pašvaldības sadalīšanu un mantas, tiesību un saistību pārdali starp Preiļu novada pašvaldību un
Krāslavas novada pašvaldību, Preiļu novada domes 09.09.2021. domes sēdē tika pieņemts lēmums sadalīt Aglonas novada pašvaldībai piederējušās 15 kapitāldaļas (2,73%) pēc iedzīvotāju skaita sekojoši:
Krāslavas novada pašvaldībai – 7 daļas; Preiļu novada pašvaldībai - 8 daļas.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” pārejas noteikumu 6.punktu, MK
2020.gada 10.novembra noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 9.punktu, 10.punktu,
13.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 11.panta trešo daļu,
kas paredz: Ja attiecīgā atvasinātā publiskā persona tiek reorganizēta, par tai piederošo kapitāla daļu
turētāju kļūst atvasināta publiska persona, kura ir reorganizētās atvasinātās publiskās personas tiesību
un pienākumu pārņēmēja, ja lēmumā par atvasinātas publiskas personas reorganizāciju nav noteikts
citādi,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pārņemt Preiļu novada pašvaldības īpašumā Aglonas novada pašvaldības 8 (astoņas)
kapitāldaļas un Vārkavas novada pašvaldības 6 (sešas) kapitāldaļas SIA Atkritumu
apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors A.Zīmelis.

Sagatavotājs: I.Klindžāne

3. §
Par SIA Cirīšu HES kapitāldaļu pārņemšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par Aglonas novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu SIA “Cirīšu HES”
pārņemšanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu,
konstatēts: SIA Cirīšu HES dibināta 2002.gada 28.janvārī, juridiskā adrese: "Cirīšu hidroelektrostacija",
Lopoti, Aglonas pagasts, Preiļu novads. Mikrosabiedrība.
Sabiedrības pamatkapitāls ir veidojies no dalībnieku ieguldījumiem: Aglonas pagasta padomes
mantiskais ieguldījums – 89 097 EUR, SIA „SKF un partneri” naudas līdzekļu ieguldījums – 133 646
EUR.
SIA “Cirīšu HES” galvenais darbības veids ir Elektroenerģijas ražošana ( NACE2 35.11) .
Papilddarbība: Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu
darbība; Izmitināšana (viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās).
Atbilstoši “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 1.panta 5)
punktā dotajai definīcijai, SIA „Cirīšu HES” ir privātā kapitālsabiedrība, jo kapitāla daļas pieder SKF
UN PARTNERI 60%, 133 646 kapitāldaļas, Aglonas novada pašvaldībai – 40%, 89 097 kapitāldaļas.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” pārejas noteikumu 6.punktu, MK
2020.gada 10.novembra noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 9.punktu, 10.punktu,
13.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 11.panta trešo daļu,
kas paredz: Ja attiecīgā atvasinātā publiskā persona tiek reorganizēta, par tai piederošo kapitāla daļu
turētāju kļūst atvasināta publiska persona, kura ir reorganizētās atvasinātās publiskās personas tiesību
un pienākumu pārņēmēja, ja lēmumā par atvasinātas publiskas personas reorganizāciju nav noteikts
citādi,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pārņemt Preiļu novada pašvaldības īpašumā Aglonas novada pašvaldības 89 097 kapitāldaļas
(40%) SIA Cirīšu HES, reģistrācijas Nr. 41503029437.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors A.Zīmelis.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

4. §
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
4.1.
Par pašvaldības dzīvokļa Aglonas ielā 3-3, Preiļos izsoles rezultātu apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saskaņā ar Preiļu novada domes 26.08.2021. lēmumu (sēdes protokols Nr.18; p. 1.) tika rīkota
atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli par pašvaldībai piederošu dzīvokli Aglonas ielā 3-3, Preiļos
10,6 kv.m platībā, kadastra Nr. 7601 900 2792, un apstiprināti izsoles noteikumi. Izsole bija plānota
2021.gada 5.oktobrī plkst. 13.00 ZOOM platformā. Uz izsoli netika reģistrēts neviens pretendents, līdz
ar to pirmā atklātā mutiskā izsole par dzīvokļa īpašumu Aglonas ielā 3-3, Preiļos, beigusies bez rezultāta.
Pamatojoties uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 31.pantu un 32.panta pirmo daļu,
dzīvokļa Aglonas ielā 3-3, Preiļos izsoles noteikumiem (26.08.2021. sēdes protokols Nr.18; p. 1.),
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atzīt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Aglonas ielā 3-3, Preiļos, kadastra Nr. 7601 900
2792 izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicies neviens pretendents.
2. Rīkot atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli, samazinot nosacīto cenu par 20 %,
pamatojoties uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 32.panta pirmo daļu un
apstiprināt otrās izsoles sākumcenu EUR 304,00 apmērā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Vita Biezaite.
Pielikumā Nr.1: Nekustamā īpašuma Aglonas ielā 3-3, Preiļos, Preiļu novadā izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

4.2.
Par pašvaldības dzīvokļa Andreja Upīša ielā 18-5, Preiļos izsoles rezultātu apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saskaņā ar Preiļu novada domes 29.07.2021. lēmumu (sēdes protokols Nr.16; p. 7.2.) tika rīkota
trešā atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli par pašvaldībai piederošu dzīvokli A.Upīša ielā 18-5,
Preiļos 74,7 kv.m platībā, kadastra Nr. 7601 900 2787, un apstiprināti izsoles noteikumi. Izsole bija
plānota 2021.gada 5.oktobrī plkst. 11.30 ZOOM platformā. Uz izsoli netika reģistrēts neviens
pretendents, līdz ar to trešā atklātā mutiskā izsole par dzīvokļa īpašumu Andreja Upīša ielā 18-5, Preiļos,
beigusies bez rezultāta.
Pamatojoties uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 31.pantu un 32.panta trešo daļu,
dzīvokļa Andreja Upīša ielā 18-5, Preiļos izsoles noteikumiem 29.07.2021. lēmumu (sēdes protokols
Nr.16; p. 7.2.) ,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt pašvaldībai piederošā dzīvokļa Andreja Upīša ielā 18-5, Preiļos, kadastra Nr. 7601 900
2787, izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicies neviens pretendents.
2. Pamatojoties uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 32.panta trešo daļu piemērot
citu īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu, nosakot pirkuma maksu EUR
1000,00 apmērā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Vita Biezaite.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

4.3.
Par pašvaldības dzīvokļa Andreja Upīša ielā 18-3, Preiļos izsoles rezultātu apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saskaņā ar Preiļu novada domes 29.07.2021. lēmumu (sēdes protokols Nr.16; p. 7.1.) tika rīkota
trešā atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli par pašvaldībai piederošu dzīvokli A.Upīša ielā 18-3,
Preiļos 37,4 kv.m platībā, kadastra Nr. 7601 900 2756, un apstiprināti izsoles noteikumi. Izsole bija
plānota 2021.gada 5.oktobrī plkst. 12.00 ZOOM platformā. Uz izsoli netika reģistrēts neviens
pretendents, līdz ar to trešā atklātā mutiskā izsole par dzīvokļa īpašumu Andreja Upīša ielā 18-3, Preiļos,
beigusies bez rezultāta.
Pamatojoties uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 31.pantu un 32.panta trešo daļu,
dzīvokļa Andreja Upīša ielā 18-3, Preiļos izsoles noteikumiem 29.07.2021. lēmumu (sēdes protokols
Nr.16; p. 7.1.) ,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atzīt pašvaldībai piederošā dzīvokļa Andreja Upīša ielā 18-3, Preiļos, kadastra Nr. 7601 900
2756, izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicies neviens pretendents.
2. Pamatojoties uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 32.panta trešo daļu piemērot
citu īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu, nosakot pirkuma maksu EUR
600,00 apmērā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Vita Biezaite.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

5. §
Par vecāku līdzdalības maksājumu atcelšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: J.Erts, A.Pastars, A.Brakovska)

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 „Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” un
Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” nosacījumiem, kas
nosaka būtiskus ierobežojumus interešu izglītības, profesionālās ievirzes sporta izglītības un
profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas programmu īstenošanā, izskatot Preiļu novada bērnu un
jauniešu centra direktores A.Caunes 2021.gada 18.oktobra iesniegumu, Preiļu Mūzikas un mākslas
skolas direktora E.Znutiņa 2021.gada 18.oktobra iesniegumu, Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta
skolas direktora E.Vaivoda 2021.gada 18.oktobra iesniegumu, saskaņā ar Preiļu novada Bērnu un
jauniešu centra “Noteikumi par vecāku līdzdalības maksājumiem”, “Noteikumi par Preiļu Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmās” un
“Noteikumi par Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu
profesionālās ievirzes izglītības programmās”
Deputāts J.Erts precizē, vai vecāku līdzdalības maksājumi tiek atcelti uz nenoteiktu laiku.
Deputāts J.Erts vēlas iegūt informāciju, par situāciju ar Covid-19 slimību un pašvaldības iesaistīšanos
un līdzdarbību iedzīvotāju vakcinācijas procesā.
Ā.Vucāns un A.Brakovska komentē par pašvaldības darbību vakcinācijas procesā. Ziņo par tikšanos ar
Vakcinācijas biroja pārstāvi un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt ikmēneša vecāku līdzdalības maksājumus Preiļu novada bērnu un jauniešu centra interešu
izglītības programmās 2021./2022.mācību gadā.
2. Atcelt ikmēneša vecāku līdzdalības maksājumus no 2021.gada 11.oktobra:
2.1. Preiļu mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmās;
2.2. Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmās .
3.
Atbildīgie par lēmuma izpildi A.Caune, E.Znutiņš un E.Vaivods.
Sagatavotājs J.Gžibovska, A.Caune

6. §
Par Preiļu novada pašvaldības Personālvadības un administratīvās daļas nolikuma
apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: A.Pastars, J.Ivanāne)

Izskatot lēmumprojektu par Personālvadības un administratīvās daļas nolikuma apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Preiļu novada pašvaldības
nolikumu (06.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 2021/05),

Deputāts A. Pastars lūdz komentārus par daļas nolikuma 2.4. un 2.5. punktu. Priekšlikums veikt
labojumus nolikuma 2.5. punktā par daļas vadītāja aizvietošanu prombūtnes laikā šādā redakcijā: Daļas
vadītāja prombūtnes laikā tā pienākumus pilda, pēc daļas vadītāja ieteikuma, ar izpilddirektora
rīkojumu nozīmēts daļas darbinieks.
Priekšlikums tiek atbalstīts un tiek veikti labojumi nolikumā.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības Personālvadības un administratīvās daļas nolikumu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Personālvadības un administratīvās daļas vadītāja J.Ivanāne.
Pielikumā Nr.2 : Preiļu novada pašvaldības Personālvadības un administratīvās daļas nolikums.
Sagatavoja: J.Ivanāne

7. §
Par Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: A.Pastars, J.Erts, J.Ivanāne)

Preiļu novada pašvaldības nolikums (apstiprināts 06.07.2021. kā Preiļu novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 2021/05) paredz Preiļu novada pašvaldības Centrālajā administrācijā
struktūrvienību – sabiedrisko attiecību daļa. 2021.gada 5.oktobrī domes sēdē pieņemts lēmums
(protokols Nr. 22; 4.§): apstiprināt pašvaldības sabiedrisko attiecību daļas amatu sarakstu. Noslēdzies
atklāts konkurss uz Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja amatu, pieņemts komisijas lēmums par daļas
vadītāja pieņemšanu darbā.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka
„pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”, Preiļu
novada pašvaldības nolikuma 1.pielikumu,
Deputāti ierosina veikt izmaiņas Sabiedrisko attiecību daļas nolikuma punktos:
9. punktā precizēt daļas vadītāja aizvietošanu prombūtnes laikā.
15.14. punktā pienākumu piedalīties domes sēdēs varētu aizstāt ar tiesībām piedalīties.
Priekšlikums netiek atbalstīts, tiek atstāta esošā redakcija, par pienākumu piedalīties sēdēs.
15.19. punktā precizēt atskaites iesniegšanu par darbu, papildinot ar tekstu: Sniegt informāciju un
atskaites par darbu pašvaldības izpilddirektoram.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas nolikumu.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors.
Pielikumā Nr.3 : Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas nolikums.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

8. §
Par Preiļu novada pašvaldības juridiskās un iepirkumu daļas izveidošanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, I.Klindžāne)

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka
„pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Noteikumiem par valsts un

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību (Ministru
kabineta 29.01.2013. noteikumi Nr. 66), Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu (Ministru
kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr. 1075), ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektajā,
astotajā un desmitajā daļā noteikto principu, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi, valsts
pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī
funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, optimizējot pašvaldības administratīvo
struktūru, nodrošinot efektīvu pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi un resursu efektīvu izmantošanu,
kā arī valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai,
Deputāte M.Plivda precizē, vai nav jāveic grozījumi pašvaldības nolikumā par apvienotās Juridiskās un
iepirkuma daļas izveidošanu.
Deputāts J.Erts izsakās par atalgojuma apmēru daļas vadītājam un daļas darbiniekiem. M.Plivda
pievienojas viedoklim par algu paaugstināšanu darbiniekiem.
Ā.Vucāns skaidro algu paaugstinājumu daļu vadītājiem, lai motivētu strādāt patstāvīgāk un kvalitatīvāk.
Daļu vadītāju kompetencē ir nākt klajā ar priekšlikumiem par algu apmēru savas daļas darbiniekiem.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Preiļu novada pašvaldības Juridisko un iepirkumu daļu no 2021.gada 1.novembra.
2. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības Juridiskās un iepirkumu daļas nolikumu.
3. Apstiprināt Juridiskās un iepirkumu daļas darbinieku amatu sarakstu sekojošā redakcijā:
N.p. Profesijas
23.05.2017.
k.

kods
MK
noteikumi Nr. 264

Amata
(saskaņā
aprakstu)

nosaukums
ar
amatu

Amatu
vietu skaits

Algu grupa MK
(29.01.2013.
MK not. Nr.66)

Pašvaldības
noteiktā
mēnešalga

Amata saime un
līmenis
(MK
30.11.2010.
not.Nr.1075)

1

1213 23

Daļas vadītājs

2

1213 24

Daļas
vietnieks

3

2611 01

Jurists

4

2611 01

5

3323 01

1

VA 12

1640

IV 11

1300

1

IIIB 10

1200

Jurists

2

II 8

1030

Iepirkumu
speciālists

2,8

IIIA 8

1030

vadītāja 1

4. Uzdot pašvaldības Personālvadības un administratīvajai daļai no 01.11.2021. veikt nepieciešamos
grozījumus darbinieku darba līgumos saskaņā ar apstiprinātajiem amatu sarakstiem.
5. Finanšu līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas Domes administrācija.
6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors.

Pielikumā Nr.4 : Preiļu novada pašvaldības Juridiskās un iepirkumu daļas nolikums
Sagatavotājs: I.Klindžāne

9. §
Par Preiļu novada Pašvaldības policijas izveidošanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: M.Plivda)

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka
„pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”, ievērojot
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektajā, astotajā un desmitajā daļā noteikto principu, ka valsts
pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja
nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi,
optimizējot pašvaldības administratīvo struktūru, nodrošinot efektīvu pašvaldības pastāvīgo funkciju
izpildi un resursu efektīvu izmantošanu, kā arī valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami
privātpersonai, sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma pārejas noteikumu 6.punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Preiļu novada pašvaldības policiju no 2021.gada 1.novembra, apvienojot tās sastāvā
Preiļu novada pašvaldības policijas darbiniekus un Riebiņu apvienības pārvaldes darbiniekus kārtībniekus.
2. Sagatavot Riebiņu apvienības pārvaldes kārtībnieku materiālā atbildībā nodotās tehnikas un citu
materiālo vērtību pieņemšanas – nodošanas aktus. Veikt pamatlīdzekļu uzskaiti un nodošanu
Preiļu novada Pašvaldības policijai.
3. Apstiprināt Preiļu novada Pašvaldības policijas nolikumu.
4. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības policijas darbinieku amatu sarakstu sekojošā redakcijā:
Pašvaldības
noteiktā
Mēnešalga
par 1 likmi

1

Algu
grupa
MK
(29.01.2013.
MK not. Nr.66)
Amata saime
un
līmenis
(MK
30.11.2010.
not.Nr.1075)
28.4; IV, 12.

1

28.4; IIB, 8

1090

3
1

28.4; IIB, 8
28.4; IIB, 8

1000
1090

2,5

28.4; IIB, 8

1000

N.p
.k.
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23.05.2017.
(saskaņā ar amatu vietu
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Nr. 264

1

1349 08

2

3355 08

3
4

3355 14
3355 33

5

3355 34

Policijas
priekšnieks
Vecākais
inspektors
Inspektors
Vecākais
kārtībnieks
Kārtībnieks

1640

5. Uzdot Pašvaldības policijas priekšniekam no 01.11.2021. veikt nepieciešamos grozījumus
darbinieku darba līgumos saskaņā ar apstiprinātajiem amatu sarakstiem
6. Finansējumu paredzēt no Riebiņu apvienības pārvaldes izslēgtajām amata vienībām -vecākais
kārtībnieks , kārtībnieks un Preiļu pašvaldības policijas budžeta.
7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Pašvaldības policijas priekšnieks.
Pielikumā Nr.5 : Preiļu novada Pašvaldības policijas nolikums.
Sagatavoja I.Klindžāne

10. §
Par Finanšu un grāmatvedības daļas izveidošanu un izmaiņām amatu sarakstā
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: M.Plivda, J.Erts, S.Mukāne, I.Klindžāne)

Preiļu novada pašvaldības nolikums (apstiprināts 06.07.2021. kā Preiļu novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 2021/05) paredz Preiļu novada pašvaldības Centrālajā administrācijā
struktūrvienību – Finanšu un grāmatvedības daļa.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,
Noteikumiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās
noteikšanas kārtību (Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumi Nr. 66), Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogu (Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr. 1075), Preiļu novada pašvaldības
nolikuma (apstiprināts 06.07.2021. Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2021/05)
1.pielikumu,
Deputāts J.Erts izsakās par daļas darbinieku pienākumiem ar izglītības iestāžu grāmatvedību.
S.Mukāne paskaidro, ka daļas darbinieki nodarbosies tikai ar centrālās administrācijas grāmatvedību.
Deputāte M.Plivda jautā no kuras budžeta sadaļas tiks finansēts algu palielinājums (arī citu daļu
darbinieku atalgojumos).
Priekšlikums papildināt lēmumprojektu ar 4.punktu, norādot budžeta sadaļu no kuras tiks finansēts algu
palielinājums. Priekšlikums tiek atbalstīts.
Deputāts J.Erts izsaka priekšlikumu iepazīstināt deputātus ar pašvaldības budžeta pašreizējo stāvokli,
izlietojumu un atlikumiem.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. No 2021.gada 1.novembra izdarīt grozījumus Centrālās administrācijas darbinieku amatu
sarakstā, papildinot to ar struktūrvienību Finanšu un grāmatvedības daļa:
N.p. Profesijas kods
23.05.2017. MK
k.

Amata nosaukums
(saskaņā ar amatu
aprakstu)

Amatu
vietu skaits

Algu grupa MK
(29.01.2013.
MK not. Nr.66)
Amata saime un
līmenis (MK
30.11.2010.
not.Nr.1075)

Pašvaldības
noteiktā
mēnešalga

1

1211 04

1

14. VA(12-13)

1640

2.

1211 05

1

14. IV(11)

1300

3.
4.
5.

4311 01
4311 01
2413 02

Finanšu un
grāmatvedības daļas
vadītājs (galvenais
grāmatvedis)
Finanšu un
grāmatvedības daļas
vadītāja vietnieks
(galvenā
grāmatveža
vietnieks)
Grāmatvedis
Grāmatvedis
Finanšu analītiķis

4
3
2

14. IIIA(9)
14. IIIB(10)
12.1. IIC(10)

1080
1200
1200

noteikumi Nr. 264

2. Uzdot pašvaldības Personālvadības un administratīvajai daļai no 01.11.2021. veikt
nepieciešamos grozījumus darbinieku darba līgumos saskaņā ar apstiprinātajiem amatu
sarakstiem.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors.
4. Finanšu līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas Domes administrācija.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

11. §
Par grozījumiem Aglonas pagasta pārvaldes, Riebiņu apvienības pārvaldes un Vārkavas
apvienības pārvaldes amatu sarakstos
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: M.Plivda, I.Klindžāne)

Ņemot vērā Preiļu novada pašvaldības 06.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 2021/05 „Preiļu
novada pašvaldības nolikums” 1.pielikumu un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma pārejas noteikumu 6.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektajā, astotajā un
desmitajā daļā noteikto principu, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes
institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu,
nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, optimizējot pašvaldības administratīvo struktūru, nodrošinot
efektīvu pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi un resursu efektīvu izmantošanu, kā arī valsts pārvaldi
organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai,
Deputāte M.Plivda izsakās, vai ir korekti uzteikt darba līgumus sabiedrisko attiecību speciālistiem ar
22.novembri, ja domes lēmums ir 28.oktobrī.
M.Plivdas viedoklis: Lēmumprojekts nav sagatavots korekti.
Atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, N.Hļebņikova, J.Ivanāns, A.Lazdāns,
L.Pastars, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns, Ā.Vucāns); PRET – 3 balsis (J.Erts,
A.Pastars, M.Plivda) ; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Aglonas pagasta pārvaldes amatu sarakstā 2021.gadam, no 31.10.2021.,
izslēdzot no amatu saraksta amata vienības:
N.p. Profesijas kods Amata nosaukums Amatu
k.
23.05.2017. MK (saskaņā ar amatu vietu
noteikumi Nr. aprakstu)
skaits
264

1.
2.
3.

2432 08

Algu grupa MK
(29.01.2013.
MK not. Nr.66)
Amata saime un
līmenis
(MK
30.11.2010.
not.Nr.1075)
24.II.9

Pašvaldības
noteiktā
mēnešalga

Sabiedrisko
1
628,00
attiecību speciālists
3119 04
Darba aizsardzības 1
6.III.8
780,00
speciālists
242201
Projektu vadītājs
0,5
32.IIA.9.
385,00
2. Izdarīt grozījumus Riebiņu apvienības pārvaldes amatu sarakstā 2021.gadam, izslēdzot no amatu
saraksta amata vienības:
Pašvaldīb
as
noteiktā
mēnešalg
a

Izslēgšanas
datums

1

Algu grupa MK
(29.01.2013.
MK not. Nr.66)
Amata saime un
līmenis
(MK
30.11.2010.
not.Nr.1075)
28.4., IIA,7.

817,00

31.10.21.

2
0,5
1

28.4., IIA,7.
28.4., IIA,7.
24., II, 9.

717,00
359,00
902,00

31.10.21.
31.10.21.
22.11.21

1

32. IIIA, 11.

1094,00

31.10.21.

0,75

3.IIC,9.

667,00

31.10.21.

N.p.
k.

Profesijas kods Amata nosaukums Amatu
23.05.2017. MK (saskaņā ar amatu vietu
noteikumi Nr. aprakstu)
skaits
264

1.

3355 33

2.
3.
4.

3355 34
3355 34
2432 08

5.

2422 01

6.

2142 15

Vecākais
kārtībnieks
Kārtībnieki
Kārtībnieks
Sabiedrisko
attiecību speciālists
Attīstības
un
plānošanas
daļas
vadītājs
Ceļu būvinženieris

3. Izdarīt grozījumus Vārkavas apvienības pārvaldes amatu sarakstā 2021.gadam, izslēdzot no amatu
saraksta amata vienības:
Pašvaldības
noteiktā
mēnešalga

Izslēgšanas
datums

0,5

Algu grupa MK
(29.01.2013.
MK not. Nr.66)
Amata saime un
līmenis
(MK
30.11.2010.
not.Nr.1075)
24.II.9.

365,00

22.11.2021.

0,75

18.3.II7.

555,00

31.10.2021.

N.p.
k.

Profesijas kods Amata nosaukums Amatu
23.05.2017. MK (saskaņā ar amatu vietu
noteikumi Nr. aprakstu)
skaits
264

1.

243208

2.

334311

Sabiedrisko
attiecību speciālists
Pašvaldības
sekretāre

4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Personālvadības un administratīvā daļa.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

12. §
Par grozījumiem pašvaldības Tehniskās daļas amatu sarakstā
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: M.Plivda, J.Erts, I.Klindžāne)

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,
Noteikumiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās
noteikšanas kārtību (Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumi Nr. 66), Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogu (Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr. 1075),
M.Plivda jautā par atalgojuma finansēšanas avotu.
Priekšlikums papildināt lēmumprojektu ar 4.punktu, norādot finansēšanas avotu atalgojumam.
Deputāts J.Erts jautā vai pašvaldībā ir atbildīgais darbinieks, kas atbild par autoceļu jautājumiem.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Tehniskās daļas darbinieku amatu sarakstā, papildinot to ar amata vienību
„ceļu būvtehniķis”:
N.p. Profesijas kods Amata nosaukums Amatu
k.
23.05.2017. MK (saskaņā ar amatu vietu
noteikumi Nr. aprakstu)
skaits
264

1

3112 16

Ceļu būvtehniķis

1

Algu grupa MK
(29.01.2013.
MK not. Nr.66)
Amata saime un
līmenis
(MK
30.11.2010.
not.Nr.1075)
20. II. 9

Pašvaldības
noteiktā
mēnešalga

1100

2. Uzdot pašvaldības Personālvadības un administratīvajai daļai no 01.11.2021. veikt
nepieciešamos grozījumus darbinieka darba līgumā saskaņā ar apstiprināto amatu sarakstu.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors.
4. Finansējumu paredzēt no Riebiņu apvienības pārvaldes izslēgtajām amata vienībām – Attīstības
daļas vadītājs un ceļu būvinženieris un Aglonas pagasta pārvaldes - Projektu vadītājs.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

13. §
Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: M.Plivda, J.Erts, I.Klindžāne)

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,
Noteikumiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās
noteikšanas kārtību (Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumi Nr. 66), Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogu (Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr. 1075), Preiļu novada pašvaldības
nolikums (apstiprināts 06.07.2021. kā Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2021/05) paredz
Preiļu novada pašvaldības struktūrā iestādi – Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde. Izsludināts
atklāts konkurss uz Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja amatu, pieteikšanās termiņš – 22.10.2021.
Deputāte M.Plivda jautā par budžeta sadaļām, no kurām tiks finansēts algu palielinājums.
Priekšlikums izslēgt lēmumprojekta 2.punktu par darba līguma noslēgšanu ar Kultūras un tūrisma
pārvaldes vadītāju, jo tiek lemts tikai par atalgojuma apmēru. Priekšlikums tiek atbalstīts.
M.Plivdas priekšlikums atlikt jautājuma par Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja amata vienības
skatīšanu. Priekšlikums netiek atbalstīts.
Deputāts J.Erts izsaka priekšlikumu balsot par katru lēmuma apakšpunktu atsevišķi.
Atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, N.Hļebņikova, J.Ivanāns, A.Lazdāns,
L.Pastars, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns, Ā.Vucāns); PRET – 2 balsis (A.Pastars, M.Plivda);
ATTURAS – 1 balss (J.Erts), (I.Pokšāne nepiedalās balsojumā ) Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Centrālās administrācijas darbinieku amatu sarakstā, papildinot to ar amata
vienību „Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītājs”:
Profesijas kods
23.05.2017. MK
noteikumi Nr. 264

Amata nosaukums
(saskaņā ar amatu
aprakstu)

Amatu
vietu skaits

Algu grupa MK
(29.01.2013.
MK not. Nr.66)
Amata saime un
līmenis (MK
30.11.2010.
not.Nr.1075)

Pašvaldības
noteiktā
mēnešalga

1112 31

Kultūras un tūrisma
pārvaldes vadītājs

1

1 IIA, 13

1640,00

Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
2. Izdarīt grozījumus Izglītības pārvaldes vadītāja amatu sarakstā iekļautās mēnešalgas apmērā,
sekojoši:
Profesijas kods
23.05.2017. MK
noteikumi Nr. 264

Amata nosaukums
(saskaņā ar amatu
aprakstu)

Amatu
vietu skaits

Algu grupa MK
(29.01.2013.
MK not. Nr.66)
Amata saime un
līmenis (MK
30.11.2010.
not.Nr.1075)

Pašvaldības
noteiktā
mēnešalga

1112 31

Izglītības pārvaldes
vadītājs

1

29. IV; 12

1640,00

Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
3. Izdarīt grozījumus Plānošanas un attīstības daļas vadītāja amatu sarakstā iekļautās mēnešalgas
apmērā, sekojoši:

Profesijas kods
23.05.2017. MK
noteikumi Nr. 264

Amata nosaukums
(saskaņā ar amatu
aprakstu)

Amatu
vietu skaits

Algu grupa MK
(29.01.2013.
MK not. Nr.66)
Amata saime un
līmenis (MK
30.11.2010.
not.Nr.1075)

Pašvaldības
noteiktā
mēnešalga

1213 23

Plānošanas un
attīstības daļas
vadītāja

1

32. IIIB 12

1640,00

4. Izdarīt grozījumus ar darbiniekiem noslēgtajos darba līgumos.
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Personālvadības un administratīvā daļa.
6. Līdzekļus paredzēt no Preiļu Kultūras centra un Riebiņu apvienības pārvaldes Kultūras centra
budžeta, Izglītības pārvaldes budžeta, Riebiņu apvienības pārvaldes izslēgtajām amata vienībām
– Attīstības daļas vadītājs un centrālās administrācijas budžeta sadaļas.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

Deputāte I.Stare ierosina sēdes pārtraukumu.
Plkst. 16.40 sēdes vadītājs Ā.Vucāns izsludina domes sēdes pārtraukumu uz 10 min.
Plkst.16.50 atsākas domes sēde pēc pārtraukuma.
14. §
Par noslēgtā telpu patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu
14.1.
S. L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot S. L, adrese: 2021.gada 8.oktobra iesniegumu (reģistrēts Riebiņu apvienības pārvaldē
11.10.2021. ar Nr. i 200) par telpu patapinājuma līguma pagarināšanu ģimenes ārsta prakses darbības
nodrošināšanai Aglonas ielā 3, Aglonas stacija, Rušonas pag., Preiļu nov., dome konstatē, ka:
Telpu patapinājuma līgums Nr.89/pat. ir spēkā no 2014.gada 14.novembra. Telpas atrodas ēkā ar
kadastra Nr.76700120228001, pēc adreses Aglonas iela 3, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Preiļu
novads. Telpas tiek patapinātas ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai.
2018.gada 20,jūnijā tika noslēgta vienošanās Nr.1 2014.gada 14.novembrī noslēgtajam telpu
patapinājuma līgumam Nr.89/pat., par līguma pagarināšanu uz 3 (trīs) gadiem, t.i. līdz 2021.gada
19.jūnijam.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.
punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2014.gada 14.novembrī noslēgto telpu patapinājuma līgumu Nr.89/pat. ar ģimenes
ārsti S. L. uz 3 (trīs) gadiem.
2. Noteikt, ka Patapinājuma ņēmējs apņemas Līguma darbības laikā maksāt pašvaldībai komunālos
maksājumus par auksto ūdeni, kanalizāciju un elektroenerģiju saskaņā ar skaitītāja rādījumiem.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā
88, Rēzeknē, LV – 4601.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvalde.
Sagatavotājs: Mārīte Bogdanova

14.2.
D. O. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot D. O., adrese: 2021.gada 11.oktobra iesniegumu (reģistrēts Riebiņu apvienības pārvaldē
11.10.2021. ar Nr. i 201) par telpu patapinājuma līguma pagarināšanu ģimenes ārsta prakses darbības
nodrošināšanai Viļānu ielā 2a, Riebiņi, Riebiņu pag., Preiļu nov., dome konstatē, ka:
Telpu patapinājuma līgums Nr.89/pat. ir spēkā no 2014.gada 14.novembra. Telpas atrodas ēkā ar
kadastra Nr.76620050127001, pēc adreses Viļānu iela 2a, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads.
Telpas tiek patapinātas ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai.
2018.gada 20,jūnijā tika noslēgta vienošanās Nr.1 2014.gada 14.novembrī noslēgtajam telpu
patapinājuma līgumam Nr.90/pat., par līguma pagarināšanu uz 3 (trīs) gadiem, t.i. līdz 2021.gada
19.jūnijam.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.
punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2014.gada 14.novembrī noslēgto telpu patapinājuma līgumu Nr.90/pat. ar ģimenes ārstu
D. O. uz 3 (trīs) gadiem.
2. Noteikt, ka Patapinājuma ņēmējs apņemas Līguma darbības laikā maksāt pašvaldībai komunālos
maksājumus par auksto ūdeni, kanalizāciju un elektroenerģiju saskaņā ar skaitītāja rādījumiem.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88,
Rēzeknē, LV – 4601.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvalde.
Sagatavotājs: Mārīte Bogdanova

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI
15.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
15.1.
S. M. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot S. M., personas kods: deklarētā dzīvesvieta, 2021.gada 16.septembra (reģ. 17.09.2021,
Nr.15-3/915-M) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai R. M., personas
kods: adresē, sakarā ar to, ka personai nav tiesiska pamata 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 20.septembrī Preiļu novada
pašvaldība nosūtīja R. M. vēstuli (Nr. 15-3/1750) uz deklarēto dzīvesvietu sakarā ar to, ka pēc
S. M. iesnieguma tiek uzsākta deklarēto ziņu pārbaude, ar lūgumu personai ierasties pašvaldībā
izteikt viedokli deklarētās dzīvesvietas anulēšanā. R. M. ir sniedzis rakstisku atbildi.
2. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas uz S. M. vārda, Preiļu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000115873, kadastra Nr. 76010060512. Pamats: 2003.gada
14. augusta Preiļu pilsētas zemes komisijas lēmums Nr. 261, 2003.gada 18.septembra līgums ar
Latvijas Hipotēku un zemes banku Nr.53/1000, lēmuma datums 2003.gada 31.oktobris .
3. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām R. M. īpašumā piedeklarējies 2021.gada 23.jūlijā, tiesiskais
pamats norādīts - radniecība.
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, ja 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas

deklarētāja vai viņa pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas
ziņas, 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
5. Vērtējot iespēju anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 12. panta pirmās daļas 2.punktu, dome ņem vērā sekojošo:
5.1.Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļā noteikts, personai ir tiesisks pamats
apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums,
attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums, vai šā dzīvokļa lietošanas tiesības tā
ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
5.2.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.
6. S. M. iesniegumā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu R. M. adresē XX sakarā ar to, ka ir nekustamā
īpašuma īpašniece. R. M. bez viņas piekrišanas ir patvaļīgi deklarējies viņas īpašumā.
7. 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.
8. Pārbaudot personas tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, neizbēgami ir jāsaskaras ar
civiltiesiskajām attiecībām, jo tikai tās var radīt personai tiesības dzīvot dzīvesvietā. Pienākums ir šādas
attiecības analizēt, bet vienīgi no to spēkā esības viedokļa, neieslīgstot apstākļos, kas skar tiesisko
attiecību iegūšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, jo deklarēšanās dzīvesvietā nerada nekādas civiltiesiskās
sekas. Pēc Fizisko personu reģistra datiem R. M. ir S. M. brālis. Īpašumā dzīvo un ir deklarēta viņu māte
H. M., līdz ar to īpašuma lietošanas tiesības pastāv uz radniecības pamata. Ir pamats uzskatīt, ka R. M.
nav zudis tiesiskais pamats būt deklarētam minētajā adresē. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 3.panta otro daļu , Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, Civillikuma 901.pantu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt anulēt ziņas par R. M., personas kods deklarēto dzīvesvietu adresē XXX.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – iedzīvotāju reģistrēšanas 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

15.2.
A. K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. K., personas kods: deklarētā dzīvesvieta 2021.gada 06.oktobra (reģ. 06.10.2021,
Nr.15-3/978 - K) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai D. J., personas
kods: adresē XX, sakarā ar to, ka personai nav tiesiska pamata 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 06.oktobrī Preiļu novada
pašvaldība nosūtīja D. J. vēstuli (Nr. 15-3/1982) uz deklarēto dzīvesvietu sakarā ar to, ka

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

pēc A. K. iesnieguma tiek uzsākta deklarēto ziņu pārbaude, ar lūgumu personai ierasties
pašvaldībā, izteikt viedokli deklarētās dzīvesvietas anulēšanā. Persona ar pašvaldību nav
sazinājusies.
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas uz A. K. vārda. Preiļu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījums Nr. 4271-10, kadastra Nr. 7601-900-0563. Pamats: 1999.gada
01.oktobra pirkuma līgums , žurnāla Nr. 152, Zemesgrāmatas apliecība, lēmuma datums
2000.gada 13.janvāris.
Pēc Fizisko personu reģistra ziņām D. J. īpašumā piedeklarējusies 2021.gada 08.septembrī,
tiesiskais pamats norādīts – vienošanās ar īpašnieku.
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.
A. K. iesniegumā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu D. J. sakarā ar to, ka ir nekustamā
īpašuma īpašnieks un D. J. nav tiesiska pamata būt deklarētai pēc norādītās adreses. D. J. ir
sveša persona, ar kuru nav slēgta ne mutiska vienošanās, ne līgums par dzīvošanu šajā adresē.
Persona dotajā adresē nedzīvo.
Ņemot vērā, ka D. J. 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 īpašnieka
A. K. norādītos apstākļus un iebildumus, lai anulētu ziņas par deklarēto dzīvesvietu D. J.
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 - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par D. J., personas kods: deklarēto dzīvesvietu adresē XXX

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atb.rīvošanas alejā 88,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: A. Livdāne

16.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
16.1.
P. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot P. P. personas kods: deklarēta dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, 2021.gada 5.
oktobra iesniegumu (reģ., 05.10. 2021., Nr. 13-1/976P) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11. panta otro daļu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar P. P. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos īres līgumu uz 6 mēnešiem, līdz 2022.
gada 28. aprīlim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu saimnieks” .
Sagatavotājs: I. Klindžāne

16.2.
J. K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. K. personas kods: deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, 2021.gada 6.
oktobra iesniegumu (reģ.07.10.2021. Nr.13-1/989K) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
5. panta ceturto daļu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar J. K. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos īres līgumu uz 6 mēnešiem, līdz 2022. gada
28. aprīlim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”
Sagatavotājs: I. Klindžāne

16.3.
T. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot T. B. personas kods: deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, 2021.gada
13.oktobra iesniegumu (reģ. 13.10.2021. Nr. 13-1/1016B) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11. panta otro daļu.

Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar T. B. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos īres līgumu uz 6 mēnešiem, līdz 2022. gada
28. aprīlim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavotājs: I. Klindžāne

16.4.
T. I. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot T. I., personas kods: deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, Preiļu novadā,
2021. gada 1.oktobra iesniegumu (reģ., 04.10.2021, Nr. 13-1/969I) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 11. panta otro daļu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar T. I. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļu novadā īres līgumu uz 3 mēnešiem, līdz 2022.
gada 28. janvārim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”
Sagatavotājs: I. Klindžāne

16.5.
A. M. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. M. personas kods: deklarētā dzīvesvieta 2021.gada 11.oktobra iesniegumu (reģ.,
11.10.2021., Nr. 13-1/1006 M) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties
uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta otro daļu.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar A. M. noslēgto sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem, līdz 2022.
gada 28. aprīlim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”
Sagatavotājs: I. Klindžāne

16.6.
V. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. P. personas kods: deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, 2021. gada
6.oktobra iesniegumu (reģ., 07.10.2021., Nr. 13-1987P) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma

pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11. panta otro daļu.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V. P. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos, īres līgumu uz 6 mēnešiem, līdz 2022.
gada 28. aprīlim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavotājs: I. Klindžāne

16.7.
N. J. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot N. J. personas kods: deklarētā dzīves vieta 2021.gada 8.oktobra iesniegumu (reģ.
08.10.2021., Nr. 13-1/996J) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta otro daļu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar N. J. noslēgto sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 6 mēnešiem, līdz 2022. gada 28.
aprīlim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”
Sagatavotājs: I. Klindžāne

16.8.
V. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. P. personas kods: deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, 2021. gada
6.oktobra iesniegumu (reģ. 07.10.2021., Nr. 13-1/990P) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11. panta otro daļu.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V. P. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos īres līgumu uz 3 mēnešiem, līdz 2022.gada
28. janvārim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva un SIA “Preiļu
saimnieks”
Sagatavotājs: I. Klindžāne

16.9.
J. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. B. personas kods: deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī 2021. gada 6. oktobra
iesniegumu (reģ. 07.10.2021., Nr. 13-1/988B) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu,

pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta otro
daļu.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar J. B. noslēgto sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 6 mēnešiem, līdz 2022. gada 28.
aprīlim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”
Sagatavotājs: I. Klindžāne

16.10.
O. R. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot O. R. personas kods: deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī 2021. gada 11. oktobra
iesniegumu (reģ., 11.10.2021, Nr. 13-1/1007R) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11. panta otro daļu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar O. R. noslēgto sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 3 mēnešiem, līdz 2022.gada
28.janvārim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”
Sagatavotājs: I. Klindžāne

16.11.
A. L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. L. personas kods: deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos 2021.gada
11.oktobra iesniegumu (reģ.11.10.2021., Nr.13-1/1004L) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11. panta otro daļu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar A. L. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos īres līgumu uz 6 mēnešiem, līdz 2022. gada
28. aprīlim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”
Sagatavotājs: I. Klindžāne

16.12.
S. I. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot S. I. personas kods: deklarētā dzīvesvieta 2021.gada 11.oktobra iesniegumu
(reģ.11.10.2021. Nr.13-1/1005I) par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma
„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta otro daļu.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar S. I. noslēgto sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 6 mēnešiem, līdz 2022. gada 28. aprīlim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu saimnieks”
Sagatavotājs: I. Klindžāne

17.§
Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
17.1.
J. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. B. personas kods: deklarētā dzīvesvieta 2021. gada 1. oktobra iesniegumu (reģ.
05.10.2021. Nr. 13-1/977-B) par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa Daugavpils iela 53-4, Preiļi, Preiļu
novads īres tiesībām,
pamatojoties uz likuma „Dzīvojamo telpu īres likums” 20. pantu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt pašvaldības dzīvokļa īres līgumu ar J. B. p.k.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA“ Preiļu saimnieks” .
Sagatavotājs: I. Klindžāne

17.2.
J. M. pilnvarotās personas iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. M. personas kods: deklarētā dzīvesvieta pilnvarotās personas I. D., kas darbojas uz
2019. gada 14. maija ģenerālpilnvaras Nr. 1623 pamata 2021.gada 18.oktobra iesniegumu (reģ.
18.10.2021. Nr. 13-1/1037D), par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa pamatojoties uz likuma
„Dzīvojamo telpu īres likuma” 20. pantu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt pašvaldības dzīvokļa īres līgumu ar J.M., p.k. ar 2021.gada 17.novembri.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA“ Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs: I. Klindžāne

18.§
Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
L. V. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot L. V. personas kods: deklarētā dzīvesvieta 2021.gada 28.septembra iesniegumu (reģ.
29.09.2021., Nr. 1.17/153) par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību, saskaņā ar likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta pirmo daļu, Preiļu novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr. 2017/15 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību”
11.punktu 12.10. un 12.12. apakšpunktiem, pamatojoties uz 01.10.2021. SIA “Preiļu slimnīca” vēstuli
Nr. 1.19/247, par speciālista nodrošināšanu ar dzīvojamo telpu.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Uzņemt rindā L. V. uz pašvaldības dzīvojamo platību Reģistrs Nr.3.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva.

Sagatavotājs: I. Klindžāne

19.§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu sociālajā mājā “Rudenāji”
19.1.
A. K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatīts A. K., personas kods: deklarētā dzīvesvietas adrese: 2021.gada 5 oktobra iesniegums
par dzīvojamās platības piešķiršanu sociālajā mājā “Rudenāji”.
Izvērtējot sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, sociālais dienests konstatē,
1. A. K. iesniegumā lūdz piešķirt dzīvojamo platību sociālajā mājā “Rudenāji”,
2. A. K. ir tiesīga īrēt dzīvojamo platību,
3. Sociālās mājas “Rudenāji” dzīvojamo platības izīrēšanas reģistrā uz 12.10.2021 nav rindas.
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 - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. K. personas kods, adrese, dzīvojamo platību sociālajā mājā “Rudenāji”, uz noteiktu laikuseši mēneši.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības vecākā juriste un sociālā darbiniece
I.Mičule
Sagatavotājs: Riebiņu apvienības pārvaldes sociālā dienesta sociālā darbiniece Ilze Mičule

19.2.
S. J. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatīts S. J., personas kods, adrese: 2021.gada 11. oktobra iesniegums par dzīvojamās platības
piešķiršanu sociālajā mājā “Rudenāji”.
Izvērtējot sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju, sociālais dienests konstatē,
1. S. J. iesniegumā lūdz piešķirt dzīvojamo platību sociālajā mājā “Rudenāji”,

2. S. J. ir tiesīgs īrēt dzīvojamo platību,
3. Sociālās mājas “Rudenāji” dzīvojamo platības izīrēšanas reģistrā uz 12.10.2021 nav rindas,
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 - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt S.J., personas kods: adrese: dzīvojamo platību sociālajā mājā “Rudenāji”, uz noteiktu laikuseši mēneši.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības vecākā juriste un sociālā darbiniece
I.Mičule
Sagatavotājs: Riebiņu apvienības pārvaldes sociālā dienesta sociālā darbiniece Ilze Mičule

20.§
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts Preiļu novada Vārkavas apvienības pārvaldes Vārkavas Sociālā dienesta vadītājas
B.Ručas iesniegums ar lūgumu dzīvoklim Nr.9 Skolas ielā 6, Vecvārkavā, Upmalas pagastā, Preiļu
novadā (turpmāk – Dzīvoklis) mainīt statusu no krīzē nonākušu personu īslaicīgai izmitināšanai uz
sociālā dzīvokļa statusu.
Preiļu novada dome (turpmāk – Dome) konstatē, ka Dzīvoklim ar Vārkavas novada domes
2019.gada 30.jūlija lēmumu Nr.129 “Par krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu” noteikts, ka
šajā dzīvoklī īslaicīgai izmitināšanai tiek izmitinātas krīzē nonākušas personas. Šobrīd Dzīvokļa statuss
– krīzē nonākušu personu, īslaicīgai izmitināšanai nav vairs aktuāls, jo Preiļu novada administratīvajā
teritorijā deklarētas krīzē nonākušas personas iespējams izmitināt Pakalpojumu centrā “Līči”.
Ņemot vērā norādīto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
“Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 4.panta pirmo daļu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Skolas ielā 6 – 9, Vecvārkavā, Upmalas pagastā,
Preiļu novadā.
2. Atcelt Vārkavas novada domes 2019.gada 30.jūlija lēmumu Nr.129 “Par krīzē nonākušu personu
īslaicīgu izmitināšanu”.
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 – B.Ruča
Sagatavotājs: B.Ruča

21.§
Par dzīvojamās platības apmaiņu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot īrnieces L. Ķ., personas kods: deklarētā dzīvesvieta 2021. gada 18. oktobra iesniegumu
( reģ. 18.10.2021. Nr. 13-1/1033Ķ) ar lūgumu apmainīt pašvaldības divistabu dzīvojamo platību ar
malkas apkuri un centralizēto ūdensapgādi uz vienistabas dzīvokli ar malkas apkuri bez ūdensvada ,
sakarā ar īrnieces ilgstošu uzturēšanos ārzemēs un to, ka dzīvoklis ir ar krāsns apkuri, ko nepieciešams
regulāri kurināt, lai neaizsaltu ūdensvads. Pirms lēmuma par dzīvojamās platības apmaiņu nepieciešams
pieņemt lēmumu par dzīvokļa statusa maiņu, noņemot dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktu un 21. panta pirmās
daļas 23.punktu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta pirmo
daļu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.

Noņemt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim .
Apmainīt L. Ķ. pašvaldības dzīvokli uz dzīvokli XX , Preiļos.
SIA „Preiļu saimnieks” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 3 gadiem.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”.

Sagatavotājs: I.Klindžāne

22.§
Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu
J. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. P., personas kods: deklarētā dzīvesvieta, 2021. gada 10.oktobra iesniegumu
(reģ.19.10.2021. Nr.13-1/1041P ) par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu uz J. P. vārda,
konstatēts: atbildīgā īrniece māte A. P. ir mainījusi dzīvesvietu, ir ģimenes locekļa (tēva) G. P. p.k.
rakstiska piekrišana.
Pamatojoties uz likuma „ Dzīvojamo telpu īres likuma” 32.panta otro daļu.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus pašvaldības dzīvojamās platības īres līgumā, kā galveno īrnieku ierakstot J.
P. personas kods:.
2. SIA “Preiļu saimnieks” noslēgt ar J. P. īres līgumu uz 5 gadiem.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA Preiļu
saimnieks”
Sagatavotājs: I.Klindžāne

23.§
Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu un dzīvojamās platības
piešķiršanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot L. V., personas kods: deklarētā dzīvesvieta: 2021. gada 20. oktobra iesniegumu (reģ.
2021.gada 20. oktobrī, Nr.13-1 /1044V) par pašvaldības dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu kā speciālistei
SIA “Preiļu slimnīcā”, konstatēts:
(1)Preiļu novada Preiļos ir atbrīvojies divistabu dzīvoklis, kas šobrīd nav izīrēts un dzīvojamā platība
nepieciešama speciālistam, tādēļ dzīvoklim jāpiešķir speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss.
(2) Iesniedzēja L. V. uzņemta rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību Reģistrs Nr.3.
(speciālistiem piešķiramās dzīvojamās platības).
Pamatojoties uz „Dzīvojamo telpu īres likuma” 2.un 3.pantu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” (turpmāk – Likums) 21.1 pantu, Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/15,
“Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību” 11. punktu - pašvaldībai
piederošas dzīvojamās telpas, kurai pašvaldības dome noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās
telpas statusu, izīrēšanai reģistrē pašvaldības dibinātu iestāžu vai kapitālsabiedrību, kas darbojas
pašvaldības administrācijas, veselības, kultūras, sporta, izglītības, sociālās aizsardzības jomā, kurā

konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums, nodarbinātus kvalificētus speciālistus,
ievērojot Likuma III1 nodaļas noteikumus.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.Piešķirt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu Preiļu novada pašvaldības īpašumā
esošajam dzīvokļa īpašumam.
2. Piešķirt L. V. dzīvokļa īres tiesības uz pašvaldības dzīvokli Preiļos.
3. SIA „Preiļu saimnieks” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz L. V. darba tiesisko attiecību laiku
SIA” Preiļu slimnīca”
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA“ Preiļu saimnieks”
Sagatavotājs: I.Klindžāne

INFRASTRUKTŪRAS UN NOVADA ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI
24. §
Par telpu nomu
A. Š. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. Š., personas kods:adrese: LV-5301, 2021.gada iesniegumu, tika konstatēts:
(1) A. Š. nepieciešamas telpas saimnieciskās darbības veikšanai ar izmantošanas mērķi - kosmētikas
ražošana.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta “a” apakšpunktā ir noteikts, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts
vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita
nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu,
privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura
darbības.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 14.punkta “a”
apakšpunktu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt A. Š., personas kods, telpu Nr.17 platībā 17,6 m2 Kooperatīva ielā 6, 3.stāvā, Preiļos
uz 1 (vienu) gadu.
2. Slēgt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar A.Š ., personas kods, par telpu Nr.17 platībā 17,6m2
uz 1 (vienu) gadu ar izmantošanas mērķi- saimnieciskā darbība - kosmētikas ražošana.
3. Saskaņā ar Preiļu novada domes 2016.gada 25.augusta lēmumu (protokols Nr.13, 10.§) noteikt
nomas maksu par telpas lietošanu EUR 58,43 ar PVN (EUR 3,32/m2 ar PVN), iekļaujot nomas
maksā izdevumus, kas saistīti ar komunālajiem maksājumiem un elektroenerģijas patēriņu.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada pašvaldības Juridiskā daļa un Nekustamā īpašuma
daļa.
Sagatavotājs: I.Žukova

25. §
Par nekustamā īpašuma robežas grozīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi
A.D. un V.M. iesniegumu izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot zemes īpašnieku A. D., deklarētā adrese: un V.M., deklarētā adrese:, iesniegumu
(27.09.2021. Nr.2-1.1.13.2/21/1352-S) par viņiem piederošo nekustamo īpašumu savstarpējās robežas
grozīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi Aglonas pagastā, konstatēts:
Zemes īpašnieki lūdz sniegt pašvaldības atļauju blakus esošo nekustamo īpašumu „AA” un “DD”,
zemes vienību kadastra apzīmējumi XXX un XXX, savstarpējās robežas grozīšanai, neveidojot jaunas
zemes vienības un nemainot esošās platības. Plānotie zemes lietošanas mērķi zemes gabaliem pēc
savstarpējās robežas grozīšanas - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101).
Pamatojoties uz 02.08.2016. MK noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „AA”, zemes vienības kadastra apzīmējums XXX, un nekustamā
īpašuma „DD”, zemes vienības kadastra apzīmējums XXX, savstarpējās robežas grozīšanai
Preiļu novada Aglonas pagastā.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu, zemes vienības “AA”, kadastra apzīmējums, 7,2
ha platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas) un zemes vienības
„DD”, kadastra apzīmējums 3,6 ha platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc kadastrālās
uzmērīšanas) savstarpējās robežas grozīšanai, atbilstoši iesniegtajam grafiskajam
pielikumam, precizējot zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
3. Izsniegt projekta izstrādes nosacījumus.
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

26. §
Par nekustamā īpašuma “V” nosaukuma un adreses maiņu
A.S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatīts A. S., deklarētā adrese: iesniegums (07.10.2021., Nr.2-1.13.2/21/1364-S) par viņai
piederošā nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses maiņu Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 11.panta 3.daļu,
13.panta 4.daļu, un atbilstoši 29.06.2021. MK noteikumiem Nr.455 „Adresācijas noteikumi”,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt jaunu nosaukumu ”R” nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.
2. Mainīt iepriekš piešķirto adresi apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76420070005
un uz tās esošam ēkām no "V", Salenieki, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304, uz: "R",
Salenieki, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304.
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 – A.Streļčs.
Sagatavotājs: A.Streļčs

27. §
Par zemes nomu
27.1.
Z/S Tūmeņi iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Stabulnieku pagasta zemnieku saimniecības “Tūmeņi”, reģ. nr.41501025591, īpašnieka
Edgara Soldāna, deklarētā adrese: 2021.gada 20.septembra iesniegumu par 2016.gada 19.oktobrī
noslēgtā zemes nomas līguma Nr.Z-2 pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, Riebiņu novada domes apstiprināto
nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādi, atbilstoši Ministru kabineta nr.350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4 punktam,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76700010195
2,4ha platībā, 76700010184 5,7ha platībā, 76700010107 2,4ha platībā un 76700010178 5,4ha
platībā Gaiļmuižā, Rušonas pagastā, Preiļu novadā. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2. Noteikt nomas maksu saskaņā ar Ministru kabineta nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi” 30.4 punktu.
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar Stabulnieku pagasta zemnieku saimniecību
“Tūmeņi”, reģ. nr. 41501025591.
Sagatavotājs: I.Upeniece

27.2.
J. A. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. A., personas kods, deklarētā adrese: 2021.gada 4.oktobra iesniegumu par zemes
gabala 0,15ha platībā iznomāšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 76700010175 (kopplatība
8,8393ha), pamatojoties uz Ministru kabineta nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumu” 29.2, 30.2.punktu, Riebiņu novada domes 2020.gada 21.janvāra Saistošo noteikumu
Nr.1/2020 „Par neapbūvēta Riebiņu novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomas
maksu” 2.2 apakšpunktu (par zemesgabalu no 501 m2 līdz 5000 m2 – 3 % apmērā no zemesgabala
kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 10,00 EUR gadā).
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu 0,15ha platībā, zemes vienības kadastra
apzīmējums 76700010175, Gaiļmuižā, Rušonas pagastā, Preiļu novadā. Zemes lietošanas mērķis
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2. Noteikt nomas maksu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nr.350 „Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2, 30.2 punktiem un Riebiņu novada domes 2020.gada
21.janvāra Saistošo noteikumu Nr.1/2020 „Par neapbūvēta Riebiņu novada pašvaldībai piederoša
vai piekrītoša zemesgabala nomas maksu” 2.2 apakšpunktu.
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar J. A., personas kods.
Sagatavotājs: I.Upeniece

27.3.
J. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatīts J. S., personas kods, dzīvesvieta, 11.10.2021. iesniegums par zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 7690 001 0382, 1,6 ha kopplatībā, kas atrodas Vanagi, Upmalas pag., Preiļu nov., nomas
līguma pagarināšanu uz 10 (desmit) gadiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 29.2 un 30.2.punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar J. S., personas kods, par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7690 001 0382, 1,6 ha kopplatībā uz 10 gadiem ar lietošanas mērķi lauksaimniecība.
2. Noteikt nomas maksu gadā 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības plus PVN, bet ne mazāku
kā 28,00 EUR gadā bez PVN.
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.
Pielikumā Nr. 6 (1) Grafiskais pielikums
Pielikumā Nr. 6 (2) Līguma projekts
Sagatavotājs: I.Vaivode 26562334, irina.vaivode@varkava.lv

28. §
Par nosaukuma piešķiršanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot I. B., personas kods, deklarētā adrese: 2021. gada 11.oktobra iesniegumu par nosaukuma
“Mārītes” piešķiršanu nekustamam īpašumam -zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76780010090,
kas atrodas Teilānos, Sīļukalna pagastā, Preiļu novadā, konstatēts, ka atbilstoši Riebiņu novada domes
2018.gada 16.oktobra lēmumam nr.4 “Par nekustamā īpašuma “Malienas” atsavināšanu” 2.lēmuma
punktu, minētajai zemes vienībai piešķirts nosaukums “Malienas”.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu, pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 „Adresācijas noteikumi” 8.3, 16., 32. punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus 2018.gada 16.oktobra Lēmumā nr. 4 2.punktā aiz vārdiem “nosaukumu” šādu
tekstu: “Mārītes”.
2. Veikt grozījumus 2018.gada 16.oktobra Lēmumā nr. 4 3.punktā aizstājot tekstu “Nekustamo
īpašumu “Malienas”, reģistrēt zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda” ar tekstu:
“Nekustamo īpašumu “Mārītes”, reģistrēt zemesgrāmatā uz Preiļu novada pašvaldības vārda”.
3. Ēkām, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76780010090, piešķirt adresi:
“Mārītes”, Teilāni, Sīļukalna pagasts, Preiļu novads.
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 – I.Upeniece

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

29. §
Par adreses piešķiršanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. B., personas kods, deklarētā adrese: 2021.gada 30.septembra iesniegumu par adreses
piešķiršanu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700100126 esošām ēkām, pamatojoties uz
likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu, pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija
noteikumu Nr.455 „Adresācijas noteikumi” 8.3, 16., 32. punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700100126002, 76700100126003, 76700100126004,
76700100126005, 76700100126006, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76700100126, piešķirt adresi: “L”, Zolva, Rušonas pagasts, Preiļu novads.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV - 4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Upeniece
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
Veiktā
darbība
(adreses
piešķiršan
a, maiņa,
tai skaitā
adreses
pieraksta
formas
precizēšan
a
likvidēšan
a vai
esošās
adreses
saglabāšan
a)
1
“Piešķirša
na”

Adresāci
jas
objekts
(viensēta
, ēka,
apbūvei
paredzēt
a zemes
vienība
un telpu
grupa)

Adresācijas
objekta un, ja
nepieciešams,
ar to
funkcionāli
sastīto
objektu
kadastra
apzīmējums,
ja tāds ir

Adsresāci
jas
objekta
esošā
adrese, ja
tāda ir

Esošā
adresācija
s objekta
kods
adrešu
klasifikat
orā, ja
tāds ir

Adresāci
jas
objekta
jaunā
adrese

Adresācija
s objekta
un, ja
nepiecieša
ms, ar to
funkcionāl
i sastīto
objektu
jaunais
kadastra
apzīmējum
s, ja tāds ir

Cita
informāc
ija, ja
tāda ir

2
Ēkadzīvoja
mā māja,
s-bas
ēkas

3
76700100126
005,
76700100126
002,
76700100126
003,
76700100126
004,
76700100126
006

4

5

6
“Lauri”,
Zolva,
Rušonas
pag.,
Preiļu
nov, LV5329

7

8
Cita
informāc
ija, ja
tāda ir

Sagatavotājs: I.Upeniece

30. §
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
30.1.
Par nekustamā īpašuma “A” sadalīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot I. P., personas kods, deklarētā adrese: un A. P. personas kods: deklarētā adrese: 2021.
gada 6.oktobra iesniegumus par nekustamā īpašuma “A” sadalīšanu Silajāņu pagastā Preiļu novadā,
konstatēts, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā
īpašuma “A” sastāvā ietilpst četras zemes vienības, īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā
2000.gadā.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu, 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,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “A”, kadastra nr. 76760030056, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 76760030058 1,1ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu.
2. Noteikt zemes vienībai, kadastra apzīmējums 76760030058, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “J”.
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 – I.Upeniece
Sagatavotājs: I.Upeniece

30.2.
Par nekustamā īpašuma “V” sadalīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot H. N., personas kods, deklarētā adrese: 2021. gada 5.oktobra iesniegumu par nekustamā
īpašuma “V” sadalīšanu Rušonas pagastā Preiļu novadā, konstatēts, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma “V” sastāvā ietilpst četras zemes
vienības, īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā 1999.gadā.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu, 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,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “V”, kadastra nr. 76700070115, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 76700110145 10,6ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu.
2. Noteikt zemes vienībai, kadastra apzīmējums 76700110145, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu “R”.
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 – I.Upeniece
Sagatavotājs: I.Upeniece

30.3.
Par nekustamā īpašuma “L” sadalīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot R. M., personas kods, deklarētā adrese: 2021. gada 6.oktobra iesniegumu par nekustamā
īpašuma “L” sadalīšanu Galēnu pagastā Preiļu novadā, konstatēts, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma

valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma “L” sastāvā ietilpst trīs zemes vienības,
īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā 2004.gadā.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu, 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,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Atdalīt no nekustamā īpašuma “L”, kadastra nr. 76480020272, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 76480020324 40,1ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu.
Noteikt zemes vienībai, kadastra apzīmējums 76480020324, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “B”.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV - 4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Upeniece.

Sagatavotājs: I.Upeniece

30.4.
Par nekustamā īpašuma “I” sadalīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VE Wood”, reģ. nr. 44103137282, juridiskā adrese
“Gatves”, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, 2021. gada 1.oktobra iesniegumu par nekustamā īpašuma
“I” sadalīšanu Silajāņu pagastā Preiļu novadā, konstatēts, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma “I” sastāvā ietilpst četras zemes vienības,
īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā 2007.gadā.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu, 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 - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “I”, kadastra nr. 76760040209, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
76760040209 0,5ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu.
1.2. Noteikt zemes vienībai, kadastra apzīmējums 76760040209, zemes lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
1.3. Nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Z 1”.
1.4. Ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76760040209001 un 76760040209002 atstāt spēkā
VARIS reģistrēto adresi: Zaļā iela 1, Silajāņi, Silajāņu pag., Preiļu nov., LV- 5330 (kods
101349758).
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma “I”, kadastra nr. 76760040209, divas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 76760040212 2,5ha platībā un 76760040213 1,6ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu.
2.1. Noteikt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76760040212 un 76760040213, zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2.2. Nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Z”.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV - 4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Upeniece.
Sagatavotājs: I.Upeniece

31. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
31.1.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „M”
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot sertificēta zemes ierīkotāja Anitas Šķēpas, sertifikāta numurs AA0113, 2021.gada
15.oktobrī elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „M”, kadastra numurs 76440030031, kas atrodas Aizkalniešos, Aizkalnes 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 - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „M” (kadastra nr. 76440030031), par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76440030031 (platība 13,3ha) sadalīšanu divos zemes
gabalos.
2. Noteikt paliekošajai plānotajai zemes vienībai nr.1 (13,2ha, kadastra apzīmējums 76440030316)
zemes izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101).
2.1.Ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76440030316 atstāt
spēkā VARIS reģistrēto adresi: “M”, Aizkalnieši, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads
(klasifikatora kods 103614095).
3. Noteikt plānotajai atdalāmajai zemes vienībai nr.2 (0,1ha, kadastra apzīmējums 76440030318) zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3.1. Piešķirt nosaukumu „XX”.
3.2. Ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76440030318, piešķirt
adresi “Mednieciņi”, Aizkalnieši, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads.
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

31.2.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “A”
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A.K., personas kods deklarētā adrese: 2021.gada 4.oktobra iesniegumu par zemes
ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “A”, kadastra nr. 76620050136, Riebiņu pagastā
Preiļu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620050136 sadalīšanu divos zemes gabalos.
Dome konstatē, ka nekustamā īpašuma “A” sastāvā ietilpst divas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 76620050136 (10,0ha) un 76620050137 (4,3ha), kas atrodas Medvedniekos, Riebiņu
pagastā Preiļu novadā.
Nekustamā īpašuma “A” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620050136
platība ir 10,0ha, tā sadalāma 0,75ha un 9,25 ha platībās.

Atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz “Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta
Noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (spēkā no 05.08.2016.),
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu ar pašvaldības nosacījumiem, kas atbilst teritorijas
plānojumā noteiktās funkcionālās zonas “Lauku zemes (L1)”, izmantošanas nosacījumiem Riebiņu
novada teritoriālplānojuma “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “A”, kadastra nr. 76620050136,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76620050136 (platība 10,0ha) sadalot divos zemes gabalos
0,75ha un 9,25ha platībās atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā.
3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (0,75ha), vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās
uzmērīšanas plānoto zemes lietošanas mērķi-individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3.1 Atdalāmajam zemes gabalam (0,75ha) piešķirt plānoto nosaukumu “Im”.
4. Noteikt paliekošā zemes gabala (9,25ha), vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās
uzmērīšanas plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība (kods 0101).
5. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek veikts saskaņā ar Riebiņu novada domes apstiprināto
teritorijas plānojumu (spēkā no 2012.gada 14.augusta), konkretizējot zemesgabala apgrūtinājumus,
virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja tām ir noteiktas aizsargjoslas.
6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1:10000 (vektordatu
(*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā).
7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu veicējam.
8. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams elektroniskā formā.
9. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā saskaņošanas būvvaldē un
apstiprināšanas Preiļu novada domē.
10. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr. 7 : Grafiskais pielikums.
Sagatavotājs: I.Upeniece

32. §
Par medību platību apsaimniekošanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot mednieku biedrības “Fortūna-P”, reģ. nr. 40008037618, juridiskā adrese: “Deikas”,
Kolna Rubini, Rušonas pagasts, Preiļu novads, valdes priekšsēdētāja I.Deiko iesniegumu par 2016.gada
19.oktobrī ar Riebiņu novada domi noslēgtā līguma par medību platību izmantošanu pagarināšanu,
konstatēts, ka piecu gadu laika periodā zemes vienībām (nekustamiem īpašumiem) mainījies cits
īpašnieks. Ņemot vērā iepriekš minēto, 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 - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu uz 5 gadiem par medības tiesību nodošanu uz šādām pašvaldībai piekritīgām zemes
vienībām medību platību apsaimniekošanai Rušonas pagastā Preiļu novadā: 76700110101 (2,3ha),
76700110116 (4,1ha), 76700110117 (1,4ha), 76700110122 (4,6084ha), 76700110137 (2,8115ha),

76700110206 (2,3ha), 76700110207 (5,75ha), 76700110208 (5,1ha), 76700110209 (15,21ha),
76700110211 (2,3ha), 76700110216 (0,72ha), 76700110218 (4,8ha), 76700110228 (10,9183ha),
76700110239 (0,8014ha), 76700110325 (0,5082ha), 76700110326 (3,8972ha), 76700110327
(3,32ha), 76700110331 (0,8986ha), 76700110332 (11,1ha), 76700110337 (1,2ha), 76700110348
(1,2071ha), 76700110381 (1,5ha), 76700110396 (0,5ha), 76700110389 (3,75ha), 76700120016
(1,5081ha), 76700120057 (9,6ha), 76700120135 (1,4ha), 76700120163 (8,0ha), 76700120165
(1,5ha), 76700120175 (4,12ha), 76700120181 (3,5ha), 76700120183 (2,5ha), 76700120189
(15,9460ha), 76700120193 (10,61ha), 76700120194 (3,03ha), 76700120238 (2,1ha), 76700120275
(0,8668ha), 76700120299 (2,4ha), 76700120310 (3,1ha), 76700120312 (0,9ha), 76700130060
(13,7ha), 76700130082 (5,0ha), 76700130083 (0,2861ha), 76700130100 (4,9586ha), 76700130112
(2,8ha), 76700130137 (1,2ha), 76700130151 (1,6ha), 76700150040 (0,7903ha), 76700070203
(0,8ha), 76700070055 (2,0ha), 76700120223 (0,5ha), 76700120261 (0,4ha), 76700130074 (1,07ha),
76700110022 (19,1ha).
2. Atļaut medības bebru daudzuma samazināšanai Eikšas, Zolvas, Rušonas ezeru ūdenstilpnēs saskaņā
ar 2003.gada 8.jūlija Medību likumu un atbilstoši 2014.gada 22.jūlija Ministru kabineta noteikumu
nr.421 “Medību noteikumi” prasībām.
3. Slēgt līgumu uz 5 gadiem par medības tiesību nodošanu uz šādām pašvaldībai piekritīgām zemes
vienībām medību platību apsaimniekošanai Aglonas pagastā Preiļu novadā: 76420010163 (5,5ha),
76420010266 (1,2ha).
4. Atļaut medības bebru daudzuma samazināšanai Aglonas pagasta ezera ūdenstilpnē, kadastra
apzīmējums 76420020178 (13,3ha), saskaņā ar 2003.gada 8.jūlija Medību likumu un atbilstoši
2014.gada 22.jūlija Ministru kabineta noteikumu nr.421 “Medību noteikumi” prasībām.
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

33. §
Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā ar kadastra numuru 7690 006 0151
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot M. S., personas kods (turpmāk – Iesniedzēja) iesniegumu, par lūgumu nodibināt ceļa
servitūtu, par labu nekustamā īpašuma "G", Kaļvi, Upmalas pag., Preiļu nov., kadastra Nr.7690 006
0096 sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7690 006 0094, tika konstatēts:
1. Iesniedzējai pieder nekustamais īpašums "G", Kaļvi, Upmalas pag., Preiļu nov., kadastra
Nr.7690 006 0096, (Upmalas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 3178), kura sastāvā ir
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7690 006 0094 ar kopējo platību 7,9 ha.
2. Preiļu novada pašvaldībai piekrīt zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7690 006 0151 ar kopējo
platību 3,71 ha (turpmāk – Pašvaldības īpašums). Pašvaldības īpašuma tiesības nav nostiprinātas
zemes grāmatā.
3. Abiem īpašumiem ir kopēja robeža, kas šķērso vēsturiski izveidotu ceļu, ko apliecina arī
apsekojums dabā.
4. Saskaņā ar Civillikuma 1156.panta 3.punktu ar ceļa servitūtu var piešķirt tiesību uz braucamo
ceļu, bet saskaņā ar Civillikuma 1231.panta 3.punktu servitūtus nodibina ar līgumu vai
testamentu. Atbilstoši Civillikuma 1235.pantam no servitūta izrietošā lietu tiesība ir nodibināta
un spēkā abām pusēm tikai pēc servitūta ierakstīšanas zemesgrāmatās; līdz tam laikam viņu
starpā pastāv vienīgi personiska saistība, kuras ierakstīšanu zemes grāmatās var tomēr prasīt
katra puse, ja vien izpildīti visi citi servitūtam nepieciešamie noteikumi.
Ņemot vērā norādīto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
Civillikuma 1156., 1231. un 1235.pantu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu Preiļu novada pašvaldības zemes gabalā ar kadastra
apzīmējumu 7690 006 0151 par labu nekustamajam īpašumam "G", Kaļvi, Upmalas pag., Preiļu
nov., kadastra Nr.7690 006 0096, (Upmalas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 3178), zemes
gabalā ar kadastra apzīmējumu 7690 006 0094, piešķirot tiesību uz braucamo ceļu 4,5 m platumā
un 120 m garumā, grafiskajā pielikumā iezīmētajā kalpojošā nekustamā īpašuma daļā.
2. Noslēgt ar M. S., personas kods, līgumu par lēmuma 1.punktā noteiktā reālservitūta – ceļa
servitūta nodibināšanu, līgumā iekļaujot nosacījumu, ka pienākums uzturēt (apsaimniekot) un
labot ierīkoto braucamo ceļu ir nekustamā īpašuma "G", Kaļvi, Upmalas pag., Preiļu nov.,
kadastra Nr.7690 006 0096 īpašniekam. Īpašniekam ir tiesības uz sava rēķina un, saņemot
saskaņojumu no pašvaldības, ievērojot normatīvajos aktos noteikto, veikt braucamā ceļa
uzlabojumus, nemainot tā funkcionālo nozīmi.
3. Pilnvarot Preiļu novada pašvaldības Vārkavas apvienības pārvaldes Upmalas pagasta pārvaldes
vadītāju Intu Kivlenieci parakstīt līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu.
4. Reģistrēt zemes grāmatā pašvaldības zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7690 006 0151 ar
kopējo platību 3,71 ha kā apgrūtinājumu reģistrējot ceļa servitūta nodibināšanu.
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. 8 (1) : Grafiskais pielikums
Pielikumā Nr. 8 (2) : Līguma projekts
Sagatavotājs: I.Vaivode 26562334, irina.vaivode@varkava.lv

34. §
Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai Preiļu
novadā
34.1.
M. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot M. S., personas kods deklarētā adrese 2021.gada 14. oktobra iesniegumu (reģistrēts
14.10.2021. Nr. 17-1-122/1024-S) ar lūgumu līdzfinansēt pieslēguma ierīkošanas izmaksas Preiļu
pilsētas centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklam nekustamajā īpašumā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu un 2017.gada 07.
jūlijā pieņemtajiem Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības līdzfinansējumu
īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc
iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku ) ierosinājuma.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas jauna ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma
ierīkošanai EUR 400.00 (26 metri ūdensvads un 27 metri kanalizācija).
2. Uzdot Preiļu pašvaldības domes juridiskajai daļai slēgt vienošanos ar pretendentiem par darbu
izpildes un līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
Sagatavotājs: K. Určs

34.2.
V. Č. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. Č., personas kods : deklarētā adrese 2021.gada 30. septembra iesniegumu (reģistrēts
30.09.2021. Nr. 4-15/956-Č) ar lūgumu līdzfinansēt pieslēguma ierīkošanas izmaksas Preiļu pilsētas
centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklam nekustamajā īpašumā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu un 2017.gada
07.jūlijā pieņemtajiem
Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības
līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu
novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas jauna ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma
ierīkošanai EUR 400 (12 metri ūdensvads un 12 metri kanalizācija).
2. Uzdot Preiļu pašvaldības domes juridiskajai daļai slēgt vienošanos ar pretendentiem par darbu
izpildes un līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
Sagatavotājs: K. Určs

35. §
Par servitūta ceļa iekļaušanu pašvaldības autoceļu reģistrā
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: M.Plivda)

Izskatīts Saunas pagasta iedzīvotāju kolektīvais (piecu personu) iesniegums (25.11.2020.) par
servitūta ceļa, kas savieno Gribusti - Lietaunieki, iekļaušanu pašvaldības ceļu reģistrā.
Konstatēts: augstāk minētais ceļa posms nav iekļauts autoceļu reģistrā, zeme zem ceļa brauktuves pieder
privātīpašniekiem, kuru īpašumiem noteikts apgrūtinājums - servitūta ceļš.
Saunas pagasta iedzīvotāji – ceļa Gribusti – Lietaunieki lietotāji ir noslēguši ar pašvaldību autoceļa
nodalījuma joslas zemes nomas līgumus.
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2.punktā noteikts, ka pašvaldībai ir autonomā funkcija – gādāt par
administratīvās teritorijas labiekārtošanu, t.sk. ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un
uzturēšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta 17. un 27.punktu,
Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumiem Nr. 361 “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites
kārtība” 11.punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Reģistrēt koplietošanas ceļu Gribusti – Lietaunieki, kas šķērso zemes īpašumus ar kadastra
apzīmējumiem 76740020033; 76740020061; 76740020104; 76740020292; 76740020010;
76740020071 kā inženierbūvi Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā.
2. Reģistrēt servitūta ceļu Gribusti - Lietaunieki, kas šķērso zemes īpašumus ar kadastra
apzīmējumiem 76740020033; 76740020061; 76740020104; 76740020292; 76740020010;
76740020071, pašvaldību ceļu un ielu reģistrā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Artis Žukovs.
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.
Pielikumā Nr. 9 : Grafiskais pielikums.
Sagatavotājs I.Klindžāne

36. §
Par ceļu uzturēšanas klašu publikāciju masu saziņas līdzekļos ziemas sezonai -16.10.202115.04.2022
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību
autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, ceļu uzturēšanas klašu saraksts nosaka
dažādu veidu darbu un uzturēšanas biežumu uz pašvaldības ceļiem noteiktā sezonā, kas ļaus uzturēt
ceļus atbilstoši klasei kurā tie tika iedalīti pēc autotransporta gada nobraukuma uzskaites. Saraksts ir
jāpublicē balstoties uz Ministru kabineta 2021.gada 7.janvāra noteikumiem Nr.26 „Noteikumi par
Valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Publicēt sarakstu ar ceļu uzturēšanas klasēm ziemas periodam Preiļu novada mājaslapā
(www.preili.lv).
Pielikumā Nr. 10 : Ceļu uzturēšanas klašu saraksts ziemas periodam.
Sagatavotājs: A.Žukovs

37. §
Par precizējumu veikšanu 30.09.2021. domes sēdes protokola Nr.21 lēmumā 35.§
“Par līdzekļu piešķiršanu pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrādei un
autoruzraudzības veikšanai”
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: M.Plivda, J.Erts)

Pamatojoties uz Riebiņu novada domes 20.04.2021. sēdes Nr.6 lēmumu Nr.7 “Par izmaiņām pašvaldības
autoceļu un ielu reģistrā” un Nr. 8 “Par izmaiņām pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaites datos (bilancē)”
veikt precizējumus 30.09.2021. domes sēdes protokola Nr.21 lēmuma 35.§ Par līdzekļu piešķiršanu
pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrādei un autoruzraudzības veikšanai.
Priekšlikums izslēgt no lēmumprojekta 3.punktu par finansējumu, jo nav norādītas konkrētas summas
un lēmums ir par iepirkuma veikšanu, nevis līdzekļu piešķiršanu.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt 30.09.2021. domes sēdes protokola Nr.21 lēmumu 35.§ “Par līdzekļu piešķiršanu

pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrādei un autoruzraudzības veikšanai” šādā
redakcijā “Par iepirkuma veikšanu pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrādei un
autoruzraudzības veikšanai”.
2. Veikt precizējumus 30.09.2021. domes sēdes protokola Nr.32 lēmuma 35.§ 1.punktā un
izteikt šādā redakcijā: “ 1.Veikt iepirkumu “Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un
autoruzraudzība”:
Rušonas pagasts
Ruš -Avotu iela km 0,000-0,665
Ruš - Nr. 22 Zeiliņi – Stupāni – Eisāgi km 0,000- 3,445
Ruš - Nr. 30 Šnitkina-Tiša- Gaiļmuiža km 0,000 – 1,700
Riebiņu pagasts
Rieb- Skolas iela km 0,000-0,720 km

Stabulnieku pagasts
Sta- Nr.11 Pastari - Baloži km 0,000-3,262
Galēnu pagasts
Gal- Nr.6 Galēni – Priževoiti – Lomi km 0,000-2,500
Sīļukalna pagasts
Sīļ -Nr. 8 Stikāni – Sondori km 0,000- 0,270
Sīļ- Nr. 1 Seiļi-Ereļi km 0,000-2,280 .
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes Attīstības un
plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele.
Sagatavotājs: I. Jakovele

38. §
Par izmaiņām zemes nomas līgumā Nr.3-12/15/25 ar J. K.
(Ziņo: Ā.Vucāns, V.Biezaite)

Izskatot Preiļu novada domes 26.08.2021. lēmumu Nr.32.5, protokols Nr.18, un tam sekojošo
VZD kadastra datu aktualizāciju konstatēts: J. K. iznomātā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
76900040089 5,00 ha platībā Preiļu novada Upmalas pagastā ir sadalīta, izveidojot 2 jaunas zemes
vienības – 76900040154 (4,9ha) un 76900040137 (0,1ha). Līdz ar to nepieciešams grozīt līguma
nosacījumus.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus 09.07.2015.zemes nomas līgumā Nr.3-12/15/25 un izteikt līguma 1.1.punktu
šādā redakcijā:
“Iznomātājs nodod, un nomnieks pieņem nomas lietošanā zemesgabalu ar kadastra
apzīmējumu Nr.7690-004-0154 4,9 ha kopplatībā (kopplatība var tikt precizēta pie zemes
robežu instrumentālās uzmērīšanas), kas atrodas Lielkursīši, Upmalas pagasts, Preiļu
novads (turpmāk – zemesgabals)”.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Vaivode.
Pielikumā Nr. 11 : Grafiskais pielikums.
Sagatavotājs: I.Vaivode

PAPILDJAUTĀJUMI
39. §
Par nekustamā īpašuma “C” sadalīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot M. T., personas kods : deklarētā adrese: pilnvarotās personas (zvērināta notāra
G.Daugavietes 2021.gada 12.oktobrī izdota ģenerālpilnvara, reģistra nr.2547) J. K., personas kods dekl.
adrese : 2021.gada 18.oktobra iesniegumu par nekustamā īpašuma “C”, kadastra nr. 76480030259
sadalīšanu Galēnu pagastā Preiļu novadā, sastāvošu no divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 76480040259 (0,3ha, apbūvēta, mērķis-0101) un 76480030263 (4,7ha, neapbūvēta,
mērķis-0101), 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 - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “C”, kadastra nr. 76480040259, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
76480030263 4,7ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu.
1.2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480030263 zemes lietošanas mērķi - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
1.3. Nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu „V”.
2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480040259 zemes lietošanas mērķi - individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
2.1. Ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76480040209001, 76480040209002 un
76480040209003, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480040259, atstāt
spēkā VARIS reģistrēto adresi: Dārzu iela 1A, Lomi-Bortnieki, Galēnu pag., Preiļu nov., LV5311 (kods 103921362).
Sagatavotājs: I.Upeniece

40. §
A. Č. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. Č., personas kods : deklarētā adrese: 2021.gada 25.oktobra iesniegumu par 2016.gada
21.decembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. Č-6 (nomas līguma beigu termiņš 2021.gada
20.decembris) pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta nr.350 „Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, Riebiņu novada domes apstiprināto nomas maksas
pakalpojumu maksas cenrādi, atbilstoši Ministru kabineta nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumiem” 30.4 punktam,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76800040387 1,3ha
platībā Patmalniekos, Stabulnieku pagastā, Preiļu novadā. Zemes lietošanas mērķis – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2. Noteikt nomas maksu saskaņā ar Ministru kabineta nr.350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi” 30.4 punktu.
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar A. Č., personas kods.
Sagatavotājs: I.Upeniece

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

Dome izskata sertificēta zemes ierīkotāja Marinas Sisojevas, sertifikāta numurs AA0148,
2021.gada 23.augustā elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamam īpašumam „L”, kadastra numurs 76620030022, kas atrodas Leinišķos, Riebiņu 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 - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „L” (kadastra nr. 76620030022), par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620030022 (platība 22,9ha) sadalīšanu divos zemes
gabalos.
2. Noteikt plānotajai zemes vienībai nr.1 (4,2ha, kadastra apzīmējums 76620030138) zemes
izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2.1. Piešķirt nosaukumu „Lielkastaņi”.
3. Noteikt plānotajai atdalāmajai zemes vienībai nr.2 (18,7ha, kadastra apzīmējums 76620030139)
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
3.1. Atstāt spēkā ēkām VARIS piešķirto adresi: “L”, Leinišķi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads
(klasifikatora kods 103405520).
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 finansiālu atbalstu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: J.Erts, M.Plivda, I.Klindžāne, A.Pastars, J.Ivanāns, I.Stare)

Izskatot E. S., deklarētā dzīves vieta : iesniegumu (reģistrēts 28.09.2021. ar Nr. 4-15/946 S),
konstatēts:
(1) Iesniegumā lūgts finansiāls atbalsts elektrības pieslēguma ierīkošanai E. S. privātīpašumā ar
kadastra Nr. 76580050085 .
(2) Īpašumā pastāvīgi dzīvo ģimene ar trim nepilngadīgiem bērniem, kas atgriezušies no ārzemēm
un mantojumā saņēmuši īpašumu, kurā atslēgta elektrība, jo ilgu laiku neviens nav dzīvojis.
(3) “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” (10. pants)
paredz ierobežojumu pašvaldībai ieguldīt savus līdzekļus privātpersonai piederošā nekustamajā
īpašumā.
(4) Izskatot iespēju sniegt materiālu atbalstu E. S. ģimenei kā daudzbērnu ģimenei pamatvajadzību
nodrošināšanai, Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2017/14 “Par sociālo
palīdzību Preiļu novadā” (2017.gada 27. oktobrī) paredz iespēju piešķirt vienreizēju pabalstu
krīzes situācijā (Noteikumu 61.punkts). Neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, Labklājības
pārvalde var piešķirt ģimenei pabalstu krīzes situācijā, kura maksimālais apmērs ir 500,00 euro
vienai ģimenei.
Pamatojoties uz “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 10.
pantu, Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr. 2017/14 “Par sociālo palīdzību Preiļu novadā”
(2017.gada 27. oktobrī) 61.punktu,
Deputāts J.Erts jautā vai Labklājības pārvalde var piešķirt pabalstu krīzes situācijā ģimenei un
lūdz komentārus, ko pašvaldība ir darījusi, lai palīdzētu iesnieguma iesniedzēja ģimenei.
Ā.Vucāns komentē pašvaldības iesaistīšanos problēmas risināšanā.
M.Plivda sniedz informāciju deputātiem par savu iesaistīšanos palīdzības sniegšanā ģimenei, lai rastu
pagaidu risinājumu, sadarbībā elektroenerģijas pakalpojumu sniedzēju.

Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, I.Stare, J.Vucāns, Ā.Vucāns); PRET
– nav balsis; ATTURAS – 2 balsis L.Pastars, R.Rubins , Preiļu novada dome NOLEMJ:
Atteikt piešķirt finansiālu atbalstu no Preiļu novada pašvaldības budžeta elektrības pieslēguma
ierīkošanai privātīpašumā ar kadastra Nr. 76580050085 .
Uzdot Preiļu novada Labklājības pārvaldei izskatīt iespēju piešķirt E. S. ģimenei pabalstu krīzes
situācijā.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – Labklājības pārvalde.
Šo lēmumu var pāŗsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV –
4601, viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā.

1.
2.
3.
4.

Sagatavotājs: I.Klindžāne

43. §
Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: J.Erts, M.Plivda, A.Brakovska, I.Klindžāne, I.Stare)

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,
Noteikumiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās
noteikšanas kārtību (Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumi Nr. 66), Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogu (Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr. 1075), Preiļu novada pašvaldības
nolikumu (apstiprināts 06.07.2021. kā Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2021/05)
paredz Preiļu novada pašvaldības struktūrā iestādi – Preiļu novada Labklājības pārvalde.
Nepieciešams papildināt lēmumprojektu ar norādītu finansēšanas avotu – Labklājības pārvaldes budžets.
Sēdes vadītājs izsaka priekšlikumu atlikt jautājuma skatīšanu. Priekšlikums netiek atbalstīts.
A.Brakovska izsaka viedokli par līdzvērtīgu attieksmi pret visiem iestāžu vadītājiem un viņu atalgojumu.
Deputāts J.Erts atbalsta A.Brakovskas viedokli un aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu,
papildinot to ar papildus punktu – Līdzekļus paredzēt no Labklājības pārvaldes budžeta.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns,
Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

Izdarīt grozījumus Labklājības pārvaldes direktora amatu sarakstā iekļautās mēnešalgas
apmērā, sekojoši:
Profesijas kods Amata nosaukums Amatu
23.05.2017.
(saskaņā ar amatu vietu
MK noteikumi aprakstu)
skaits
Nr. 264

1344 01

2.
3.
4.

Labklājības
pārvaldes
direktors

1

Algu
grupa
MK
(29.01.2013.
MK not. Nr.66)
Amata saime
un
līmenis
(MK
30.11.2010.
not.Nr.1075)
1. II A ; 13

Pašvaldības
noteiktā
mēnešalga

1640,00

Izdarīt grozījumus ar darbinieku noslēgtajā darba līgumā.
Līdzekļus paredzēt no Labklājības pārvaldes budžeta.
Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Personālvadības un administratīvā daļa.

Sagatavotājs: I.Pedāne

Deputāts J.Erts lūdz uz novembra domes sēdi sagatavot ziņojumu par Preiļu novada pašvaldības finansiālo
situāciju.

44. §
Par Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: M.Plivda, I.Pokšāne, N.Hļebņikova)

Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja amata konkursa rezultātā, pamatojoties uz konkursa
komisijas lēmumu (27.10.2021. protokols Nr. 16, pielikumā), Ilgas Pokšānes kandidatūra tiek virzīta
apstiprināšanai pārvaldes vadītāja amatā.
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, Preiļu novada pašvaldības nolikumu (06.07.2021. saistošie noteikumi
Nr. 2021/05),
Deputāte M.Plivda lūdz I.Pokšānei sniegt savu redzējumu vadot šādu struktūrvienību.
I.Pokšāne izklāsta savus plānus un ieceres jaunajā amatā, galvenos darbības virzienus.
Ā.Vucāns sniedz informāciju par citiem pretendentiem un vērtēšanas rezultātiem.
Deputāte N.Hļebņikova aicina plānot pasākumus arī attālināti, lai iedzīvotāji varētu baudīt kultūru arī
ierobežojumu laikā.
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns, Ā.Vucāns);
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, (I.Pokšāne balsojumā nepiedalās) Preiļu novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja amatā Ilgu Pokšāni.
Pielikumā Nr. 12: Pretendentu vērtēšanas komisijas protokols Nr.16 (kopija).
Sagatavoja I.Klindžāne

Sēdi slēdz plkst. 1900
Sēdes vadītājs

Ārijs Vucāns

Protokoliste

Lāsma Ruzģe

Protokols parakstīts 01.11.2021.

