LATVIJAS REPUBLIKA

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

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS
ATTĀLINĀTĀ VEIDĀ
Preiļos
2021.gada 3.novembrī
Sēde sasaukta plkst. 9.00
Sēdi atklāj plkst. 9.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns
Sēdi protokolē - pašvaldības sekretāre Lāsma Ruzģe
Sēdē piedalās:
Andris Lazdāns
Anita Brakovska
Ārijs Vucāns
Ilga Pokšāne
Lauris Pastars
Ineta Anspoka
Iveta Stare
Jāzeps Ivanāns
Juris Erts
Juris Vucāns
Nadežda Hļebņikova
Pēteris Rožinskis
Raimonds Rubins
Andris Pastars – no plkst. 9.07
Sēdē nepiedalās:
Maruta Plivda - darbnespējas lapa
Piedalās uzaicinātie:
Aigars Zīmelis – Izpilddirektors;
Inta Klindžāne – Juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja;
Juta Ivanāne – Personālvadības un administratīvās daļas vadītāja;
Ineta Valaine – Attīstības daļas vadītājas p.i.;
Sanita Meļko – Attīstības daļas vadītāja vietniece;
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Skaidra Mukāne – Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja;
Vita Biezaite – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja;
Ivars Indriksons – SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs;
Laine Šildere – SIA “Reģionālie projekti” pārstāve;
Līna Dimitrijeva – SIA “Reģionālie projekti” pārstāve;
Dagnija Dudarjonoka – sabiedrisko attiecību speciāliste.
Domes sēde notiek attālināti – videokonferences veidā un tiek ierakstīta audioformātā.
Sēdes vadītājs Ārijs Vucāns iepazīstina ar izsludinātās ārkārtas novada domes sēdes darba kārtības
jautājumiem.
DARBA KĀRTĪBA
1. Par grozījumiem pašvaldības Personālvadības un administratīvās daļas amatu sarakstā.
2. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Preiļu saimnieks”.
3. Par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam projekta
nodošanu publiskajai apspriešanai.
4. Par Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022. gada projekta
nodošanu publiskai apspriešanai.
5. Par Preiļu novada Attīstības programmas Investīciju plāna 2018.-2024.gadam
aktualizēšanu un aktualizētās redakcijas apstiprināšanu.
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis ( I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, L.Pastars, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns, Ā.Vucāns); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt ārkārtas domes sēdes darba kārtību un sākt sēdi.
1.§
Par grozījumiem pašvaldības Personālvadības un administratīvās daļas amatu sarakstā
(Ziņo: Ā. Vucāns)

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),
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis ( I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, L.Pastars, 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 Personālvadības un administratīvās daļas darbinieku amatu sarakstā,
no 04.11.2021. papildinot to ar amata vienību „Darba aizsardzības speciālists”:
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2. Līdzekļus speciālista darba algai 2021.gada novembrī un decembrī paredzēt no Aglonas
pagasta pārvaldes budžeta.
3. Uzdot pašvaldības Personālvadības un administratīvajai daļai no 04.11.2021. veikt
nepieciešamos grozījumus darbinieka darba līgumā saskaņā ar apstiprināto amatu
sarakstu.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Personālvadības un administratīvā daļa.
Sagatavotājs: I.Klindžāne
Nosūtīt: Personālvadības un administratīvajai daļai.
No plkst. 9.07 turpmākajā sēdē piedalās deputāts A.Pastars.

2.§
Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Preiļu saimnieks”
(Ziņo: Ā. Vucāns, A.Zīmelis, izsakās: R.Rubins, I.Stare, A.Pastars, J.Erts)

Preiļu novada iedzīvotājiem aktuāls ir jautājums par Preiļu pilsētas centra labiekārtošanu un
Preiļu autoostas izskatu un izvietojumu, kā arī par sabiedrisko tualeti pilsētas centrā, par ko liecina
iedzīvotāju vēstule ar 138 parakstiem, kas saņemta pašvaldībā šī gada 12.jūlijā. Lai uzlabotu Preiļu
pilsētas centra teritoriju, kurā ietilpst autoosta un laukums, ir izstrādāts jauns detālplānojums, ar ko
iepazīstināti iedzīvotāji, veikta aptauja, kurā iedzīvotāji izteikuši atbalstu iecerei pārbūvēt pilsētas
centru un pauduši atbalstu izstrādātajai projekta vizualizācijai. Kamēr notiek darbs pie iepirkuma
dokumentācijas sagatavošanas teritorijas pārbūves un labiekārtošanas būvprojektu izstrādei,
paredzēta pagaidu moduļu tipa ēkas novietošana pie esošās autoostas ēkas. Pagaidu ēka nodrošinās
iedzīvotājiem kases, uzgaidāmās telpas un labierīcību pieejamību līdz brīdim, kamēr tiks veikti
esošās autoostas ēkas pārbūves darbi.
Ņemot vērā to, ka pašvaldības šī gada budžetā nav paredzēti līdzekļi pagaidu ēkas izbūvei,
ir iespēja noslēgt deleģēšanas līgumu ar pašvaldības kapitāluzņēmumu SIA “Preiļu saimnieks”,
saskaņā ar kuru kapitālsabiedrība varētu izmantot sava uzņēmuma līdzekļus moduļu tipa ēkas
iegādei un uzstādīšanai, ko pašvaldība atmaksātu no sava budžeta pa daļām piecu gadu periodā.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta
pirmo daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta trešo daļu, likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, ievērojot to, ka Pašvaldībai ir
pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt likumā noteikto autonomo funkciju izpildi,
kā arī tiesības deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst Pašvaldības
kompetencē, ņemot vērā, ka ir izveidota pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Preiļu
saimnieks” ar mērķi nodrošināt Pašvaldības funkcijas izpildi (tai skaitā atkritumu apsaimniekošanu
un pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu), ievērojot to, ka pašvaldības funkcijā
ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu
pašvaldības funkcijas izpildi,
Deputāts A.Pastars uzdod jautājumus: Vai ir izskatīti citi varianti jautājuma risināšanai, cik lielu
īres maksu Preiļu novada pašvaldībai maksā Jēkabpils autobusu parks un citi risinājumi
sabiedriskajai tualetei pilsētas centrā.
Uz jautājumiem atbild un skaidrojumus sniedz izpilddirektors A.Zīmelis.
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 – nav balsis;
ATTURAS – 2 balsis ( J.Erts, A.Pastars) , Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “Preiļu saimnieks” ar mērķi - nodrošināt no likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkta izrietošo uzdevumu – pašvaldības teritorijas
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labiekārtošana, iegādājoties un izvietojot pagaidu būvi pārvietojamo moduļu ēku kā pagaidu
autoostas ēku uz pārbūves projekta īstenošanas laiku (Līguma projekts – pielikumā).
2. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju parakstīt deleģēšanas līgumu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors.
Pielikumā: Deleģēšanas līguma projekts.
Sagatavotājs: I.Klindžāne
Nosūtīt: SIA Preiļu saimnieks, juridiskajai un iepirkumu daļai

3.§
Par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam projekta
nodošanu publiskajai apspriešanai
(Ziņo: Ā. Vucāns, L.Dimitrijeva, S.Meļko, izsakās: J.Erts)

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14. panta otrās daļas 1. punktu, Attīstības
plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu, 8. un 10. pantu, Teritorijas attīstības plānošanas
likuma 5.panta pirmo daļu, 12. panta pirmo daļu un 22. pantu, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 9. punktu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu
Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 2. punktu, 3.2.
nodaļu un 67. punktu, Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības
kārtība attīstības plānošanas procesa" 10. punktu, Preiļu novada domes 2020.gada 22.decembra
lēmumu Nr. 23; 21. §“Par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029.gadam izstrādi”
SIA “Reģionālie projekti” pārstāve Līna Dimitrijeva prezentē Attīstības programmas plānu.
S.Meļko komentē darbu pie projekta.
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis ( I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, A.Pastars, L.Pastars, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns, Ā.Vucāns);
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot publiskajai apspriešanai “Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam”
projektu.
2. Noteikt publiskās apspriešanas laiku no 2021. gada 12.novembra līdz 2021. gada
17.decembrim.
3. Lēmumu par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam nodošanu publiskai
apspriešanai:
3.1.ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā;
3.2.ievietot Preiļu novada pašvaldības interneta vietnē www.preili.lv, pašvaldības sociālajos
tīklos un publicēt tuvākajā pašvaldības informatīvā izdevuma “Preiļu Novada Vēstis”
numurā;
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Plānošanas un attīstības daļa.
5. Lēmuma izpildes kontroli veikt Preiļu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Sagatavotāji: I.Valaine, I. Klindžāne
Nosūtīt: Sabiedrisko attiecību daļai, Plānošanas un attīstības daļai.
No plkst. 9.50 ārkārtas sēdes tiešsaistē tehnisku iemeslu dēļ nepiedalās deputāts A.Pastars.
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4.§
Par Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022. gada projekta
nodošanu publiskai apspriešanai
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14. panta otrās daļas 1. punktu, Attīstības plānošanas
sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu, 8. un 10. pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta
pirmo daļu, 12. panta pirmo daļu un 22. pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
Pārejas noteikumu 9. punktu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 2. punktu, 3.1. nodaļu un 67. punktu, Ministru
kabineta 25.08.2009. noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesa"
10. punktu, Preiļu novada domes 2020.gada 22.decembra lēmumu Nr. 23; 20.§ “Par Preiļu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada izstrādi”
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis ( I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, L.Pastars, I.Pokšāne, P.Rožinskis, R.Rubins, I.Stare, J.Vucāns, Ā.Vucāns); PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Nodot publiskajai apspriešanai “Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022. gada”
projektu.
2. Noteikt publiskās apspriešanas laiku no 2021. gada 12.novembra līdz 2021. gada 17.decembrim.
3. Lēmumu par Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022. gada nodošanu publiskai
apspriešanai:
3.1.ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā;
3.2. ievietot Preiļu novada pašvaldības interneta vietnē www.preili.lv, pašvaldības sociālajos tīklos
un publicēt tuvākajā pašvaldības informatīvā izdevuma “Preiļu Novada Vēstis” numurā;
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Plānošanas un attīstības daļa.
5. Lēmuma izpildes kontroli veikt Preiļu novada pašvaldības izpilddirektoram.
1.

Sagatavotāji: I.Valaine, I. Klindžāne
Nosūtīt: Sabiedrisko attiecību daļai, Plānošanas un attīstības daļai.

5.§
Par Preiļu novada Attīstības programmas Investīciju plāna 2018.-2024.gadam
aktualizēšanu un aktualizētās redakcijas apstiprināšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Attīstības plānošanas sistēmas likuma 3.panta pirmajā un otrajā daļā noteikts, ka attīstības
plānošanas mērķis ir īstenot prioritātes sabiedrības un teritorijas attīstībai, nodrošinot attīstības plānošanas
sasaisti ar finanšu plānošanu. Lai nodrošinātu attīstības programmas atbilstību spēkā esošajai situācijai
pēc administratīvi teritoriālās reformas un Preiļu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novadu budžetu
apvienošanu, nepieciešams aktualizēt investīciju plānu visai jaunā novada teritorijai.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 18.punktu,
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem 73.punktu
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis ( I.Anspoka, A.Brakovska, J.Erts, N.Hļebņikova, J.Ivanāns,
A.Lazdāns, L.Pastars, 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 Attīstības programmas Investīciju plāna 2018.-2024. gadam aktualizēto
redakciju ar pielikumiem.
2. Publicēt Attīstības programmas investīciju plānu pašvaldības mājas lapā www.preili.lv un Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Plānošanas un attīstības daļa.
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Pielikumā: Preiļu novada aktualizētais Investīciju plāns 2018. - 2024.gadam ar pielikumiem uz 79 lapām
Sagatavotāji: I.Valaine, I.Klindžāne
Nosūtīt: Plānošanas un attīstības daļai, sabiedrisko attiecību daļai.

Sēdi slēdz: plkst. 9.55
Novada domes priekšsēdētājs

______________________

Ā. Vucāns

Protokolists

______________________

L. Ruzģe

Protokols parakstīts 2021.gada 4.novembrī
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