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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Preiļos
2021.gada 30.novembrī

Nr.25

Sēdi sasauc plkst.10.00
Sēdi atklāj plkst. 10.00
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns
Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lāsma Ruzģe
Domes sēde tiek ierakstīta audioformātā.
Sēdē piedalās:
Domes deputāti – Ārijs Vucāns, Anita Brakovska, Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ilga Pokšāne,
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:
Aigars Zīmelis – Pašvaldības izpilddirektors;
Vita Biezaite – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja;
Inta Klindžāne – Juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja;
Anete Urka – Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja;
Juta Ivanāne – Personālvadības un administratīvās daļas vadītāja;
Sanda Launerte – Izpilddirektora vietnieces pagaidu pienākumu izpildītāja;
Sandra Sprindža – Labklājības pārvaldes direktore;
Broņislava Savicka – Finanšu analītiķe;
Ineta Valaine – Attīstības daļas vadītājas p.i.;
Vitālijs Plivda - Preiļu pagasta pārvaldes vadītājs;
Ilona Skorodihina – Preiļu galvenās bibliotēkas vadītāja;
Liāna Loginova-Plivda – Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja;
Ingūna Barkeviča – Projektu vadītāja.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
Apvienoto komiteju jautājumi:
1. Par Saistošo noteikumu „ Par grozījumiem Preiļu novada domes 2021.gada 6.jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 2021/05 „Preiļu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

2. Par Preiļu novada domes amatpersonu, Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas
struktūrvienību un tās iestāžu darbinieku amatu saraksta un mēnešalgu 2022.gadam apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu “Par materiālo palīdzību Preiļu novadā” apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu “Par sociālajiem pakalpojumiem Preiļu novadā” apstiprināšanu.
5. Par saistošo noteikumu “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Preiļu novadā” apstiprināšanu.
6. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” apstiprināšanu.
7. Par saistošo noteikumu “Par Preiļu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm” apstiprināšanu.
Finanšu komitejas jautājumi:
8. Par telpu nomu.
9. Par atbrīvošanu no nomas maksas.
10. Par pašvaldības brīvpusdienu aizstāšanu ar karti pārtikas iegādei izglītojamiem, kuri izglītības
programmu apgūst attālināti ārkārtējās situācijas laikā.
11. Par parāda dzēšanu.
12. Par Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma daļas izveidošanu.
13. Par Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas izveidošanu.
14. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu sarakstos.
15. Par Preiļu novada pašvaldības grāmatvedības struktūras apstiprināšanu.
16. Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem Preiļu novada domes saistošajos noteikumos
Nr.2021/6 “ Par Preiļu novada pašvaldības apvienoto 2021. gada pamatbudžetu””
apstiprināšanu.
17. Par piedalīšanos projektu konkursā.
18. Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu noteikšanu pašvaldības sociālās aprūpes iestādēs.
19. Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu noteikšanu Krīzes centrā.
20. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
21. Par valsts finansējuma sadalījumu pašvaldību izglītības iestādēm par epidemioloģisko
nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanu Covid-19 pandēmijas
laikā.
22. Par patversmes/ atskurbināšanas pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu.
23. Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai.
24. Par kustamās mantas izsolēm.
25. Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles organizēšanu.
26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Skolas ielā 6-6 atsavināšanu Upmalas pagastā.
27. Par Ziemassvētku dāvanu apmēru.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi:
28. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
29. Par vecāku līdzdalības maksājumu atcelšanu Aglonas bazilikas Kora skolā.
30. Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
31. Par pašvaldības dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
32. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
33. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
34. Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu.
35. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības.
36. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu.
37. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
38. Par ēdināšanas izdevumu pārrēķinu klientiem novada sociālās aprūpes iestādēs.
39. Par Gailīšu, Kotļerovas un Pieniņu bibliotēku slēgšanu.
40. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu un dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu.
Infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumi:

41. Par telpu nomu.
42. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai Preiļu
novadā.
43. Par sadarbību ar Augšdaugavas novada pašvaldību ezera apsaimniekošanā.
44. Par adrešu rakstības precizēšanu.
45. Par zemes nomu.
46. Par zemes ierīcības projekta izstrādi.
47. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
48. Par nekustamo īpašumu “Meteņi” un “Maltupes” apvienošanu.
49. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
50. Par nekustamā īpašuma sadali.
51. Par zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā.
Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut darba kārtībā papildus sagatavotus šādus jautājumus:
Papildjautājumi
1. (52) Par nekustamā īpašuma “Kairiši” sadalīšanu.
2. (53) Par nekustamā īpašuma “Žubītes” sadalīšanu.
3. (54) Par grozījumiem Preiļu novada bāriņtiesas nolikumā un amatu sarakstā.
4. (55) Par līdzekļu piešķiršanu.
5. (56) Par telpu nomas līguma pagarināšanu.
6. (57) Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
7. (58) Par novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka vēlēšanām.
Sēdes vadītājs aicina balsot par izsludināto darba kārtību, iekļaujot papildus sagatavotus 7 (septiņus)
papildjautājumus kā darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi.
Atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, N.Hļebņikova, P.Rožinskis, Ā.Vucāns); PRET – 2 balsis ( A.Pastars, M.Plivda); ATTURAS
– 3 balsis ( R.Rubins, J.Erts, L.Pastars), Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus sagatavotus 7 (septiņus) papildjautājumus kā
darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi.
APVIENOTO KOMITEJU JAUTĀJUMI
1.§
Par Saistošo noteikumu „ Par grozījumiem Preiļu novada domes
2021.gada 6.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/05 „Preiļu novada pašvaldības nolikums””
apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot saistošo noteikumu projektu „Par grozījumiem Preiļu novada domes 2021.gada 6.jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 2021/05 „Preiļu novada pašvaldības nolikums””, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu,
Atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, N.Hļebņikova, P.Rožinskis, Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS – 5 balsis
(R.Rubins, J.Erts, L.Pastars, A.Pastars, M.Plivda), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2021/12 „Par grozījumiem Preiļu
novada domes 2021.gada 6.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/05 „Preiļu novada
pašvaldības nolikums””.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Juridiskā un iepirkumu daļa.

Pielikumā Nr.1 : Saistošie noteikumi Nr. 2021/12 “Par grozījumiem Preiļu novada domes 2021.gada
6.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/05 „Preiļu novada pašvaldības nolikums””
Sagatavotājs: I.Klindžāne

2.§
Par Preiļu novada domes amatpersonu, Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas
struktūrvienību un tās iestāžu darbinieku amatu saraksta un mēnešalgu 2022.gadam
apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot lēmumprojektu par Preiļu novada domes amatpersonu, Preiļu novada pašvaldības
centrālās administrācijas struktūrvienību un tās iestāžu darbinieku amatu saraksta un mēnešalgu
2022.gadam apstiprināšanu.
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, Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta pirmās daļas
2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, MK noteikumiem Valsts
un pašvaldību institūciju amatu katalogs (30.11.2010. noteikumi Nr. 1075),
Sēdes vadītājs Ā. Vucāns aicina deputātus skatīt amatu sarakstus katrai iestādei un balsot atsevišķi par
katras iestādes amatu sarakstu ar atalgojumiem 2022.gadā.
1. Deputāti izskata Pašvaldības policijas amatu sarakstus. Deputāts A.Pastars izsaka viedokli, ka ir
liela atalgojuma atšķirība starp Policijas priekšnieku un inspektoriem.
Balsojums: PAR – 12 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns), PRET – nav balsis, ATTURAS
– 3 balsis (A.Pastars, J.Erts, M.Plivda)
Pašvaldības policijas amatu saraksti tiek apstiprināti.
2. Deputāti izskata Bāriņtiesas amatu sarakstu. Deputātiem komentāru un jautājumu nav.
Balsojums: PAR – 12 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns), PRET – nav balsis, ATTURAS
– 3 balsis (A.Pastars, J.Erts, M.Plivda)
Bāriņtiesas amatu saraksti tiek apstiprināti.
3. Deputāti izskata Būvvaldes amatu sarakstu. Deputātiem komentāru un jautājumu nav.
Balsojums: PAR – 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda ),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,
Būvvaldes amatu saraksti tiek apstiprināti.
4. Deputāti izskata Dzimtsarakstu nodaļas amatu sarakstu. Deputāts L.Pastars izsaka priekšlikumu
paaugstināt vadītājas atalgojumu uz EUR 1287,00. Balsojumā PAR – 7 balsis, PRET – 8 balsis,
ATTURAS – nav balsis, priekšlikums netiek atbalstīts. L.Loginova-Plivda aicina paaugstināt
atalgojumu dzimtsarakstu nodaļas inspektoriem. Deputāts J.Erts izsaka priekšlikumu paaugstināt

inspektoru atalgojumu uz EUR 996,00. Balsojumā PAR – 5 balsis, PRET – 9 balsis, ATTURAS
– 1 balss, priekšlikums netiek atbalstīts.
Balsojums: PAR – 9 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, P.Rožinskis, Ā.Vucāns), PRET – 1 balss (J.Erts), ATTURAS – 5 balsis ( R.Rubins,
N.Hļebņikova, L.Pastars, M.Plivda, A.Pastars)
Dzimtsarakstu nodaļas amatu saraksti tiek apstiprināti.
5. Deputāti izskata Komunālās saimniecības amatu sarakstus. Deputāts A.Pastars izsaka viedokli,
ka nepieciešams apvienot komunālās saimniecības vienotā Lauku komunālo pakalpojumu daļā.
Viedoklim par iespējamu apvienošanu piekrīt deputāts J.Erts. Priekšlikums veidot vienotu Lauku
teritoriju komunālo daļu. Balsojumā PAR – 5 balsis, PRET – 10 balsis, ATTURAS – nav balsis,
priekšlikums netiek atbalstīts.
Balsojums: PAR – 9 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, N.Hļebņikova,
J.Vucāns, P.Rožinskis, Ā.Vucāns), PRET – 4 balsis ( R.Rubins, L.Pastars, M.Plivda, A.Pastars) ,
ATTURAS – 1 balss (J.Erts), J.Ivanāns nepiedalās balsojumā.
Komunālās saimniecības amatu saraksti tiek apstiprināti.
6. Deputāti izskata Labklājības pārvaldes amatu sarakstus. Pārvaldes direktore S.Sprindža aicina
veikt izmaiņas amatu sarakstos: Stabulnieku pagasta sociālās palīdzības organizators slodzes
izmaiņas 0,9 un Krīzes centra piemaksām precizējumi (15% no mēnešalgas sociālajiem
audzinātājiem, kad bērni atrodas Krīzes centrā).
Balsojums: PAR – 12 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns), PRET – nav balsis , ATTURAS
– 3 balsis(A.Pastars, J.Erts, M.Plivda),
Labklājības pārvaldes amatu saraksti tiek apstiprināti.
7. Deputāti izskata Izglītības pārvaldes amatu sarakstus. Deputātiem komentāru un jautājumu nav.
Balsojums: PAR – 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda ),
PRET – nav balsis, ATTURAS – nav balsis,
Izglītības pārvaldes amatu saraksti tiek apstiprināti.
8. Deputāti izskata Bibliotēku amatu sarakstu. Preiļu galvenās bibliotēkas vadītāja I.Skorodihina
lūdz skaidrojumu algu sistēmas veidošanai. Vadītāja aicina Saunas bibliotēkas kurinātāja darba
slodzi 0,5 pārskatīt un komentē Upmalas bibliotēkas darba slodzi un atalgojumu. Deputāts J.Erts
izsaka priekšlikumu noteikt Saunas bibliotēkas kurinātājam pilnu darba slodzi. Balsojumā PAR
– 5 balsis, PRET – 9 balsis, ATTURAS – 1 balss, priekšlikums netiek atbalstīts. I.Skorodihina
aicina apkures sezonu pabeigt bez izmaiņām. Izpilddirektors A.Zīmelis izsaka viedokli
kurinātājus pievienot pie komunālās saimniecības daļas.
Balsojums: PAR – 9 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns, ,
J.Vucāns, P.Rožinskis, Ā.Vucāns), PRET – 5 balsis (R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars,
ATTURAS – 1balss (N.Hļebņikova),
Bibliotēku amatu saraksti tiek apstiprināti.
9. Deputāti izskata Pagastu pārvalžu amatu sarakstu. Deputāts L.Pastars lūdz komentēt algu
veidošanu, izsaka viedokli par algu neatbilstību vadoties pēc iedzīvotāju skaita. Komentārus
sniedz A.Zīmelis un V.Plivda. Deputāts A.Pastars izsaka priekšlikumu katrā pagasta pārvaldē
noteikt pilnu amata slodzi un noteikt atalgojumu vadoties pēc iedzīvotāju skaita. Balsojumā PAR5 balsis, PRET – 9 balsis, ATTURAS - 1 balss, priekšlikums netiek atbalstīts. Deputāts J.Erts

izsaka priekšlikumu Preiļu pagasta pārvaldes vadītājam noteikt atalgojumu EUR 1100,00.
Balsojumā PAR – 4 balsis, PRET – 10 balsis, ATTURAS – nav balsis, L.Pastars nepiedalās
balsojumā, priekšlikums netiek atbalstīts.
Balsojums: PAR – 10 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,,
J.Vucāns, N.Hļebņikova, P.Rožinskis, Ā.Vucāns) , PRET – 5 balsis (R.Rubins, A.Pastars, J.Erts,
M.Plivda, L.Pastars) , ATTURAS – nav balsis,
Pagastu pārvalžu amatu saraksti tiek apstiprināti.
10. Deputāti izskata domes, centrālās administrācijas un struktūrvienību amatu sarakstus. Deputāte
I.Stare izsaka viedokli un aicina atjaunot darbinieku novērtēšanas sistēmu. Deputāts J.Erts jautā
par Uzņēmējdarbības konsultanta amata vienību. J.Ivanāne komentē daļu vadītāju atalgojumu,
vadoties pēc amatu saimēm un atbildības līmeņa.
Deputāti vēlas izskatīt darbinieku amatu aprakstus.
Balsojums: PAR – 11 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, R.Rubins,
J.Vucāns, N.Hļebņikova, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns) , PRET – nav balsis, ATTURAS – 3 balsis
(A.Pastars, J.Erts, M.Plivda), J.Ivanāns nepiedalās balsojumā,
Domes, centrālās administrācijas un struktūrvienību amatu saraksti tiek apstiprināti.
11. Deputāti izskata Kultūras un tūrisma pārvaldes amatu sarakstus. I.Pokšāne komentē amata vietu
– noformēšanas māksliniece.
Balsojums: PAR – 14 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, J.Ivanāns, J.Vucāns,
R.Rubins, N.Hļebņikova, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda ) , PRET – nav
balsis, ATTURAS – nav balsis, I.Pokšāne nepiedalās balsojumā,
Kultūras un tūrisma pārvaldes amatu saraksti tiek apstiprināti.
Deputāte M.Plivda aicina pievienot lēmumprojektā papildus punktu par finansējuma avotu
atalgojumiem. Deputāts J.Erts aicina padomāt par zemāko algu saņēmējiem.
Atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, J.Vucāns, R.Rubins,
N.Hļebņikova, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns) ; PRET – nav balsis; ATTURAS – 3 balsis
(A.Pastars, M.Plivda, J.Erts), I.Pokšāne J.Ivanāns nepiedalās balsojumā, Preiļu novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada domes, pašvaldības centrālās administrācijas, iestāžu un
struktūrvienību amatu sarakstus ar atalgojumiem darbiniekiem 2022.gadam, saskaņā ar
pielikumu.
2. Uzdot Personālvadības un administratīvajai daļai, iestāžu un stuktūrvienību atbildīgajiem
darbiniekiem veikt grozījumus amatpersonu un darbinieku darba līgumos, brīdināt darbiniekus
par izmaiņām darba līgumos vai darba līguma uzteikumu saskaņā ar apstiprinātajiem amatu
sarakstiem.
3. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.janvāri.
4. Finanšu līdzekļus paredzēt 2022.gada budžetā.
5. Atbildīgie par lēmuma izpildi: iestāžu un struktūrvienību vadītāji, Personālvadības un
administratīvā daļa.
Pielikumā Nr. 2 : Preiļu novada domes, pašvaldības centrālās administrācijas, iestāžu un struktūrvienību
amatu saraksti ar atalgojumiem darbiniekiem 2022.gadam.
Sagatavotājs: J.Ivanāne

3. §
Par saistošo noteikumu “Par materiālo palīdzību Preiļu novadā” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, S.Sprindža, izsakās: R.Rubins, L.Pastars)

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu
2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Preiļu novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo
pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.
Izvērtējot novadu veidojošo pašvaldību saistošos noteikumus par pašvaldības sniegtajiem
brīvprātīgajiem pabalstiem, izstrādāti jauni saistošie noteikumi “Par materiālo palīdzību Preiļu novadā”,
kas paredz vienotus pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus, apmērus un piešķiršanas kārtību
Preiļu novada iedzīvotājiem. Šo pabalstu mērķis ir sniegt materiālu palīdzību personām, kuras savu
pamata dzīves vietu deklarējušas Preiļu novada administratīvajā teritorijā, neizvērtējot personu materiālo
stāvokli.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas paredz, ka
pašvaldībām ir autonoma funkcija nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, 43.panta trešo daļu, kurā
noteikts, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, un 21.panta pirmās daļas 16.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt saistošus
noteikumus
Deputāts R.Rubins izsaka priekšlikumu 100 gadu jubilejā izmaksāt atbalstu 100 EUR apmērā.
Balsojums: PAR – 14 balsis (A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne J.Ivanāns, J.Vucāns, R.Rubins,
N.Hļebņikova, L.Pastars, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, P.Rožinskis, Ā.Vucāns) , PRET – nav balsis,
ATTURAS – 1 balss (A.Brakovska),
Priekšlikums tiek atbalstīts.
Deputāts L.Pastars izsaka priekšlikumu atbalsta sarakstā pievienot vientuļos pensionārus un 1., 2.grupas
invalīdus.
Balsojums: PAR – 5 balsis (R.Rubins, L.Pastars, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda)) , PRET – 9 balsis
(A.Brakovska A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns, J.Vucāns, P.Rožinskis, Ā.Vucāns
ATTURAS – 1 balss (N.Hļebņikova),
Priekšlikums netiek atbalstīts.
Atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns) ; PRET – nav balsis;
ATTURAS – 3 balsis (A.Pastars, M.Plivda, J.Erts), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2021/13 „Par materiālo palīdzību Preiļu
novadā”.
2. Atbildīgie par lēmuma izpildi – Juridiskā un iepirkumu daļa, Labklājības pārvalde.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88,
Rēzeknē, LV – 4601.
Pielikumā Nr. 3 : Saistošie noteikumi Nr.2021/13 „Par materiālo palīdzību Preiļu novadā” un
paskaidrojuma raksts uz 8 (astoņām) lapām.
Sagatavotājs: S.Launerte

4. §
Par saistošo noteikumu “Par sociālajiem pakalpojumiem Preiļu novadā” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, S.Sprindža)

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu
2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Preiļu novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo

pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.
Lai paredzētu vienotu saistošo noteikumu regulējumu sociālo pakalpojumu jomā visā jaunajā
Preiļu novada teritorijā, nodrošinot to atbilstību aktuālajam normatīvajam regulējumam sociālo
pakalpojumu jomā, ir izstrādāti jauni Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi „Par sociālajiem
pakalpojumiem Preiļu novadā”.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otrajā daļā noteikts, ka sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets un pašvaldību domes,
3.panta trešajā daļā noteikts, ka kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi,
nosaka pašvaldību saistošajos noteikumos.
Atbilstoši Invaliditātes likuma 12.panta 62.daļai, pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka
aprūpes pakalpojuma piešķiršanas nosacījumus un kārtību.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas paredz, ka
pašvaldībām ir autonoma funkcija nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, 43.panta trešo daļu, kurā
noteikts, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, un 21.panta pirmās daļas 16.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt saistošus
noteikumus
Labklājības pārvaldes vadītāja S.Sprindža iesaka veikt izmaiņas saistošo noteikumu 7.3. un 7.4. punktā
(aprūpes līmeņiem nenorādīt konkrētas stundas). Tiek veikti labojumi.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2021/14 „ Par sociālajiem pakalpojumiem
Preiļu novadā”.
2. Atbildīgie par lēmuma izpildi – Juridiskā un iepirkumu daļa, Labklājības pārvalde.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88,
Rēzeknē, LV – 4601.
Pielikumā Nr. 4 : Saistošie noteikumi Nr.2021/14 „Par sociālajiem pakalpojumiem Preiļu novadā” un
paskaidrojuma raksts uz 19 (deviņpadsmit) lapām.
Sagatavotājs: S.Launerte

5. §
Par saistošo noteikumu “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un
sociālās palīdzības pabalstiem Preiļu novadā” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu
2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Preiļu novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo
pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.
No 2021.gada ir mainīta kārtība sociālās palīdzības sniegšanai, t. sk. kārtība, kādā tiek noteikts un
aprēķināts garantētais minimālais ienākumu līmenis un tā pabalsts, kā arī mājokļa pabalsta aprēķināšanas,
piešķiršanas un izmaksas kārtība. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Preiļu novada pašvaldībā
mājsaimniecībai tiek piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, kā arī sociālo
pabalstu veidus un saņemšanas kārtību.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otrajā daļā noteikts, ka sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets un pašvaldību domes.
Atbilstoši šī likuma 33.panta trešajai daļai, maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra
pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā
un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šinī likumā noteikto trūcīgas

mājsaimniecības ienākumu slieksni.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas paredz, ka
pašvaldībām ir autonoma funkcija nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, 43.panta trešo daļu, kurā
noteikts, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, un 21.panta pirmās daļas 16.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt saistošus
noteikumus
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2021/15 „Par mājsaimniecības atzīšanu
par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Preiļu novadā”.
2. Atbildīgie par lēmuma izpildi – Juridiskā un iepirkumu daļa, Labklājības pārvalde.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88,
Rēzeknē, LV – 4601.
Pielikumā Nr. 5 : Saistošie noteikumi Nr.2021/15 „Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Preiļu novadā” un paskaidrojuma raksts uz 6 (sešām)
lapām.
Sagatavotājs: S.Launerte

6. §
Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu
2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Preiļu novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo
pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.
Likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 252.piektajā daļā noteikts, ka pašvaldības
domes saistošajos noteikumos paredz kārtību, kādā izmaksājams mājokļa pabalsts bez vecāku gādības
palikušam bērnam.
Saistošie noteikumi nosaka pabalstu aprēķināšanas un izmaksas kārtību bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas patstāvīgas dzīves uzsākšanai un dzīves
kvalitātes uzlabošanai, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas kārtību līdz 24
gadu vecumam.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas paredz, ka
pašvaldībām ir autonoma funkcija nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, 43.panta trešo daļu, kurā
noteikts, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, un 21.panta pirmās daļas 16.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt saistošus
noteikumus
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2021/16 „Par pašvaldības palīdzību
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”.
2. Atbildīgie par lēmuma izpildi – Juridiskā un iepirkumu daļa, Labklājības pārvalde.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88,

Rēzeknē, LV – 4601.
Pielikumā Nr. 6 : Saistošie noteikumi Nr.2021/16 „Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” un paskaidrojuma raksts uz 4 (četrām)
lapām.
Sagatavotājs: S.Launerte

7. §
Par saistošo noteikumu “Par Preiļu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”
apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu
2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Preiļu novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo
pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.
Atbilstoši 2018.gada 26. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi”
78.pantam, pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei
izmaksā no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni. Pašvaldība
nosaka pabalsta apmēru bērna uzturam, ņemot vērā, ka tas mēnesī nedrīkst būt mazāks par 215,00 euro
par bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai un 258,00 euro par bērnu vecumā no septiņiem gadiem
līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. Kā arī pašvaldība nosaka pabalsta apmēru apģērba un mīkstā
inventāra iegādei, kā arī tā izmaksas kārtību atbilstoši bērna vajadzībām. Minētā pabalsta vietā
pašvaldība var izsniegt apģērbu, apavus un citas bērnam nepieciešamas lietas.
Saistošajos noteikumos “Par Preiļu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm” ir noteikts
audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam bērnam palīdzības apmērs, palīdzības veidi un palīdzības
piešķiršanas kārtība.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas paredz, ka
pašvaldībām ir autonoma funkcija nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, 43.panta trešo daļu, kurā
noteikts, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, un 21.panta pirmās daļas 16.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt saistošus
noteikumus
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2021/17 „Par Preiļu novada pašvaldības
palīdzību audžuģimenēm”.
2. Atbildīgie par lēmuma izpildi – Juridiskā un iepirkumu daļa, Labklājības pārvalde.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88,
Rēzeknē, LV – 4601.
Pielikumā Nr. 7 : Saistošie noteikumi Nr.2021/17 „Par Preiļu novada pašvaldības palīdzību
audžuģimenēm” un paskaidrojuma raksts uz 4 (četrām) lapām.
Sagatavotājs: S.Launerte
Nosūtīt: Juridiskajai un iepirkumu daļai
Plkst.12.15 tiek izsludināts 15 min pārtraukums domes sēdē.
Plkst. 12.32 atsākas domes sēde.

FINANŠU KOMITEJAS JAUTĀJUMI

8. §
Par telpu nomu
Valsts zemes dienesta ģenerāldirektores iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: J.Erts)

Izskatot Valsts zemes dienesta ģenerāldirektores Vitas Narnickas 2021.gada 5.novembra
iesniegumu Nr. 2-04/646, par nomāto telpu apmaiņu, tika konstatēts:
(1) Sakarā ar to, ka Valsts zemes dienesta nomātās telpas Raiņa bulvārī 24, Preiļos, nepieciešamas
iznomātājam Preiļu novada pašvaldībai pašvaldības funkciju veikšanai – dzimtsarakstu nodaļas
darba nodrošināšanai.
(2) 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).
(3) 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 (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt ar Valsts zemes dienestu 2020.gada 22.oktobrī noslēgto telpu nomas līgumu Nr. 425/2020/52 par telpām Raiņa bulvārī 24, Preiļos ar 2021.gada 30.novembri.
2. No 2021.gada 1.decembra slēgt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar Valsts zemes dienestu
par telpu Nr.121 Raiņa bulvārī 19, Preiļos, Preiļu novadā, platībā 16,2 m 2 uz 5 (pieciem)
gadiem ar izmantošanas mērķi- Valsts zemes dienesta klientu apkalpošanas centra
vajadzībām.
3. Saskaņā ar Preiļu novada domes 2016.gada 25.augusta lēmumu (protokols Nr.13, 10.§)
noteikt nomas maksu par telpas lietošanu EUR 107,57, tai skaitā PVN (EUR 6,64/m2 ar PVN),
iekļaujot nomas maksā izdevumus, kas saistīti ar komunālajiem pakalpojumiem un
elektroenerģijas patēriņu, ēkas apsaimniekošanu, apsardzi, apdrošināšanu.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa un
Nekustamā īpašuma daļa.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

9. §
Par atbrīvošanu no nomas maksas
Kārsavas ielas 4 nomnieku pilnvarotās personas S. M. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: J.Erts)

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka valsts
un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas
kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 2021. gada 30. jūnijam atbrīvo
komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi
saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas
personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas

samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot
maksu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem
īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.
Lai pašvaldība varētu pieņemt lēmumu par pašvaldības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas
nomas maksas samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību, kā arī par kavējuma procentu
un līgumsoda nepiemērošanu pašvaldības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas un
citu saistīto maksājumu samaksas kavējuma gadījumā ir nepieciešams iesniegt domē iesniegumu un
informāciju atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību ”.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību ”4.punktu, pašvaldība domes
lēmumā var noteikt arī citus kritērijus pašvaldības vai tās kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā
īpašuma vai kustamās mantas nomniekam, vienlaikus nodrošinot, ka uz šīm personām attiecas šo
noteikumu 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. un 5.1. apakšpunktā minētie kritēriji.
Izskatot Kārsavas ielas 4 nomnieku pilnvarotās personas S. M., personas kods , adrese,
2021.gada 26.oktobra iesniegumu (reģ. 26.10.2021., Nr. 4-15/1065-M) par telpu Kārsavas iela 4, Preiļi,
nomnieku atbrīvošanu no nomas maksas laika periodā no 2021.gada 21.oktobra līdz 2021.gada
14.novembrim, tika konstatēts:
(1) 2003.gada 02.janvārī starp Preiļu novada domi kā Iznomātāju un saimnieciskās darbības veicējām
S. M., personas kods, adrese, A.B., personas kods, adrese, Ļ. B., personas kods, adrese, R. B.,
personas kods, adrese, S. B., personas kods, adrese, L. P., personas kods, adrese, kā Nomniecēm
tika noslēgts Neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.12-03 (turpmāk – Līgums) par telpas Nr.30
ar platību 81,80m2, telpas Nr.29 ar platību 18,50 m2, telpas Nr.28 ar platību 29,80 m2 un daļu no
koplietošanas telpas ar platību 29,70 m2 un ar kopējo platību 159,80m2 Kārsavas iela 4, Preiļi,
1.stāvā (turpmāk- nomājamās telpas) nomu saimnieciskajai darbībai – friziera pakalpojumu
sniegšanai.
(2) Saskaņā ar Līgumu katra Nomniece maksā nomas maksu EUR 23,12 (divdesmit trīs euro un 12
euro centi) mēnesī, tai skaitā PVN, nomas maksa ceturksnī EUR 69,36 (sešdesmit deviņi euro un
36 euro centi), tai skaitā PVN. Papildus nomas maksai Nomnieks sedz izdevumus par
elektroenerģijas patēriņu saskaņā ar kontrolskaitītāja rādījumiem pēc novada domes piestādītā
rēķina.
(3) Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 09.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu”” Covid-19 vīrusa izplatības dēļ Kārsavas ielas 4, Preiļi Nomnieču
saimnieciskā darbība – friziera pakalpojumu sniegšana - nomājamās telpās sakarā ar
ierobežojumiem saimnieciskajai darbībai nevar notikt no 2021.gada 21.oktobra līdz 2021.gada
14.novembrim , tāpēc Kārsavas ielas 4 nomnieku pilnvarotā persona S. M. lūdz pārskatīt nomas
maksu Kārsavas ielas 4 Nomniecēm par periodu no 2021.gada 21.oktobra līdz 14.novembrim.
(4) Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.2.punktu, pārbaudīts,
ka saimnieciskās darbības veicējām S. M., personas kods, adrese, A.B., personas kods, adrese, Ļ.
B., personas kods, adrese, R. B., personas kods, adrese, S. B., personas kods, adrese, L. P.,
personas kods, adrese, nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu.
(5) Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.3.punktu, pārbaudīts,
ka saimnieciskās darbības veicējām S. M., personas kods, adrese, A.B., personas kods, adrese, Ļ.
B., personas kods, adrese, R. B., personas kods, adrese, S. B., personas kods, adrese, L. P.,
personas kods, adrese, nav uzsākts maksātnespējas process.
(6) Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.4.punktu,

Nomniecēm: S. M., personas kods, adrese, A.B., personas kods, adrese, Ļ. B., personas kods,
adrese, R. B., personas kods, adrese, S. B., personas kods, adrese, L. P., personas kods, adrese,
nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumu vai vairāk nomas
maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi.
(7) Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.5.punktu,
Nomnieces S. M., personas kods, adrese, A.B., personas kods, adrese, Ļ. B., personas kods,
adrese, R. B., personas kods, adrese, S. B., personas kods, adrese, L. P., personas kods, adrese
nav Publisko iepirkuma likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Civillikuma Saistību tiesību daļas 2147.panta 2.punktu, likuma
“Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.b punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas
personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma
piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību ” 3.punkta 3.2.-3.5.apakšpunktu, 4.punktu, 5.punkta
5.1.apakšpunktu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot saimnieciskās darbības veicēju S. M., reģistrācijas Nr., adrese: no nomas maksas
samaksas EUR 23,12 (divdesmit trīs euro un 12 euro centi) apmērā mēnesī ar PVN par
atbilstoši ēkas inventāra lietai, plāna eksplikācijai, ar sekojošu platību telpas Nr.30 ar platību
81,80m2, telpas Nr.29 ar platību 18,50 m2, telpas Nr.28 ar platību 29,80 m2 un daļu no
koplietošanas telpas ar platību 29,70 m2 un ar kopējo platību 159,80m2 Kārsavas ielā 4, 1.stāvā,
Preiļos, nomu, kas noteikta ar 2003.gada 02.janvāra Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 1203, sākot no 2021.gada 21.oktobra līdz 2021.gada 14.novembrim, neveicot grozījumus nomas
līgumā.
2. Atbrīvot saimnieciskās darbības veicēju A. B., reģistrācijas Nr., adrese: no nomas maksas
samaksas EUR 23,12 (divdesmit trīs euro un 12 euro centi) apmērā mēnesī ar PVN par
atbilstoši ēkas inventāra lietai, plāna eksplikācijai, ar sekojošu platību telpas Nr.30 ar platību
81,80m2, telpas Nr.29ar platību 18,50 m2, telpas Nr.28 ar platību 29,80 m2 un daļu no
koplietošanas telpas ar platību 29,70 m2 un ar kopējo platību 159,80m2 Kārsavas ielā 4, 1.stāvā,
Preiļos, nomu, kas noteikta ar 2003.gada 02.janvāra Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 1203, sākot no 2021.gada 21.oktobra līdz 2021.gada 14.novembrim, neveicot grozījumus nomas
līgumā.
3. Atbrīvot saimnieciskās darbības veicēju Ļ. B., reģistrācijas Nr., adrese: no nomas maksas
samaksas EUR 23,12 (divdesmit trīs euro un 12 euro centi) apmērā mēnesī ar PVN par
atbilstoši ēkas inventāra lietai, plāna eksplikācijai, ar sekojošu platību telpas Nr.30 ar platību
81,80m2, telpas Nr.29ar platību 18,50 m2, telpas Nr.28 ar platību 29,80 m2 un daļu no
koplietošanas telpas ar platību 29,70 m2 un ar kopējo platību 159,80m2 Kārsavas ielā 4, 1.stāvā,
Preiļos, nomu, kas noteikta ar 2003.gada 02.janvāra Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 1203, sākot no 2021.gada 21.oktobra līdz 2021.gada 14.novembrim, neveicot grozījumus nomas
līgumā.
4. Atbrīvot saimnieciskās darbības veicēju R. B., reģistrācijas Nr., adrese: no nomas maksas
samaksas EUR 23,12 (divdesmit trīs euro un 12 euro centi) apmērā mēnesī ar PVN par
atbilstoši ēkas inventāra lietai, plāna eksplikācijai, ar sekojošu platību telpas Nr.30 ar platību
81,80m2, telpas Nr.29ar platību 18,50 m2, telpas Nr.28 ar platību 29,80 m2 un daļu no
koplietošanas telpas ar platību 29,70 m2 un ar kopējo platību 159,80m2 Kārsavas ielā 4, 1.stāvā,
Preiļos, nomu, kas noteikta ar 2003.gada 02.janvāra Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 1203, sākot no 2021.gada 01.janvāra, bet ne ilgāk kā līdz ārkārtas situācijas atcelšanai, neveicot
grozījumus nomas līgumā, vai līdz brīdim, kad tiek atjaunota saimnieciskā darbība pirms tiek

atcelta ārkārtas situācija, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicējas rakstisku iesniegumu,
ko iesniedz Iznomātājam 10 (desmit) dienu laikā no saimnieciskās darbības atjaunošanas brīža.
5. Atbrīvot saimnieciskās darbības veicēju S. B., reģistrācijas Nr., adrese: no nomas maksas
samaksas EUR EUR 23,12 (divdesmit trīs euro un 12 euro centi) apmērā mēnesī ar PVN
par telpas Kārsavas ielā 4, 1.stāvā, Preiļos, par atbilstoši ēkas inventāra lietai, plāna eksplikācijai,
ar sekojošu platību telpas Nr.30 ar platību 81,80m2, telpas Nr.29ar platību 18,50 m2, telpas Nr.28
ar platību 29,80 m2 un daļu no koplietošanas telpas ar platību 29,70 m2 un ar kopējo platību
159,80m2 Kārsavas ielā 4, 1.stāvā, Preiļos, nomu, kas noteikta ar 2003.gada 02.janvāra
Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 12-03, sākot no 2021.gada 21.oktobra līdz 2021.gada
14.novembrim, neveicot grozījumus nomas līgumā.
6. Atbrīvot saimnieciskās darbības veicēju L. P., reģistrācijas Nr. , adrese: no nomas maksas
samaksas EUR 23,12 (divdesmit trīs euro un 12 euro centi) apmērā mēnesī ar PVN par
atbilstoši ēkas inventāra lietai, plāna eksplikācijai, ar sekojošu platību telpas Nr.30 ar platību
81,80m2, telpas Nr.29ar platību 18,50 m2, telpas Nr.28 ar platību 29,80 m2 un daļu no
koplietošanas telpas ar platību 29,70 m2 un ar kopējo platību 159,80m2 Kārsavas ielā 4, 1.stāvā,
Preiļos, nomu, kas noteikta ar 2003.gada 02.janvāra Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 1203 sākot no 2021.gada 21.oktobra līdz 2021.gada 14.novembrim, neveicot grozījumus nomas
līgumā.
7. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja S.Mukāne.
Sagatavotājs: I.Žukova

10. §
Par pašvaldības brīvpusdienu aizstāšanu ar karti pārtikas iegādei izglītojamiem, kuri izglītības
programmu apgūst attālināti ārkārtējās situācijas laikā
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: N.Hļebņikova, M.Plivda, I.Anspoka, J.Erts, A.Brakovska)

Pamatojoties uz Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, ar Ministru kabineta
09.10.2021. izdoto rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru visā valsts
teritorijā ieviesta ārkārtējā situācija no 2021. gada 11.oktobra, kā rezultātā izglītojamiem jāorganizē
attālinātas mācības. Ņemot vērā pandēmijas izplatību Latvijā, kā dēļ skolēni neapmeklē izglītības iestādi
ne tikai attālinātās mācīšanās dēļ, bet sakarā ar saslimšanu vai kontaktpersonas statusu, kas no septembra
liegusi iespēju apmeklēt skolas veselām klašu grupām, uzklausot izglītojamo vecākus, izglītības iestāžu
vadītājus un pedagogus, pašvaldība izvērtējusi iespēju – sākot no 01.09.2021. brīvpusdienas aizstāt ar
karti pārtikas iegādei izglītojamiem, kuri izglītības programmu apgūst attālināti. Kartes pārtikas iegādei
izmaksas iespējams pielīdzināt pašvaldības brīvpusdienu vidējām izmaksām – 1,00 EUR dienā - par
periodu no 01.09.2021., uz 2021./2022. mācību gadu par laiku līdz izglītības programma tiek apgūta
attālināti vai skolēns nevar apmeklēt izglītības iestādi sakarā ar saslimšanu vai kontaktpersonas statusu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas
3. punktu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu,
Deputāte M.Plivda izsaka priekšlikumu noteikt summu pusdienām 1,42 EUR (kā bija iepriekš Preiļos).
Deputāte aicina atlikt jautājuma skatīšanu un veikt padziļinātus aprēķinus, lai pieņemtu vispareizāko
lēmumu.
Balsojums: PAR – 3 balsis, PRET – 10 balsis, ATTURAS – 2 balsis,
Priekšlikums netiek atbalstīts.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Aizstāt pašvaldības brīvpusdienas ar karti pārtikas iegādei Preiļu novada pašvaldības
vispārizglītojošo skolu izglītojamiem, kuri izglītības programmu klašu grupā apgūst attālināti vai

2.
3.

4.

5.
6.

7.

kuri atbilstoši Slimību un profilakses centra noteiktajam ir atzīti par kontaktpersonām vai ar
Covid-19 inficētām personām, periodā no 2021. gada 1.septembra līdz 1.semestra
beigām, izņemot tālmācības un neklātienes izglītojamos.
Kartes pārtikas iegādei pielīdzināt pašvaldības brīvpusdienu vidējām izmaksām – 1,00 EUR
dienā, reizinot ar darba dienu skaitu.
Uzdot Iepirkumu komisijai piemērot sarunu procedūru un Juridiskajai un iepirkumu daļai
sagatavot līgumu projektus par karšu izgatavošanu pārtikas iegādei izglītojamiem, kuri izglītības
programmu apgūst attālināti.
Noteikt, ka dalībai sarunu procedūrā tiek uzaicināti komersanti, kuri atbilst šādiem kritērijiem:
4.1. darbojas Preiļu novada teritorijā;
4.2. saņēmuši Pārtikas un veterinārā dienesta licenci pārtikas tirdzniecībai;
4.3. var izsniegt numurētas un papildināmas kartes pārtikas iegādei Preiļu novada pašvaldības
izglītības iestāžu izglītojamiem.
Uzdot izglītības iestādes vadītājiem informēt izglītojamo vecākus par brīvpusdienu aizstāšanu ar
karti pārtikas iegādei izglītojamiem, kuri izglītības programmu apgūst attālināti.
Uzdot izglītības iestāžu vadītājiem līdz 10.12.2021. iesniegt Finanšu un grāmatvedības daļā
skolēnu sarakstus, kuri izglītības programmu apguvuši attālināti sakarā ar Covid 19
ierobežojumiem, norādot prombūtnes dienu skaitu. Organizēt karšu sadali izglītojamo vecākiem.
Atbildīgie – attiecīgās izglītības iestādes vadītājs.

Sagatavotājs: I.Klindžāne

11. §
Par parāda dzēšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: A.Pastars, I.Klindžāne)

Izskatot Preiļu novada Galēnu pagasta pārvaldes vadītājas Ināras Trokšas iesniegumu par
pašvaldībai piederošā dzīvokļa, adrese: “Bortnieki Divi”, Lomi-Bortnieki, Galēnu pagasts, Preiļu
novads, īres maksas parāda dzēšanu, kura īrnieks I. L. ir miris 2021.gada 10.oktobrī, tika konstatēts:
1. 2012.gada 1.novembrī ar I. L., personas kods, tika noslēgts īres līgums.
2. I. L. par laika periodu no 2013.gada līdz 2021.gada 9.oktobrim ir izveidojies īres maksas
parāds EUR 558,75 (pieci simti piecdesmit astoņi euro, 75 euro centi).
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
2018.gada 13. februāra noteikumu Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs"
187.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo
parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos
noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus,
Deputāts A.Pastars uzdod jautājumu, kāpēc ir izveidojies tik sens parāds. I.Klindžāne skaidro situāciju.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst no Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes bilances parādnieka I. L., personas kods
, miris 2021.gada 10.oktobrī, īres parādu par dzīvokli 52,1 m2 platībā, adrese “Bortnieki Divi”,
Lomi-Bortnieki, Galēnu pagasts, Preiļu novads, EUR 558,75 (pieci simti piecdesmit astoņi
euro, 75 euro centi).
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Riebiņu apvienības pārvalde.
Sagatavotājs: M.Bogdanova

12. §
Par Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma daļas izveidošanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot lēmumprojektu par Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma daļas izveidošanu,
konstatēts: Preiļu novada pašvaldības nolikums (apstiprināts 06.07.2021. kā Preiļu novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 2021/05) paredz Preiļu novada pašvaldības Centrālajā administrācijā
struktūrvienību – Nekustamā īpašuma daļa.
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,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma daļu no 2021.gada 1.decembra.
2. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma daļas nolikumu.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors.
Pielikumā Nr. 8 : Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma daļas nolikums.
Sagatavotājs: V.Biezaite

13. §
Par Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas izveidošanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot lēmumprojektu par Preiļu novada Pašvaldības Attīstības, investīciju un
inženiertehniskās daļas izveidošanu, konstatēts: Preiļu novada pašvaldības nolikums (apstiprināts
06.07.2021. kā Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2021/05) ar grozījumiem 30.11.2021.
paredz Preiļu novada pašvaldības Centrālajā administrācijā struktūrvienību – Attīstības, investīciju un
inženiertehniskā daļa.
Pamatojoties uz 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,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ), PRET
– nav balsis; ATTURAS – 1 balss ( M.Plivda), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehnisko daļu no
2021.gada 1.decembra, apvienojot Attīstības daļu, Tehnisko daļu, Riebiņu apvienības
pārvaldes plānošanas un attīstības daļu, Aglonas pagasta pārvaldes Attīstības nodaļu.
2. Uzdot izpilddirektoram un Personālvadības un administratīvajai daļai izsludināt atklātu
konkursu uz vakantās Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas vadītāja amata vietu.
3. Uzdot Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas vadītājam, pēc apstiprināšanas amatā,
viena mēneša laikā izstrādāt Daļas nolikuma projektu.
4. Uzdot Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas vadītājam izstrādāt Daļas darbinieku
amata aprakstu projektus.

5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors.
Sagatavotājs: J.Ivanāne

14. §
Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu sarakstos
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatīts lēmumprojekts par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
amatu sarakstos. 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 - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Sākot ar 01.12.2021. izdarīt grozījumus Bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu sarakstā iekļautās
mēnešalgas apmērā, sekojoši:
Profesijas kods
23.05.2017.
MK noteikumi
Nr. 264
1344 05

Amata nosaukums
(saskaņā ar amatu
aprakstu)
Bāriņtiesas
priekšsēdētājs

Amatu
vietu
skaits

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

1

45., III (11)

Pašvaldības
noteiktā
Mēnešalga
(EUR)
1290

1.1.Finanšu līdzekļus paredzēt no Bāriņtiesas plānotajiem līdzekļiem 2021.gada budžetā.
2. Sākot ar 01.12.2021. izdarīt grozījumus Nekustamā īpašuma daļas vadītāja amatu sarakstā
iekļautās mēnešalgas apmērā, sekojoši:
Profesijas kods
23.05.2017.
MK noteikumi
Nr. 264
1213 23

Amata nosaukums
(saskaņā ar amatu
aprakstu)
Nekustamā
īpašuma daļas
vadītājs

Amatu
vietu
skaits

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

1

12 .3., IV (11)

Pašvaldības
noteiktā
Mēnešalga
(EUR)
1350

2.1.Finanšu līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas Domes administrācija
3. Sākot ar 01.12.2021. izdarīt grozījumus Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatu sarakstā
iekļautās mēnešalgas apmērā, sekojoši:
Profesijas kods
23.05.2017.
MK noteikumi
Nr. 264
1213 23

Amata nosaukums
(saskaņā ar amatu
aprakstu)
Dzimtsarakstu
nodaļas vadītājs

Amatu
vietu
skaits

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

1

46., III (10)

Pašvaldības
noteiktā
Mēnešalga
(EUR)
1190

3.1.Finanšu līdzekļus paredzēt no Dzimtsarakstu nodaļas plānotajiem līdzekļiem 2021.gada
budžetā.
4. Sākot ar 01.12.2021. izdarīt grozījumus Preiļu galvenās bibliotēkas vadītāja amatu sarakstā
iekļautās mēnešalgas apmērā, sekojoši:

Profesijas kods
23.05.2017.
MK noteikumi
Nr. 264
1349 32

Amata nosaukums
(saskaņā ar amatu
aprakstu)
Preiļu galvenās
bibliotēkas
vadītājs

Amatu
vietu
skaits

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

1

18.2., IV (11)

Pašvaldības
noteiktā
Mēnešalga
(EUR)
1290

4.1.Finanšu līdzekļus paredzēt no Preiļu galvenās bibliotēkas plānotajiem līdzekļiem 2021.gada
budžetā.
5. Personāla speciālistam izdarīt grozījumus ar darbiniekiem noslēgtajos darba līgumos.
6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Personālvadības un administratīvā daļa.
Sagatavotājs: J.Ivanāne

15. §
Par Preiļu novada pašvaldības grāmatvedības struktūras apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saskaņā ar likuma „Par grāmatvedību” 2.panta pirmo daļu un otro daļu. Ņemot vērā Ministru
kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumus nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un
organizāciju” un 2005.gada 15.novembra noteikumus nr.867 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti”, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.
2021/05 (2021.gada 6.jūlijā) “Preiļu novada pašvaldības nolikums”.
Noteikt, ka Preiļu novada pašvaldībā grāmatvedības uzskaite no 01.01.2022 tiks kārtota daļēji
decentralizēti, nodalot Preiļu Izglītības pārvaldes grāmatvedības uzskaiti no kopējās Preiļu novada
pašvaldības administrācijas grāmatvedības uzskaites.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Preiļu novada pašvaldība kārto grāmatvedības uzskaiti sekojošām iestādēm un
struktūrvienībām:
1.1.Centrālā administrācija;
o Aglonas pagasta pārvalde
o Aizkalnes pagasta pārvalde
o Galēnu pagasta pārvalde
o Preiļu pagasta pārvalde
o Pelēču pagasta pārvalde
o Riebiņu pagasta pārvalde
o Rožkalnu pagasta pārvalde
o Rušonas pagasta pārvalde
o Saunas pagasta pārvalde
o Silajāņu pagasta pārvalde
o Stabulnieku pagasta pārvalde
o Sīļukalna pagasta pārvalde
o Upmalas pagasta pārvalde
o Vārkavas pagasta pārvalde
1.2.Bāriņtiesa;
1.3.Būvvalde;
1.4. Dzimtsarakstu nodaļa;
1.5.Vēlēšanu komisija;
1.6.Labklājības pārvalde:
o Pansionāts “Preiļi”
o Sociālās aprūpes centrs “Rušona”

o Sociālās aprūpes centrs “Aglona”
o Sociālās aprūpes centrs “Vārkava”
o Krīzes centrs
o Dienas aprūpes centrs
o Aprūpes mājās birojs
o Grupu dzīvokļi
o Pakalpojumu centrs “Līči”
1.7. Kultūras un tūrisma pārvalde:
o Preiļu novada kultūras centrs
o Aizkalnes tautas nams
o Saunas tautas nams
o Pelēču kultūras nams
o Riebiņu kultūras nams
o Galēnu kultūras nams
o Sīļukalna kultūras nams
o Stabulnieku kultūras nams
o Silajāņu kultūras nams
o Rušonas kultūras nams
o Vārkavas tautas nams
o Rožkalnu kultūras nams
o Aglonas kultūras nams
o Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs
o Roberta Mūka muzejs Galēnos
o Vārkavas novadpētniecības muzejs
o Preiļu novada tūrisma attīstības un informācijas centrs
o Jauniešu centrs “Četri”
o Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Pakāpieni”
o Preiļu muižas komplekss un parks
1.8. Preiļu novada Galvenā bibliotēka
o Aizkalnes bibliotēka
o Līču bibliotēka
o Ārdavas bibliotēka;
o Pelēču bibliotēka;
o Saunas bibliotēka;
o Smelteru bibliotēka;
o Riebiņu bibliotēka
o Sīļukalna bibliotēka
o Kastīres bibliotēka
o Stabulnieku bibliotēka
o Galēnu bibliotēka
o Silajāņu bibliotēka
o Rušonas bibliotēka
o Aglonas bibliotēka
o Vārkavas bibliotēka
o Vanagu bibliotēka
o Rožkalnu bibliotēka
o Upmalas bibliotēka
1.9. Pašvaldības policija.
1.10. Lauku teritoriju komunālo pakalpojumu daļa.
1.11. Vārkavas komunālo pakalpojumu daļa.
1.12.Aglonas komunālo pakalpojumu daļa.
2.Preiļu Izglītības pārvalde veic grāmatvedības uzskaiti sekojošām iestādēm:

2.1.Aglonas bazilikas Kora skola
2.2. Aglonas BJBLPC „Strops”
2.3. Aglonas pirmsskolas izglītības iestāde
2.4. Aglonas vidusskola
2.5. Galēnu pamatskola
2.6. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija
2.7. Pelēču pamatskola
2.8. Pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"
2.9. Preiļu 1. pamatskola
2.10. Preiļu 2. vidusskola
2.11. Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs
2.12. Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola
2.13. Preiļu novada Mūzikas un mākslas skola
2.14.Riebiņu vidusskola
2.15.Riebiņu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”
2.16. Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde
2.17. Rušonas pamatskola
2.18. Salas pamatskola
2.19. Vārkavas vidusskola

3.Noteikt, ka no 2022.gada 1.janvāra Preiļu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaite tiek
kārtota ZZ Dats resursu vadības sistēmā “Gvedis”.
4.Atbildīgais par lēmuma izpildi: Finanšu un grāmatvedības daļa; Izglītības pārvalde.
Sagatavotājs: S.Mukāne

16. §
Par saistošo noteikumu
„Par grozījumiem Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr.2021/6
“ Par Preiļu novada pašvaldības apvienoto 2021. gada pamatbudžetu”” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14. panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
2.punktu, 46.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.un 17.pantu un likumu “Par
budžetu un finanšu vadību”,
Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ), PRET – nav balsis;
ATTURAS – 2 balsis (J.Erts, M.Plivda), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2021/18 „Par grozījumiem Preiļu
novada domes saistošajos noteikumos Nr.2021/6 “Par Preiļu novada pašvaldības apvienoto 2021.
gada pamatbudžetu”.
2. Apstiprināt
novada pašvaldības pamatbudžeta grozījumus 2021.gadam šādā apmērā
(1.pielikums un 2.pielikums):
2.1.palielināt kārtējā gada ieņēmumus par 746 280, 00 euro, un apstiprināt ieņēmumu
kopsummu 25 772 338,00 euro, veicot samazinājumu finansēšanas daļā par 282406,00
eiro;
2.2.palielināt kārtējā gada izdevumus par 553 008,00 euro, un apstiprināt izdevumu
kopsummu 33 463 258, 00 euro, , veicot samazinājumu finansēšanas daļā par 89134,00
eiro.

3. Apstiprināt novada pašvaldības apvienotā 2021. gada pamatbudžeta izdevumu plāna izmaiņas
pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar pielikumiem
Nr. 1 un Nr. 2.
4. Noteikt, ka iestāžu un struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par to, lai 2021. gadā piešķirto līdzekļu
ietvaros nodrošinātu efektīvu, lietderīgu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai
izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos budžeta izdevumus
atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Finanšu un grāmatvedības daļa.
Pielikumā Nr. 9 :
9 (1) Preiļu novada pašvaldības apvienotā 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
9 (2) Preiļu novada apvienotā 2021.gada pamatbudžeta izdevumi pa funkcionālajām kategorijām
un ekonomiskās klasifikācijas kodiem
9 (3) Saistošie noteikumi Nr.2021/18 „Par grozījumiem Preiļu novada domes saistošajos
noteikumos Nr.2021/6 “ Par Preiļu novada pašvaldības apvienoto 2021. gada pamatbudžetu””
Sagatavotājs: B.Savicka

17. §
Par piedalīšanos projektu konkursā
17.1.
Par piedalīšanos projektu konkursā ar projekta iesniegumu „ Preiļu novada pašvaldības ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana Preiļu novada Kultūras centrā, Raiņa bulvārī 28, Preiļos”
(Ziņo: Ā.Vucāns, I.Barkeviča)

Centrālā finanšu līgumu aģentūra ir izsludinājusi darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības
programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
pašvaldību ēkās” un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās
attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā
ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piektās atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana
pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai atklāto projektu konkursu.
SAM 13.1.3.“ Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā”
13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās
situācijas uzlabošanai” ietvaros plānota ES fondu finansējuma piesaiste pašvaldību infrastruktūras
energoefektivitātes uzlabošanai, lai samazinātu primāro enerģijas patēriņu un sekmētu
energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par energoapgādi, veicot
ieguldījumus pašvaldību infrastruktūrā, atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteiktajam
prioritātēm. Projekta “ Preiļu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana Preiļu Kultūras
centrā, Raiņa bulvārī 28, Preiļos” ietvaros plānots īstenot šādus ēkas energosertifikātā paredzētos
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus: ēkas bēniņu pārseguma un bēniņu telpā esošo sienu
siltināšanu un jumta seguma nomaiņu; 1.stāva, zāles un skatuves grīdas konstrukcijas pilnīga demontāža,
grīdu siltināšana un grīdu seguma pilnīga nomaiņa; mehāniskās ventilācijas sistēmas atjaunošana,
nodrošinot siltā gaisa utilizāciju vismaz 85 % apmērā; siltummezgla modernizācija; apgaismes ķermeņu
nomaiņa un saules bateriju uzstādīšana.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
Piedalīties Centrālās finanšu līgumu aģentūras izsludinātās darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības
programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
pašvaldību ēkās” un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās

attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā
ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piektās atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana
pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai atklāto projektu konkursā ar projektu “
Preiļu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana Preiļu novada Kultūras centrā, Raiņa
bulvārī 28, Preiļos “.
2.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – Imelda Vutnāne - Kojāne
Sagatavotājs: Imelda Vutnāne - Kojāne

17.2.
Par piedalīšanos projektu konkursā ar projekta iesniegumu „Preiļu novada pašvaldības Aglonas
pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana”
(Ziņo: Ā.Vucāns, I.Barkeviča)

Centrālā finanšu līgumu aģentūra ir izsludinājusi darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības
programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
pašvaldību ēkās” un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās
attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā
ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piektās atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana
pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai atklāto projektu konkursu.
SAM 13.1.3. “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā”
13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās
situācijas uzlabošanai” ietvaros plānota ES fondu finansējuma piesaiste pašvaldību infrastruktūras
energoefektivitātes uzlabošanai, lai samazinātu primāro enerģijas patēriņu un sekmētu
energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par energoapgādi, veicot
ieguldījumus pašvaldību infrastruktūrā, atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteiktajam
prioritātēm. Projekta “Preiļu novada pašvaldības Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes
energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros plānots īstenot šādus ēkas energosertifikātā paredzētos
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus: Ēkas ārsienu siltināšana; Grīdas un pamatu papildus
siltināšana; Jumta seguma nomaiņa un bēniņu papildus siltināšana; Ventilācijas sistēmas izveide; Logu
un durvju nomaiņa; Apkures sistēmas atjaunošana; Apgaismojuma nomaiņa; Saules kolektora
uzstādīšana.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piedalīties Centrālās finanšu līgumu aģentūras izsludinātās darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības
programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu
izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi
vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana
pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piektās atlases kārtas
“Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas
uzlabošanai atklāto projektu konkursā ar projektu „ Preiļu novada pašvaldības Aglonas
pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana”
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Ingūna Barkeviča
Sagatavotājs: Ingūna Barkeviča

18. §
Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu noteikšanu pašvaldības sociālās aprūpes iestādēs
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu un 21.panta 14.punkta
“g” apakšpunktu un Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība , kādā pakalpojuma izmaksas tiek
segtas no pašvaldības budžeta” 6. un 7.punktu un izvērtējot faktiskās sociālās aprūpes pakalpojuma
izmaksas novada SAC “Aglona”, SAC “Rušona”, SAC “Vārkava” un pansionātā “Preiļi”, kā arī ņemot
vērā sociālās aprūpes iestādēs esošo klientu maksātspēju,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksas novada sociālās aprūpes iestādēs
vienai personai, kura deklarēta Preiļu novada pašvaldībā EUR 550,00 mēnesī.
2. Apstiprināt ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksas novada sociālās aprūpes iestādēs
vienai personai, kura deklarēta citu novadu un pilsētu pašvaldībās EUR 600,00 mēnesī.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.janvāri.
Pielikumā Nr. 10 : SAC “Aglona” izmaksu sadalījums, SAC “Vārkava” izmaksu sadalījums, SAC
“Rušona” izmaksu sadalījums, Pansionāta “Preiļi” izmaksu sadalījums.
Sagatavotājs: B.Savicka

19. §
Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu noteikšanu Krīzes centrā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu un 21.panta
14.punkta “g” apakšpunktu un izvērtējot faktiskās Krīzes centra pakalpojuma izmaksas un šajā iestādē
ienākušo klientu maksātspēju:
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Krīzes centra pakalpojuma izmaksu vienai personai, kas deklarēta Preiļu novadā
EUR 68,00 mēnesī.
2. Apstiprināt Krīzes centra pakalpojuma izmaksu vienai personai, kas deklarēta citā pašvaldībā
EUR 15,00 diennaktī.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.janvāri.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi: Labklājības pārvalde, Finanšu un grāmatvedības daļa.
Pielikumā Nr. 11 : Krīzes centra izmaksu aprēķins.
Sagatavoja: Labklājības pārvalde

20. §
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
T. Š. iesnieguma izskatīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts dzīvojamās mājas Pils iela 12A, Preiļos pilnvarotās personas T. Š. 2021.gada 12.jūnija
iesniegums par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas teritorijas labiekārtošanas
darbiem.
Saskaņā ar Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr.2017/05 “Par Preiļu novada pašvaldības
līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai” (turpmāk – Noteikumi) 17.punktu viena projekta iesnieguma kopējais
finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt EUR 14 000.00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un saskaņā ar
2021.gada 12 oktobra daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pilnvarotās personas T. Š. iesniegumu par
līdzfinansējuma piešķiršanu
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanai – ēkas apmales atjaunošanai, teritorijas planēšanai, lietus ūdens novadīšanas no
mājas pamatiem sistēmas izbūve. Labiekārtošanas darbu līdzfinansējums EUR 4329,10 apmērā
(75% no labiekārtošanas darbu koptāmes).
2. Naudas līdzekļus zemesgabala labiekārtošanai paredzēt 2022. gada budžetā sadaļā “Teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana”.
3. Uzdot Preiļu novada domes Juridiskajai un iepirkumu daļai slēgt vienošanos par darbu izpildes
un līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
Pielikumā Nr. 12 : (1) Iesnieguma veidlapa uz 4 (četrām) lapām;
12 (2) Dzīvojamās mājas Pils iela 12A, Preiļos, Preiļu novadā, dzīvokļu īpašnieku
kopsapulces protokols Nr. 6/22.09.2021 uz 6 (sešām) lapām;
12 (3) SIA “Preiļu saimnieks” Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas
faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats;
12 (4) SIA “K9” labiekārtošanas darbu tāme.
Sagatavotājs: K.Určs

21. §
Par valsts finansējuma sadalījumu pašvaldību izglītības iestādēm par epidemioloģisko
nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanu
Covid-19 pandēmijas laikā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 2021.gada
9.novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.827 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” finansējumu pašvaldībām piemaksām tiem
izglītības iestāžu darbiniekiem, kas no šā gada septembra bijuši iesaistīti Covid-19 infekcijas testēšanas
procesā un epidemioloģiski drošas mācību vides nodrošināšanā skolās. Piešķirtais finansējums sastāda
summā EUR 19 153,00 (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt finansējuma sadalījumu Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāžu darbiniekiem,
kas no šī gada septembra bijuši iesaistīti Covid-19 infekcijas testēšanas procesā un
epidemioloģiski drošas mācību vides nodrošināšanā skolās. Kopējā summa: EUR 19 153,00

Vispārējās izglītības
iestāde
Galēnu pamatskola
Riebiņu vidusskola
Vārkavas vidusskola
Preiļu 2.vidusskola
Preiļu 1.pamatskola
Aglonas vidusskola
Pelēču pamatskola
Salas pamatskola
Rušonas pamatskola
JPVĢ
Kopā

Piešķirtais
finansējums
EUR
1152
2253
1462
1961
5148
2487
778
766
729
2417
19153

2. Uzdot Preiļu novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu direktoriem veikt finansējuma sadali
darbiniekiem par darbiem saistībā ar Covid-19 pandēmijas epidemioloģisko situāciju, t.i.
testēšanas nodrošināšanu, loģistikas darbu un papildu darbu organizāciju saistībā ar
epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem.
3. Finanšu analītiķiem veikt nepieciešamos budžeta grozījumus.
4. Atbildīgie par lēmuma izpildi – finanšu analītiķi, Preiļu novada pašvaldības vispārizglītojošo
skolu direktori.
Sagatavotājs: J.Gžibovska

22. §
Par patversmes/ atskurbināšanas pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Preiļu novada domē 2014.gada 27.martā pieņemts lēmums (protokols Nr. 3; 2.16. §) par
sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību “Latvijas sarkanais krusts”, pamatojoties uz ko noslēgts līgums
par sadarbību naktspatversmes pakalpojumu sniegšanā Preiļu policijas iecirkņa telpās, Talsu ielā 2,
Preiļos, Preiļu novadā.
Ar novada domes 2014.gada 24.aprīļa lēmumu (protokols Nr. 4 ; 1.4.§) no 2014.gada 1.maija noteikta
Patversmes/ atskurbināšanas pakalpojuma maksa vienai personā vienā dienā EUR 20,00 apmērā. Kopš
2014.gada pakalpojuma maksa nav mainījusies, bet pakalpojuma izmaksas (elektrība, ūdens, darba alga)
ir ievērojami pieaugušas. Jāņem vērā, ka ar piespiedu izpildi saistītie izdevumi pārsniedz līdz šim
noteikto vienas dienas pakalpojuma maksu, līdz ar ko ar parāda piedziņu saistītās darbības nav
lietderīgas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.
un 23. punktu un likumu „Par pašvaldības budžetiem”
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. No 2022.gada 1.janvāra noteikt samaksu par sociālo pakalpojumu „Patversmes/ atskurbināšanas
pakalpojums” vienai personā vienā dienā EUR 50,00.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Finanšu un grāmatvedības daļa.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

23. §
Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai
23.1.
Par nekustamā īpašuma Sporta iela 3 D, Preiļos, nodošanu atsavināšanai
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7601 004
0925 Sporta iela 3D, Preiļos, zemes vienības kadastra apzīmējums 7601 004 0925, atsavināšanu,
konstatēts: nekustamā īpašuma Sporta iela 3D, Preiļos, neapbūvētā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 7601 004 0925 platībā 0,1051 ha ir reģistrēta zemesgrāmatā uz Preiļu novada pašvaldības
vārda, nodalījuma Nr.100000609904. Saņemts nekustamā īpašuma novērtējums no sertificēta
nekustamo īpašumu vērtētāja Jura Borska (LĪVA sertifikāta Nr.74) – EUR 2900,00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma”4.panta 1.daļu un 5.pantu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Sporta iela 3D, Preiļos, neapbūvēto zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 7601 004 0925 platībā 0,1051 ha.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana atklātā izsolē.
3. Noteikt izsoles nosacīto cenu - EUR 3030,00 (tai skaitā vērtēšanas izdevumi 130,00 EUR).
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma Sporta iela 3D, Preiļos, neapbūvētās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7601 004 0925 platībā 0,1051 ha izsoles noteikumus.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV - 4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6.Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Pielikumā Nr. 13 : Izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: V.Biezaite

23.2.
Par nekustamā īpašuma Sporta iela 3 C, Preiļos, nodošanu atsavināšanai
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7601 004
0923 Sporta iela 3C, Preiļos, zemes vienības kadastra apzīmējums 7601 004 0923, atsavināšanu,
konstatēts: nekustamā īpašuma Sporta iela 3C, Preiļos, neapbūvētā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 7601 004 0923 platībā 0,0678 ha ir reģistrēta zemesgrāmatā uz Preiļu novada pašvaldības
vārda, nodalījuma Nr.100000609921. Saņemts nekustamā īpašuma novērtējums no sertificēta
nekustamo īpašumu vērtētāja Jura Borska (LĪVA sertifikāta Nr.74) – EUR 2000,00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma”4.panta 1.daļu un 5.pantu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Sporta iela 3C, Preiļos, neapbūvēto zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 7601 004 0923 platībā 0,0678 ha.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana atklātā izsolē.
3. Noteikt izsoles nosacīto cenu - EUR 2130,00 (tai skaitā vērtēšanas izdevumi 130,00 EUR).

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma Sporta iela 3C, Preiļos, neapbūvētās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7601 004 0923 platībā 0,0678 ha izsoles noteikumus.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV - 4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Pielikumā Nr. 14 : Izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: V.Biezaite

23.3.
Par nekustamā īpašuma Sporta iela 5A, Preiļos, nodošanu atsavināšanai
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7601 004
0924 Sporta iela 5A, Preiļos, zemes vienības kadastra apzīmējums 7601 004 0924, atsavināšanu,
konstatēts: nekustamā īpašuma Sporta iela 5A, Preiļos, neapbūvētā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 7601 004 0924 platībā 0,1054 ha ir reģistrēta zemesgrāmatā uz Preiļu novada pašvaldības
vārda, nodalījuma Nr.100000609871. Saņemts nekustamā īpašuma novērtējums no sertificēta
nekustamo īpašumu vērtētāja Jura Borska (LĪVA sertifikāta Nr.74) – EUR 3100,00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma”4.panta 1.daļu un 5.pantu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Sporta iela 5A, Preiļos, neapbūvēto zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 7601 004 0924 platībā 0,1054 ha.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana atklātā izsolē.
3. Noteikt izsoles nosacīto cenu - EUR 3230,00 (tai skaitā vērtēšanas izdevumi 130,00 EUR).
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma Sporta iela 5A, Preiļos, neapbūvētās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7601 004 0924 platībā 0,1054 ha izsoles noteikumus.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV - 4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Pielikumā Nr. 15 : Izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: V.Biezaite

23.4.
Par nekustamā īpašuma “Krustceļi” nodošanu atsavināšanai
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saskaņā ar Riebiņu novada domes 2021.gada 16.februāra lēmumu “Par zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 7662 005 0805 atsavināšanu” 5. punktu par atsavināšanas veida noteikšanu – atsavināšanu
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā, konstatē, ka atbilstoši Nekustamā
īpašuma valsts kadastra reģistra informācijas sistēmas datiem, nekustamais īpašums “Skvēri”, kadastra
nr.7662 005 0810, Riebiņos, Riebiņu pagastā Preiļu novadā sastāv no trijām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 7662 005 0810 (0,4362ha), 7662 005 0800 (0,3353ha) un 7662 005 0805 platībā
(0,1130ha), nekustamais īpašums 2011.gada 14.decembrī reģistrēts Riebiņu pagasta zemesgrāmatā uz
Riebiņu novada pašvaldības vārda, nodalījuma Nr.100000195540. Zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7662 005 0805 piešķirts nosaukums “Krustceļi” un kamerāli 2021.gada 10.augustā
izgatavots zemes robežu plāns.

Atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jureal”, reģ. Nr.42403025527, nekustamā īpašuma
vērtētāja J.Višņevska (sertifikāts Nr.81) novērtējumam nekustamā īpašuma “Krustceļi” Riebiņu pagastā
Preiļu novadā tirgus vērtība 2021.gada 28.oktobrī ir 700,00 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma”4.panta 1.daļu un 5.pantu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Krustceļi”, Riebiņos, Riebiņu pagastā Preiļu novadā,
neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0805 platībā 0,1130 ha.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana atklātā izsolē.
3. Noteikt izsoles nosacīto cenu - EUR 850,00 (tai skaitā vērtēšanas izdevumi 150,00 EUR).
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Krustceļi”, Riebiņos, Riebiņu pagastā Preiļu novadā neapbūvētās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0805 platībā 0,1130 ha izsoles noteikumus.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV - 4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisija un I.Upeniece
Pielikumā Nr. 16 : Izsoles noteikumi
Sagatavotājs: I.Upeniece

24. §
Par kustamās mantas izsolēm
24.1.
Par autobusa MERCEDES –BENZ SPRINTER 411 izsoles rezultātiem
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldības kustamās mantas – autobusa MERCEDES –BENZ SPRINTER
411, reģistrācijas Nr. HV 8360, šasijas Nr. WDB9044631P946747, izlaiduma gads – 1999., izsoles
rezultātiem, konstatēts:
Vārkavas novada dome 2020. gada 28. aprīlī pieņēma lēmumu Nr.61 „Par Vārkavas novada
pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas atsavināšanu” ar kuru tika uzdots Īpašuma atsavināšanas
komisijai noteikt Vārkavas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamas mantas – autobusa
MERCEDES BENZ SPRINTER 411 ar valsts reģistrācijas Nr. HV8360, šasijas
Nr.WDB9044631P946747 transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības Nr.AF 1504587 (turpmāk –
Kustama manta) nosacīto cenu.
Ar 2020.gada 27.maija Vārkavas novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas lēmumu,
protokols Nr.3 tika noteikta Kustamas mantas nosacītā cena -6530,00 EUR.
Pamatojoties uz Vārkavas novada domes 2020.gada 30.jūnija sēdes lēmumu Nr. 85.,ar kuru tika
apstiprināti pašvaldības kustamās mantas- transportlīdzekļa izsoles noteikumi, 2020.gada 07.augustā
tika izsludināta pašvaldības kustamās mantas – autobusa MERCEDES BENZ SPRINTER 411 ar valsts
reģistrācijas Nr. HV8360, izsole.
Uz izsoli nebija reģistrējies neviens pretendents.
Vārkavas novada dome 2020. gada 25.augusta sēdē, lēmums Nr.114, lēma tai piederošo kustamo mantu
– transportlīdzekli MERCEDES BENZ SPRINTER 411 ar valsts reģ.nr. HV8360, šasijas
Nr.WDB9044631P946747 atsavināt par brīvu cenu – EUR 6530,00 (seši tūkstoši pieci simti
trīsdesmit euro nulle centi) (t.sk. PVN) un ievietot sludinājumu Vārkavas novada pašvaldības

mājaslapā – www.varkava.lv, vietējā laikrakstā “Ozolupe” un interneta vietnē www.ss.lv ar
pieteikšanos uz minēto mantu līdz 2020.gada 30.septembrim. Ja līdz noteiktajam termiņam nebūs
pieteicies neviens pretendents, pilnvarot Īpašuma atsavināšanas komisiju noteikt transportlīdzekļa
brīvo cenu saskaņā ar tirgus vērtību un ievietot atkārtotu sludinājumu Vārkavas novada pašvaldības
mājaslapā – www.varkava.lv, vietējā laikrakstā “Ozolupe” un interneta vietnē www.ss.lv.
Kustamās mantas – transportlīdzekļa MERCEDES BENZ SPRINTER 411 ar valsts reģ.nr.
HV8360, pārdošana par brīvu cenu bija nesekmīga.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturto daļu, kura
nosaka, ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu
(9.pants), var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants), un šī likuma
37.panta pirmās daļas 3.punktu, kurš nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja
sarīkotā izsole ir bijusi nesekmīga un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas
nosaka, ka tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Lemt par autobusa MERCEDES BENZ SPRINTER 411 ar valsts reģistrācijas Nr. HV 8360
pārdošanu par brīvu cenu – 2000,00 EUR, nosakot pieteikšanās termiņu- 2021. gada 10.decembri.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisija, Transporta daļa
Sagatavotājs: V.Biezaite

24.2.
Par kustamās mantas -autobusa Mercedes Benz 0303 ar valsts reģistrācijas numura zīmi GN
2935 izsoli
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldības kustamās mantas – autobusa Mercedes Benz 0303 ar valsts
reģistrācijas numura zīmi GN 2935, šasijas Nr.WDB30012113057355, izlaiduma gads – 1989,
atsavināšanu, konstatēts:
Saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta Valda Volonta (sertifikāts AA Nr.2019)
21.10.2021. vērtējumu, autobusa Mercedes Benz 0303 ar valsts reģistrācijas numura zīmi GN 2935,
šasijas Nr.WDB30012113057355, izlaiduma gads – 1989, vērtība ir noteikta 1450,00 EUR ( ar PVN).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka tikai
dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātas personas
kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija,
šā panta trešo daļu – lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu, 8.panta ceturto daļu atsavināšanai paredzētās kustamās mantas novērtēšanu organizē publiska persona, kuras valdījumā vai
turējumā atrodas attiecīgā manta un 10.panta pirmo daļu, ka izsoles noteikumus apstiprina institūcija,
kuras valdījumā atrodas kustamā manta,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot pašvaldības kustamās mantas: autobusa Mercedes Benz 0303 ar valsts reģistrācijas numura
zīmi GN 2935, šasijas Nr.WDB30012113057355, izlaiduma gads – 1989, izsoli.
2. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības kustamās mantas izsoles noteikumus.

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisija, Transporta daļa
Pielikumā Nr. 17 : Kustamās mantas izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: V.Biezaite

24.3.
Par kustamās mantas –vieglā katafalka VOLVO 7403 ar valsts reģistrācijas numura zīmi EH
1112 izsoli
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldības kustamās mantas – vieglā katafalka VOLVO 7403 ar valsts
reģistrācijas numura zīmi EH 1112, šasijas Nr.YV1744835J1210863, izlaiduma gads – 1987,
atsavināšanu, konstatēts:
Saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta Valda Volonta (sertifikāts AA Nr.2019)
19.10.2021. vērtējumu, vieglā katafalka VOLVO 7403 ar valsts reģistrācijas numura zīmi EH 1112,
šasijas Nr.YV1744835J1210863, izlaiduma gads – 1987, vērtība ir noteikta 750,00 EUR ( ar PVN).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka tikai
dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātas personas
kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija,
šā panta trešo daļu – lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu, 8.panta ceturto daļu atsavināšanai paredzētās kustamās mantas novērtēšanu organizē publiska persona, kuras valdījumā vai
turējumā atrodas attiecīgā manta un 10.panta pirmo daļu, ka izsoles noteikumus apstiprina institūcija,
kuras valdījumā atrodas kustamā manta,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot pašvaldības kustamās mantas: vieglā katafalka VOLVO 7403 ar valsts reģistrācijas numura
zīmi EH 1112, šasijas Nr.YV1744835J1210863, izlaiduma gads – 1987, izsoli.
2. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības kustamās mantas izsoles noteikumus.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisija, Transporta daļa
Pielikumā Nr. 18 : Kustamās mantas izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: V.Biezaite

25. §
Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles organizēšanu
25.1.
Par nekustamā īpašuma Rietumu iela 5, Jaunsaimnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, nomas
tiesību izsoles organizēšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Rietumu iela 5, Jaunsaimnieki,
Preiļu pagasts, Preiļu novads, nomas tiesību izsoles organizēšanu, konstatēts:
Atbilstoši darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un
resursu izmantošanas efektivitāte” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Preiļu novada
uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” aktivitātē “Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli
saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā”, ietvaros, ievērojot šos noteikumus,
Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumus Nr.97 ”Publiskas personas mantas iznomāšanas

noteikumi” un Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumus Nr.645 ”Darbības programmas
”Izaugsme un nodarbinātība”5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”
Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai ir jārīko nomas
tiesību izsole pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Rietumu iela 5, Jaunsaimnieki, Preiļu pagasts,
Preiļu novads, (īpašuma kadastra Nr.7658 003 0171) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 003
0363, ar kopējo platību 0,7590 ha, visa nomas objekta, t.sk neapdzīvojamās telpas – tipveida
neapkurināma angāra ēka 1365,1 m2 platībā, apbūves laukums 1427 m2 ; nomas tiesību iegūšanai izsolē
–personai, kura piedāvā izdevīgāko finansiālo piedāvājumu nomas tiesību nodibināšanai ar pašvaldību.
Neatkarīgā vērtētāja Jura Borska (LĪVA sertifikāts Nr.74) 2021.gada 17.septembrī noteiktā nekustamā
īpašuma Rietumu iela 5, Jaunsaimnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, tirgus nomas maksa gadā ir 16
800,00 EUR vai 1400,00 EUR (bez PVN) mēnesī.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada
20.februāra noteikumiem Nr.97 ”Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” un Ministru
kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 ”Darbības programmas ”Izaugsme un
nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “ teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt nekustamo īpašumu Rietumu iela 5, Jaunsaimnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, (īpašuma
kadastra Nr.7658 003 0171) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0363, platībā 0,7590
ha un būvi – tipveida neapkurināmo angāra ēku 1365,1 m2 platībā, apbūves laukums 1427 m2; kas
tiek būvēta īstenojot Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides
infrastruktūras attīstība” aktivitātē “Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas
izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā” uz 15 (piecpadsmit) gadiem no objekta nodošanas –
pieņemšanas akta parakstīšanas brīža, ar iespēju termiņu pagarināt.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Rietumu iela 5, Jaunsaimnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads nomas
tiesību mutiskas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
3.Noteikt Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas sākumcenu EUR 1400,00 (viens tūkstotis četri
simti EUR, 00 centi) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa un izsoles soli 100,00 EUR (bez PVN).
4. Uzdot Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt
Iznomājamā objekta nomas tiesību mutisku izsoli un pieņemt lēmumu par Iznomājamā objekta nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
5. Preiļu novada domes Juridiskajai daļai sagatavot un organizēt nekustamā īpašuma nomas līguma
noslēgšanu ar izsoles uzvarētāju.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisija, Juridiskā un iepirkumu daļa
7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV - 4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr. 19 : Izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: V.Biezaite

25.2.
Par nekustamo īpašumu Meža ielā 3A,3B,3C,3D Preiļos, nomas tiesību izsoles organizēšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu Meža ielā 3A,3B,3C,3D
Preiļos, nomas tiesību izsoles organizēšanu, konstatēts:

Atbilstoši darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un
resursu izmantošanas efektivitāte” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Preiļu novada
uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” aktivitātē “Ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveida
angāra ēku, divām moduļu mājām, laukumu un inženierkomunikācijām Preiļos, Meža ielā izbūve”,
ietvaros, ievērojot šos noteikumus, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumus Nr.97
”Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” un Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra
noteikumus Nr.645 ”Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība”5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa
“teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” īstenošanas noteikumi” Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisijai ir jārīko nomas tiesību izsole pašvaldībai piekrītošajiem nekustamajiem
īpašumiem Meža ielā 3A,3B,3C,3D Preiļos, (īpašuma kadastra Nr. 7601 001 0014, 7601 001 0015,
7601 001 0016, 7601 001 0603), kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7601 001
0009, 7601 001 0010, 7601 001 0008 un 7601 001 0011 ar kopējo platību 6,27 ha, un uz tām esošajām
tipveida neapkurināma angāra ēkas 990 m2 platībā, apbūves laukums 1070,9 m2 un divām moduļu tipa
sadzīves ēkām 28,6 m2 un 18,3 m2 platībā nomas tiesību iegūšanai izsolē –personai, kura piedāvā
izdevīgāko finansiālo piedāvājumu nomas tiesību nodibināšanai ar pašvaldību.
Neatkarīgā vērtētāja SIA “Dzieti” (LĪVA sertifikāts Nr.83 un Nr.15) 2021.gada 20.augustā noteiktā
nekustamo īpašumu Meža ielā 3A,3B,3C,3D Preiļos , tirgus nomas maksa gadā ir 13 616,40 EUR (bez
PVN) vai 1134,70 EUR (bez PVN) mēnesī.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada
20.februāra noteikumiem Nr.97 ”Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” un Ministru
kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 ”Darbības programmas ”Izaugsme un
nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “ teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt nekustamos īpašumus Meža ielā 3A,3B,3C,3D Preiļos, (īpašuma kadastra Nr. 7601
001 0014, 7601 001 0015, 7601 001 0016, 7601 001 0603), kas sastāv no zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 7601 001 0009, 7601 001 0010, 7601 001 0008 un 7601 001 0011 ar
kopējo platību 6,27 ha, un uz tām esošās tipveida neapkurināma angāra ēku 990 m2 platībā,
apbūves laukums 1070,9 m2 un divas moduļu tipa sadzīves ēkas 28,6 m2 un 18,3 m2 platībā; kas
tiek būvētas īstenojot Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Preiļu novada uzņēmējdarbības
vides infrastruktūras attīstība” aktivitātē “Ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveida angāra
ēku, divām moduļu mājām, laukumu un inženierkomunikācijām Preiļos, Meža ielā izbūve” uz 15
(piecpadsmit) gadiem no objekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža, ar iespēju
termiņu pagarināt.
2. Apstiprināt nekustamo īpašumu Meža ielā 3A,3B,3C,3D Preiļos nomas tiesību mutiskas izsoles
noteikumus saskaņā ar pielikumu.
3. Noteikt Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas sākumcenu EUR 1134,70 (viens tūkstotis
simtu trīsdesmit četri EUR, 70 centi) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa un izsoles soli
100,00 EUR (bez PVN).
4. Uzdot Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai
organizēt Iznomājamā objekta nomas tiesību mutisku izsoli un pieņemt lēmumu par Iznomājamā
objekta nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
5. Preiļu novada domes Juridiskajai daļai sagatavot un organizēt nekustamā īpašuma nomas līguma
noslēgšanu ar izsoles uzvarētāju.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisija, Juridiskā un iepirkumu daļa

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr. 20 : Izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: V.Biezaite

25.3.
Par nekustamā īpašuma Daugavpils iela 64, Preiļi, nomas tiesību izsoles organizēšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Daugavpils iela 64, Preiļi,
nomas tiesību izsoles organizēšanu, konstatēts:
Atbilstoši Eiropas Savienības līdzfinansētajam projektam no darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība”3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
aktivitātē “Ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve un teritorijas labiekārtošana, Daugavpils ielā
64, Preiļi”, ietvaros, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 ”Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” un Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.593
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.593) Preiļu novada
pašvaldības Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai ir jārīko nomas tiesību izsole
pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Daugavpils iela 64, Preiļos, (īpašuma kadastra Nr.7601 006
1802) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 006 1803, daļas platībā 1720,9 m2, un
neapdzīvojamās telpas – tipveida neapkurināmas angāra ēkas 496,70 m2 platībā, apbūves laukums 525,9
m2 un asfaltbetona laukuma 1195 m2 platībā nomas tiesību iegūšanu izsolē –personai, kura piedāvā
izdevīgāko finansiālo piedāvājumu nomas tiesību nodibināšanai ar pašvaldību.
Neatkarīgā vērtētāja SIA “Dzieti” (LĪVA sertifikāts Nr.83 un Nr.15) 2021.gada 20.augustā noteiktā
nekustamā īpašuma Daugavpils iela 64, Preiļi, tirgus nomas maksa gadā ir 6526,80 EUR gadā vai EUR
543,90 (pieci simti četrdesmit trīs eiro un 90 centi) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada
20.februāra noteikumiem Nr.97 ”Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” un Ministru
kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi”
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt Preiļu novada pašvaldības nekustamo īpašuma ar kadastra Nr. 76010061802
Daugavpils iela 64, Preiļi, Preiļu novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76010061803,
daļu platībā 1720,9 m2, un uz tās esošo būvi – tipveida neapkurināmu angāra ēku 496,70 m2
platībā, apbūves laukums 525,90 m2, un asfaltbetona laukumu 1195,0 m2 platībā, kas tiek būvēta
īstenojot Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve
un teritorijas labiekārtošana, Daugavpils ielā 64, Preiļi” uz 15 (piecpadsmit) gadiem no objekta
nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža, ar iespēju termiņu pagarināt.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Daugavpils iela 64, Preiļi, Preiļu novads nomas tiesību mutiskas
izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

3. Noteikt Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas sākumcenu EUR 543,90 (pieci simti
četrdesmit trīs eiro un 90 centi) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa un izsoles soli 100,00
EUR (bez PVN).
4. Uzdot Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai
organizēt Iznomājamā objekta nomas tiesību mutisku izsoli un pieņemt lēmumu par Iznomājamā
objekta nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
5. Preiļu novada domes Juridiskajai daļai sagatavot un organizēt nekustamā īpašuma nomas līguma
noslēgšanu ar izsoles uzvarētāju.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisija, Juridiskā un iepirkumu daļa
7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr. 21 : Izsoles noteikumi un nomas līguma projekts.
Sagatavotājs: V.Biezaite

26. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Skolas ielā 6-6 atsavināšanu Upmalas pagastā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Ar Vārkavas novada domes 27.04.2021. lēmumu Nr.82, nolemts uzsākt atsavināšanas procesu
uz pašvaldības nekustamo īpašumu - dzīvokli Skolas ielā 6-6,Vecvārkavas ciemā Upmalas pagastā.
Atsavināmais objekts – Preiļu novada pašvaldības nekustamais īpašums 3-istabu dzīvoklis,
75,7 kv.m. kopplatībā, kadastra Nr.7690 900 0019.
Nekustamais īpašums reģistrēts 15.09.2021. Daugavpils tiesas Upmalas pagasta zemesgrāmatā,
nodalījuma Nr.4133 6. Dzīvoklis izīrēts atsavināšanas ierosinātājai D. D., īres līgums Nr. 6.-3/16/47),
no 15.12.2016. NĪN un īres maksas parādu nav.
Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas
5.punktam, atsavināšanas ierosinātāja – D. D. uzskatāma par personu, kurai ir pirmpirkuma tiesības uz
atsavināmo objektu. Objekta vērtēšanu veica sertificēts vērtētājs: SIA „Dzieti”, reģistrācijas
Nr.42403010964. Nekustamā īpašuma tirgus vērtība noteikta 2 500,00 EUR. Nekustamā īpašuma
vērtēšanas izdevumi sastāda EUR 121,00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 5. punktu, 5.panta otro un piekto daļu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli, Skolas ielā 6-6, Vecvārkavas ciemā,
Upmalas pagastā, kadastra Nr.7690 900 0019, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu
cenu.
2. Noteikt atsavināšanas nosacīto cenu EUR 2 621,00 (divi tūkstoši seši simti divdesmit viens eiro,
00 eiro centi).
3. Piedāvāt īrniekam – D. D., personas kods, deklarētā adrese, izmantot pirmpirkuma tiesības uz
atsavināmo objektu, iesniedzot novada domē rakstisku pieteikumu 1 mēneša laikā no atsavināšanas
paziņojuma saņemšanas.
4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā noslēgt Pirkuma –Pārdevuma līgumu.
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 – A.Streļčs.

Sagatavotājs: A.Streļčs

27. §
Par Ziemassvētku dāvanu apmēru
27.1.
Par Ziemassvētku dāvanu apmēru Preiļu novada Preiļu pilsētas, Saunas, Pelēču, Aizkalnes,
Preiļu pagastos
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par Ziemassvētku dāvanu apmēru 2021.gadā, sakarā ar decentralizētu
grāmatvedības uzskaiti Preiļu novadā pēc administratīvi teritoriālās reformas līdz 2021.gada beigām,
jānosaka finansējums Ziemassvētku dāvanām bijušā Preiļu novada (Preiļu pilsētas, Saunas, Pelēču,
Aizkalnes, Preiļu pagastu) teritorijā deklarētiem bērniem. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī 21.panta pirmās daļas 23. un 27. punktiem,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Preiļu novada Preiļu pilsētas, Saunas, Pelēču, Aizkalnes, Preiļu pagastu pirmsskolas
vecuma bērniem un 1.- 4. klašu skolēniem Ziemassvētku dāvanas EUR 5,50 apmērā ( t.sk., PVN
21%) vienam bērnam.
2. Noteikt Ziemassvētku dāvanas Preiļu novada Preiļu pilsētas, Saunas, Pelēču pagastu skolu 5. 12. klašu kolektīviem, pašdarbības kolektīviem un sporta komandām EUR 25,00 apmērā (t.sk.,
PVN 21%) vienam kolektīvam.
3. Līdzekļus saskaņā ar iestāžu piestādītajiem sarakstiem novirzīt no 2021.gada budžeta sadaļas
„Pārējie izglītības pakalpojumi”.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi –J.Gžibovska.
Sagatavotājs: J.Gžibovska, I.Klindžāne

27.2.
Par Ziemassvētku dāvanām (saldumu paciņa) bērniem un sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju
grupām Riebiņu, Galēnu, Rušonas, Sīļukalna, Silajāņu un Stabulnieku pagastos
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Ņemot vērā novadā iedibināto tradīciju vairāku gadu garumā un nepieciešamību iepriecināt
novada izglītības iestāžu bērnus un mazaizsargātos iedzīvotājus Ziemassvētkos, Preiļu novada Riebiņu
apvienības pārvaldes sociālais dienests lūdz domi pieņemt lēmumu par Ziemassvētku dāvanu (saldumu
paciņa) piešķiršanu, kuras tiktu pasniegtas mazgadīgajiem, sākumskolas, pirmskolas, pamatskolas
vecuma bērniem, kā arī vientuļajiem pensionāriem, 1. grupas invalīdiem, politiski represētajiem un
Černobiļas AES dalībniekiem .
Bērnu skaits Ziemassvētku dāvanām
Vecums
Pamatskolas,
pirmskolas
vecuma bērni
No 0 līdz
skolas
vecumam
Specializētās
skolās

Galēni Rušona
101
75

Riebiņi
132

Sīļukalns Silajāņi
0
0

Stabulnieki Kopā
0
308

16

62

59

15

9

27

188

0

3

1

0

1

0

5

Kopā:

117

140

192

15

10

27

501

Sociāli mazaizsargāto grupu skaits Ziemassvētku dāvanām

Politiski
Represētie
Černobiļas
AES avārijas
seku likvidētāji
I. grupas
invalīdi
Vientuļie
pensionāri
kopā

Galēni

Rušona

Riebiņi
2

Sīļukaln
s
3

Silajāņ Stabulniek kopā
i
i
0
4
20

7

4

2

2

2

0

1

0

7

10

14

15

7

8

11

65

18

20

18

7

14

17

94

37
154

40
180

37
229

17
32

23
33

32
59

186
687

Sociālā māja „Rudenāji”
Sociālās aprūpes centrs „Rušona
kopā

8
26
34

Pavisam – 721 dāvanas par summu euro 3965,50
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ziemassvētku dāvanas- saldumus, visiem Riebiņu apvienības teritorijā deklarētajiem

bērniem no 0 gadiem līdz 5 gadu vecumam par summu euro 5,50
2. Piešķirt Ziemassvētku dāvanas- saldumus pamatskolas vecuma bērniem, kuri mācās Riebiņu
apvienības teritorijas izglītības iestādēs – par summu euro 5,50.
3. Piešķirt Ziemassvētku dāvanas- saldumus vidusskolas vecuma bērniem, kuri mācās Riebiņu
apvienības teritorijas izglītības iestādēs – par summu euro 5,50.
4. Piešķirt Ziemassvētku dāvanas- saldumus bērniem, kuri ir deklarēti Riebiņu apvienības
teritorijā, bet kuri mācās specializētajās skolās- par summu euro 5,50,
5. Piešķirt Ziemassvētku dāvanas- saldumus Riebiņu apvienības teritorijā dzīvojošiem
vientuļajiem pensionāriem, 1. grupas invalīdiem, politiski represētajiem, Černobiļas AES
dalībniekiem - par summu euro 5,50
6. Piešķirt Ziemassvētku dāvanas- saldumus sociālās mājas „Rudenāji” un Sociālās aprūpes centra
„Rušona” iemītniekiem - par summu euro 5,50,
7. Līdzekļus paredzēt no Riebiņu apvienības pārvaldes sociālā dienesta 2314 koda – izdevumi par
precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai.
8. Atbildīgais par lēmuma izpildi – I. Mičule
Sagatavotājs: Ilze Mičule

27.3.
Par Ziemassvētku dāvanu apmēru Upmalas, Rožkalnu un Vārkavas pagastos
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par Ziemassvētku dāvanu apmēru 2021.gadā, sakarā ar decentralizētu
grāmatvedības uzskaiti Preiļu novadā pēc administratīvi teritoriālās reformas līdz 2021.gada beigām,
jānosaka finansējums Ziemassvētku dāvanām bijušā Vārkavas novada (Upmalas pagasta, Vārkavas
pagasta un Rožkalnu pagasta) teritorijā deklarētiem bērniem, 1.grupas invalīdiem un vientuļajiem
pensionāriem. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī
21.panta pirmās daļas 23. un 27. punktiem,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt visiem Upmalas, Rožkalnu un Vārkavas pagasta teritorijā deklarētajiem bērniem
vecumā no 0-19 gadiem, kas mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs, Ziemassvētku dāvanas
EUR 5,00 apmērā (bez PVN 21%) vienam bērnam.
2. Noteikt Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes un Vārkavas vidusskolas izglītojamajiem, kuri
nav deklarēti Upmalas, Rožkalnu un Vārkavas pagastā
Ziemassvētku dāvanas EUR 5,00
apmērā ( bez PVN 21%) vienam izglītojamajam.
3. Noteikt Ziemassvētku dāvanas Preiļu novada Rožkalnu, Upmalas un Vārkavas pagastos
deklarētajiem 1.grupas invalīdiem un vientuļajiem pensionāriem EUR 5,00 apmērā ( bez., PVN
21%) vienai personai
4. Līdzekļus saskaņā ar iestāžu piestādītajiem sarakstiem novirzīt no Vārkavas apvienības
pārvaldes 2021.gada budžeta administrācijas budžeta līdzekļu sadales.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Vārkavas apvienības galvenā grāmatvede V.Šmeikste.
Sagatavotājs: V.Šmeikste

27.4.
Par Ziemassvētku dāvanu apmēru Aglonas pagastā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par Ziemassvētku dāvanu apmēru 2021.gadā, sakarā ar decentralizētu
grāmatvedības uzskaiti Preiļu novadā pēc administratīvi teritoriālās reformas līdz 2021.gada beigām,
jānosaka finansējums Ziemassvētku dāvanām Aglonas pagasta teritorijā deklarētiem bērniem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī 21.panta pirmās daļas
23. un 27. punktiem,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Preiļu novada Aglonas pagastā dzīvesvietu deklarējušiem pirmsskolas vecuma bērniem
un vispārizglītojošo skolu skolēniem Ziemassvētku dāvanas EUR 5,21 apmērā ( t.sk., PVN 21%)
vienam bērnam.
2. Noteikt Preiļu novada Aglonas pagastā dzīvesvietu deklarējušiem vientuļiem pensionāriem,
politiski represētām personām un Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem
Ziemassvētku dāvanas EUR 5,21 apmērā ( t.sk., PVN 21%) vienai personai.
3. Līdzekļu paredzēt no Aglonas pagasta Kultūras centra budžeta (sadaļa 23 14)
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Aglonas pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: L.Sipoviča, I.Klindžāne

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI
28.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
28.1.
I. V. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot I. V., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, 2021.gada 14.oktobra (reģ. 14.10.2021,
Nr.15-3/1021 - V) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai J. V. , 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 14.oktobrī Preiļu novada
pašvaldība nosūtīja J. V. vēstuli (Nr. 15-3/2026) uz deklarēto dzīvesvietu, sakarā ar to, ka pēc
I. V. iesnieguma tiek uzsākta deklarēto ziņu pārbaude, ar lūgumu personai ierasties pašvaldībā,
izteikt viedokli deklarētās dzīvesvietas anulēšanā. Persona ar pašvaldību nav sazinājusies.
2. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas uz I. V. vārda. Preiļu pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr. 2375, kadastra Nr. 76580050044, zemes gabals, žurnāla Nr.
1558, lēmuma datums 1996.gada 27.decembris.
3. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām J. V. īpašumā pēc adreses piedeklarējies 2017.gada
08.decembrī, tiesiskais pamats norādīts – radniecība ar A. V.-Č. Šī persona pēc reģistra ziņām
ir J. V. māte un viņa ir mirusi 2021.gada 01.februārī. Viņas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija
“D.”, Preiļu novads nevis “A.”, Preiļu novads. Izskatot A. V.-Č. iepriekšējās deklarētās
dzīvesvietas ir redzams, ka laika periodā no 13.12.1974 līdz 20.08.2012 viņa ir bijusi deklarējusi
dzīvesvietu pēc adreses “A.”, Preiļu novads. Savukārt izskatot J. V. iepriekšējās deklarētās
dzīvesvietas ir redzams, ka laika periodos no 18.03.1983 līdz 22.10.2009 un no 03.09.2010 līdz
04.06.2015 ir bijis deklarējis dzīvesvietu pēc adreses “A.”, Preiļu novads. Ņemot vērā
iepriekšminēto, J. V. deklarējoties 2017.gada 08.decembrī pēc adreses “A”, Preiļu novads ir
uzrādījis nepatiesas ziņas ar nekustamā īpašuma saistīto vietu (adresi).
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. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo daļu dzīvesvieta ir jebkura personas
brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (adrese), kurā persona labprātīgi apmetusies
ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī
persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Minētā
likuma panta otrā daļa noteic, ka personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā

nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai
nomas līgums, vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības
vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
7. I. V. iesniegumā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu J. V. Adresē, sakarā ar to, ka ir nekustamā
īpašuma īpašniece un J. V. nav tiesiska pamata būt deklarētam pēc norādītās adreses. Pēc Fizisko
personu reģistra ziņām ar J. V. nav radniecības . Persona viņai ir sveša.
8. Ņemot vērā, ka J. V. ar pašvaldību nav sazinājies, ievērojot iepriekšminēto, vadoties pēc
Civillikuma 1039.panta, kas noteic, ka īpašnieks var aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa lietu,
kā arī lietot vai izmantot, pašvaldība atzīst par pietiekošu nekustamā īpašuma īpašnieces I. V.
norādītos apstākļus un iebildumus, lai anulētu ziņas par deklarēto dzīvesvietu J. V. pēc adreses
“A”, Preiļu novads, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas
2.punktu.
9. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 3.pantu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 12.panta sesto daļu, Civillikuma 1039.pantu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par J. V. , personas kods, deklarēto dzīvesvietu adresē “A”, Preiļu novads.
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

28.2.
Ingas Pokatovas iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot I. P., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, 2021.gada 15.oktobra (reģ. 18.10.2021,
Nr.15-3/1032 - P) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai A. S. , 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 19.oktobrī Preiļu novada
pašvaldība nosūtīja A. S. vēstuli (Nr. 15-3/2056) uz deklarēto dzīvesvietu, sakarā ar to, ka pēc
I. P. iesnieguma tiek uzsākta deklarēto ziņu pārbaude, ar lūgumu personai ierasties pašvaldībā,
izteikt viedokli deklarētās dzīvesvietas anulēšanā. Persona ar pašvaldību nav sazinājusies.
2. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas uz I. P. vārda. Zemesgrāmatas apliecība.
Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000099827, kadastra Nr. 76010031707.
Pamats : 2017.gada 31.marta pirkuma līgums Nr. 500 no B. S., personas kods, lēmums no
03.04.2017. Ar jaunā īpašnieka ierakstu Zemesgrāmatā tika izbeigtas īpašuma tiesības B. S., kas
ir I. P. tēvs. Savukārt savas īpašuma tiesības B. S. bija guvis no sava tēva V. S. pēc pirkuma
līguma Nr. 610 no 2016.gada 21.marta.
3. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām A. S. īpašumā pēc adreses Preiļu novads, piedeklarējies
2014.gada 25.augustā, tiesiskais pamats nav norādīts .
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, ja 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas
deklarētāja vai viņa pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas
ziņas, 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

5. Vērtējot iespēju anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 12. panta pirmās daļas 2.punktu, dome ņem vērā sekojošo:
5.1. 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. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo daļu dzīvesvieta ir jebkura personas
brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (adrese), kurā persona labprātīgi apmetusies
ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī
persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Minētā
likuma panta otrā daļa noteic, ka personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā
nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai
nomas līgums, vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības
vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
7. I. P. iesniegumā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu A. S. adresē Preiļu novads, sakarā ar to, ka ir
nekustamā īpašuma īpašniece.
8. Pēc Fizisko personu reģistra datiem A. S. ir I. P. tēva B. S. brālis. Zemesgrāmatas apliecībā ir
atzīme - “noteikts aizliegums bez B. S. rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt,
dāvināt, sadalīt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām.” Nodibināts personālservitūts - lietojuma tiesības
līdz mūža galam B. S. Īpašumā ir deklarēta B. S. un A. S. māte D. S. no 2003.gada 29.oktobra,
kas ir I. P. vecmāmiņa. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka radniecība
ir tiesisks pamats deklarēties noteiktā īpašumā. Tādā gadījumā pašvaldībai nav tiesību anulēt
ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu.
9. I. P. var palūgt radinieku izdeklarēties. Ja radinieks šo lūgumu neņem vērā, tad jautājums ir
risināms civilprocesuālā kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā. Deklarētās dzīvesvietas ziņas
anulējamas vienīgi tad, kad civilprocesuāli noteiktajā kārtībā ir atzīts, ka personai nav tiesību būt
deklarētai nekustamajā īpašumā.
10. Ievērojot iepriekšminēto, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu ,
Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, Civillikuma 901.pantu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt anulēt ziņas par A. S. , personas kods , deklarēto dzīvesvietu.
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

28.3.
V. M. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. M., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, pilnvarotās personas L. E., personas kods,
kas darbojas uz 2019.gada 18.janvāra ģenerālpilnvaras Nr. 15 pamata, 2021.gada 28.oktobra (reģ.

28.10.2021, Nr.15-3/1070-M) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personām
V. M. , personas kods, K. B., personas kods, adresē Preiļu novads, sakarā ar to, ka personām ir zudis
tiesiskais pamats būt deklarētām pēc norādītās adreses,
pārbaudot iesniegumā norādītos apstākļus, konstatēts, ka :
1. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu ,
Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daļu, 2021.gada 29.oktobrī Preiļu novada
pašvaldība nosūtīja V. M. un K. B. vēstuli (Nr. 15-3/2135) uz deklarēto dzīvesvietu, sakarā ar
to, ka pēc V. M. iesnieguma tiek uzsākta deklarēto ziņu pārbaude, ar lūgumu personām ierasties
pašvaldībā, izteikt viedokli deklarētās dzīvesvietas anulēšanā. Personas ar pašvaldību nav
sazinājušās.
2. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas uz V. M. vārda. Preiļu pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr.43076, kadastra Nr.76589000074. Pamats : 2017.gada 29.augusta
lēmums , žurn. Nr. 300004419951.
3. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām V. M. īpašumā deklarējusies 1998.gada 28.aprīlī, tiesiskais
pamats nav norādīts . K. B. piedeklarēta 2008.gada 25.februārī, tiesiskais pamats nav norādīts.
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, ja 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas
deklarētāja vai viņa pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas
ziņas, 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
5. Vērtējot iespēju anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 12. panta pirmās daļas 2.punktu, dome ņem vērā sekojošo:
5.1. 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. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo daļu dzīvesvieta ir jebkura personas
brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (adrese), kurā persona labprātīgi apmetusies
ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī
persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Minētā
likuma panta otrā daļa noteic, ka personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā
nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai
nomas līgums, vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības
vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
7. V.M. iesniegumā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu V. M. un K. B. adresē Preiļu novads, sakarā
ar to, ka personas dotajā adresē nedzīvo , uzturas ārvalstīs.
8. Pēc Fizisko personu reģistra datiem V. M. ir V. M. meita, savukārt K. B. – mazmeita.
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka radniecība ir tiesisks pamats
deklarēties noteiktā īpašumā. Tādā gadījumā pašvaldībai nav tiesību anulēt ziņas par personu
deklarēto dzīvesvietu tikai tāpēc, ka personas šajā vietā faktiski nedzīvo. Pašu personu ziņā ir
rūpēties par to, lai viņas būtu sasniedzamas tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Līdz ar
to tas, vai personas ir godprātīgi izpildījušas savu pienākumu, ir atkarīgs no attiecīgo personu
tiesiskās apziņas. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 8.panta devītā daļa joprojām paredz, ka
gadījumā, ja personu dzīvesvieta ir ārvalstīs, personām par to jāpaziņo Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldei Fizisko personu reģistra likuma noteiktajā kārtībā. 2021.gada 1.jūlijā spēkā
stājušies grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā, kas paredz, ka personām ir tiesības norādīt

vai mainīt ziņas par papildus adresi Latvijā vai ārvalstīs, neiesniedzot jaunu dzīvesvietas
deklarāciju.
V. M. var palūgt radinieces piedeklarēt savu dzīvesvietu tur, kur viņas tiešām ir sasniedzamas.
Ja radinieces šo lūgumu neņem vērā, tad jautājums ir risināms civilprocesuālā kārtībā vispārējās
jurisdikcijas tiesā. Deklarētās dzīvesvietas ziņas anulējamas vienīgi tad, kad civilprocesuāli
noteiktajā kārtībā ir atzīts, ka personām nav tiesību būt deklarētām nekustamajā īpašumā.
9. Ievērojot iepriekšminēto, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo, otro
daļu , Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, Civillikuma 901.pantu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt anulēt ziņas par V. M. , personas kods, K. B., personas kods, deklarēto dzīvesvietu.
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

29. §
Par vecāku līdzdalības maksājumu atcelšanu Aglonas bazilikas Kora skolā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Aglonas bazilikas Kora skolas direktores Jutas Kondavnieces 2021.gada 8.novembra
iesniegumu (reģistrēts 4-11/3122) par vecāku līdzdalības maksājuma atcelšanu sakarā ar ārkārtas
situāciju, 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
paredz ierobežojumus profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas programmu īstenošanā, Aglonas
bazilikas Kora skolas noteikumiem “Par mācību maksu Aglonas bazilikas Kora skolā” (apstiprināti
28.08.2014.)
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
Atcelt ikmēneša vecāku līdzdalības maksājumus no 2021.gada 11.oktobra līdz ārkārtas situācijas
beigām Aglonas bazilikas Kora skolas profesionālās ievirzes izglītības programmā “Vokālā
mūzika – Kora klase kods 20V 212 061”.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Aglonas bazilikas Kora skolas direktore.
1.

Sagatavotājs: I.Klindžāne, J.Gžibovska

30. §
Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts Sandas Launertes iesniegums (05.11.2021., reģistrēts ar Nr. 5-17/2) ar lūgumu atbrīvot
no Preiļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amata. Preiļu novada pašvaldības
Administratīvās komisijas nolikuma (apstiprināts 16.07.2021.) 25.punkts paredz: “Komisijas

priekšsēdētājs, viņa vietnieks, tās locekļi un sekretārs var pārtraukt darbību Komisijā, iesniedzot
iesniegumu Domē par savu pienākumu pildīšanas izbeigšanu”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Preiļu novada
pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma (apstiprināts 16.07.2021.) 4.; 25.; 27. punktiem,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot Sandu Launerti no Preiļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amata
ar 30.11.2021.
2. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amatā Mārīti
Bogdanovu no 01.12.2021.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi - komisijas priekšsēdētāja Inta Klindžāne.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

31.§
Par pašvaldības dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
N. L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot N. L., personas kods, deklarētā dzīvesvieta pašvaldības dzīvoklī Preiļu novadā, 2021.
gada 3. novembra iesniegumu (reģ. 04.11.2021., Nr.13-1/1088) par dzīvojamās platības īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Dzīvojamo telpu īres likums” 9. pants.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar N. L. noslēgto pašvaldības dzīvokļa- īres līgumu uz 3 gadiem.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

32. §
Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
32.1.
V. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. P., personas kods, deklarēta dzīvesvieta, 2021.gada 20.oktobra iesniegumu par
dzīvojamās platības piešķiršanu “Bortnieki Divi”, Lomi-Bortnieki, Galēnu pagasts, Preiļu novads, tika
konstatēts:
1. Ar Riebiņu novada domes 2017.gada 21.februāra sēdes lēmumu Nr.15 (protokols Nr.3)
dzīvoklim “Bortnieki Divi”, Lomi - Bortnieki, Galēnu pagasts, Preiļu novads, ir piešķirts sociālā
dzīvokļa statuss.
2. V. P. nav piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss, līdz ar to viņš nav tiesīgs īrēt sociālo
dzīvokli.

Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.pantu, Riebiņu novada domes
15.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.13/2019 “Kārtība, kādā Riebiņu novada dome sniedz
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.punktu, 11.punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt piešķirt V. P., personas kods, dzīvokli “Bortnieki Divi”, Lomi - Bortnieki, Galēnu
pagastā, Preiļu novadā.
2. Uzņemt V. P. dzīvokļu rindā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Riebiņu apvienības pārvalde un Labklājības pārvalde.
Sagatavotājs: M.Bogdanova

32.2.
J. V. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. V., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, 2021. gada 15.novembra iesniegumu
(reģ.15.11.2021., Nr.13-1 /1117) par pašvaldības dzīvokļa Daugavpils ielā 74-16, Preiļos, īres tiesību
piešķiršanu J. V. (Reģistrs Nr. 1.gr. 2, 2018.gada 21.februāra domes lēmums Nr.3).
Pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 30., 31.,32.pantu, Preiļu novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/15, “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniegšanas kārtību” punkts 8.1, 8.2.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt J. V. dzīvokļa īres tiesības Daugavpils ielā 74-16, Preiļos.
2. SIA „Preiļu saimnieks” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 10 gadiem.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA“ Preiļu saimnieks”
Sagatavotājs Z. Andrejeva

33.§
Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
33.1.
D. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot D. B., personas kods, 04.10.2021. iesniegumu (reģistrācijas Nr.1-22/21/54) ar lūgumu
pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu,
pamatojoties uz “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 5.panta otro daļu, likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 22.pantu, Aglonas novada domes 2010.gada
27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Aglonas novadā”,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar D. B. noslēgto īres līgumu par sociālo dzīvokli Preiļu novadā no 2021.gada
1.novembra līdz 2022.gada 30.aprīlim.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā
88, Rēzeknē, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: Aglonas Sociālā dienesta vadītāja Ārija Perševica

33.2.
J. L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. L., personas kods, 04.10.2021. iesniegumu (reģistrācijas Nr.1-22/21/52) ar lūgumu
pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu,
pamatojoties uz “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 5.panta otro daļu, likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 22.pantu, Aglonas novada domes 2010.gada
27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Aglonas novadā”,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar J. L. noslēgto īres līgumu par sociālo dzīvokli Preiļu novadā no 2021.gada
1.novembra līdz 2022.gada 30.aprīlim.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā
88, Rēzeknē, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: Aglonas Sociālā dienesta vadītāja Ārija Perševica

33.3.
V. A. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. A., personas kods, 04.10.2021. iesniegumu (reģistrācijas Nr.1-22/21/53) ar lūgumu
pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu,
pamatojoties uz “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 5.panta otro daļu, likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 22.pantu, Aglonas novada domes 2010.gada
27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Aglonas novadā”,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V. A. noslēgto īres līgumu par sociālo dzīvokli Preiļu novadā no 2021.gada
1.novembra līdz 2022.gada 30.aprīlim.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā
88, Rēzeknē, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: Aglonas Sociālā dienesta vadītāja Ārija Perševica

33.4.
T. T. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot T. T., personas kods, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, 2021. gada 3.
novembra iesniegumu ( reģ. 03.11. 2021., Nr. 13-1/1089) 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 (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar T. T. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos, īres līgumu uz 6 mēnešiem, līdz
2022.gada 30. maijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

33.5.
M. O. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot M. O., personas kods, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, 2021. gada
9.novembra iesniegumu (reģ. 09.11. 2021., Nr. 13-1/1097) 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 (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar M. O. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos, īres līgumu uz 6 mēnešiem, līdz
2022.gada 30. maijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs: M.Bogdanova

33.6.
J. R. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. R., personas kods, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, 2021. gada 10.
novembra iesniegumu (reģ. 10.11.2021., Nr.13-1/1101) 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 (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar J. R. noslēgto sociālā dzīvokļa- Preiļos, īres līgumu uz 6 mēnešiem – līdz 2022.gada
30.maijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu saimnieks”
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

33.7.
L. D. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot L. D., personas kods, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, 2021. gada 9.
novembra iesniegumu (reģ.10.11.2021. Nr. 13-1/1099) 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 (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar L. D. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos īres līgumu uz sešiem mēnešiem - līdz

2022.gada 30.maijam
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

33.8.
L. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot L. P., personas kods, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, 2021. gada 1.
oktobra iesniegumu ( reģ. 04.10.2021, Nr. 13-1/968 P) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām”
11. panta otro daļu.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar L P noslēgto sociālā dzīvokļa- Preiļos, īres līgumu uz 6 mēnešiem - līdz
2022.gada 30.maijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

33.9.
D. D. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot D. D., personas kods, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, Preiļu novadā
2021. gada 9. novembra iesniegumu (reģ. 10.11.2021, Nr. 13-1/1100) 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 (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar D. D. sociālā dzīvokļa Preiļi, Preiļu novads īres līgumu uz 6 mēnešiem - līdz 2022.
gada 30. maijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

33.10.
A. V. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. V., personas kods, deklarētā dzīves vieta Preiļu novads 2021. gada 12. novembra
iesniegumu (reģ., 12.11.2021., Nr. 13-1/1089) 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 (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Pagarināt ar A. V. noslēgto sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 6 mēnešiem - līdz 2022. gada 30.
maijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs Z. Andrejeva

33.11.
S. N. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot S. N., personas kods, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļu novadā 2021. gada
9. novembra iesniegumu, (reģ.10.11.2021. Nr. 13-1/1098) 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 (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar S. N. noslēgto sociālā dzīvokļa platības Preiļu novads īres līgumu uz 6 mēnešiem.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavoja Z. Andrejeva

33.12.
A. L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. L., personas kods, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, Preiļu novadā
2021.gada 9. novembra iesniegumu (reģ. 10.11.2021, Nr. 13-1/1102) 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 (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar A. L. sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem - līdz 2022. gada
30. maijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs Z. Andrejeva

34. §
Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot O. B., personas kods, deklarēta dzīvesvieta, 2021.gada 13.oktobra iesniegumu (reģ. Preiļu
novada Riebiņu apvienības pārvaldē Nr.i208) par dzīvojamās platības piešķiršanu “Bortnieki Divi”,
Lomi-Bortnieki, Galēnu pagasts, Preiļu novads, tika konstatēts:

1. Ar Riebiņu novada domes 2017.gada 21.februāra sēdes lēmumu Nr.15 (protokols Nr.3)
dzīvoklim “Bortnieki Divi”, Lomi-Bortnieki, Galēnu pagasts, Preiļu novads, ir piešķirts sociālā
dzīvokļa statuss.
2. Māja, kurā pašreiz dzīvo O. B. ir avārijas stāvoklī.
3. O. B., personas kods, ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss.
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.pantu, Riebiņu novada domes
15.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.13/2019 “Kārtība, kādā Riebiņu novada dome sniedz
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.,11.punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt O. B., personas kods, sociālo dzīvokli 52,1m2 platībā, “Bortnieki Divi”, Lomi-Bortnieki,
Galēnu pagasts, Preiļu novads.
2. Slēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar O. B. uz 6 (sešiem) mēnešiem līdz 2022.gada 1.jūnijam.
3. Noteikt īres maksu EUR 5,47 mēnesī.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa.
Sagatavotājs: M.Bogdanova
Plkst. 13.40 iziet deputāts J.Vucāns.

35. §
Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības
T. V. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot T. V., personas kods, 2021.gada 3. novembra iesniegumu (reģ. 04.11.2021. Nr. 131/1090), deklarētā dzīvesvieta , par atteikšanos no sociāla dzīvokļa Preiļu novads.
Pamatojoties uz likuma „Dzīvojamās telpu īres likums” 27. pantu
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ), PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, J.Vucāns nepiedalās balsojumā, Preiļu novada dome
NOLEMJ:
1. Izbeigt sociālā dzīvokļa Preiļu novads, īres līgumu ar T. V., personas kods.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA“ Preiļu saimnieks”.
Sagatavoja Z. Andrejeva

36. §
Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Preiļu novada Upmalas pagasta pārvaldes vadītājas Intas Kivlenieces 2021.gada
17.novembra iesniegumu par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim, Skolas ielā 6-9,
Vecvārkavā, Upmalas pagastā, Preiļu novadā, konstatēja,
1. 2021.gada 28.oktobrī ar Preiļu novada domes lēmumu Nr.20. § (protokols Nr.23) dzīvoklim
Skolas ielā 6-9, Vecvārkavā, Upmalas pagastā, Preiļu novadā, tika piešķirts sociālā dzīvokļa
statuss.
2. Lūdz atcelt sociālā dzīvokļa statusu, jo pašvaldībā ir saņemts personas iesniegums, kura vēlas
īrēt dzīvokli Skolas ielā 6-9, Vecvārkavā, Upmalas pagastā,

Pamatojoties uz 29.06.2011. „Vārkavas novada domes saistošajiem noteikumu Nr.28 „Par
pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību”2.1.punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ), PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, J.Vucāns nepiedalās balsojumā, Preiļu novada dome
NOLEMJ:
1. Atcelt dzīvoklim Skolas ielā 6-9, Vecvārkavā, Upmalas pagastā, Preiļu novadā, sociālā
dzīvokļa statusu.
2. Atbildīgais par lēmumu izpildi -Upmalas pagasta pārvalde
Sagatavotājs: M.Bogdanova

37. §
Par dzīvojamās platības piešķiršanu
J.V. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. V., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, 17.11.2021. iesniegumu ( Nr.4-15/1123) par
dzīvokļa Skolas ielā 6, Upmalas pagastā, Preiļu novadā, īres tiesību piešķiršanu .
Pamatojoties uz 29.06.2011. „Vārkavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.28 „Par
pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanā sniegšanas kārtību”2.1.punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ), PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, J.Vucāns nepiedalās balsojumā, Preiļu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt J. V. pašvaldības dzīvokļa īres tiesības Upmalas pagastā, Preiļu novadā.
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 5 gadiem.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Upmalas pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: M.Bogdanova

38. §
Par ēdināšanas izdevumu pārrēķinu klientiem novada sociālās aprūpes iestādēs
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu „Par
pašvaldības budžetiem” un saskaņā ar 2003.gada 27. maija MK noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta” 12. punktu , par ēdināšanas izdevumu pārrēķinu sociālās aprūpes iestāžu
klientiem par periodu, par kuru viņi nesaņem pakalpojumu iestādē , bet pakalpojuma sniegšana viņiem
nav pārtraukta un ņemot vērā to, ka novada dome ir apstiprinājusi viena iemītnieka uzturēšanās izmaksas
sociālās aprūpes iestādēs,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ), PRET
– nav balsis; ATTURAS – nav balsis, J.Vucāns nepiedalās balsojumā, Preiļu novada dome
NOLEMJ:
1.

Veikt ēdināšanas izdevumu pārrēķinu sociālās aprūpes iestāžu klientiem par periodu, par kuru
viņi nesaņem sociālās aprūpes pakalpojumu sociālās aprūpes iestādē ne vairāk kā 80% apmērā
no faktiskajām ēdināšanas pakalpojumu izmaksām dienā.

2. Noteikt, ka sociālās aprūpes klientam izmaksājamā ēdināšanas izdevumu pārrēķina summa
nedrīkst pārsniegt attiecīgā klienta pārskaitīto pensijas apmēru sociālās aprūpes iestādei tekošajā
mēnesī.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi: Sociālās aprūpes iestādes, Finanšu un grāmatvedības daļa.
Sagatavotājs: Labklājības pārvalde
Plkst.13.42 zālē atgriežas deputāts J.Vucāns.

39. §
Par Gailīšu, Kotļerovas un Pieniņu bibliotēku slēgšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Preiļu novada administratīvajā teritorijā šobrīd ir 22 bibliotēkas. Gailīšu bibliotēka strādā divas
dienas nedēļā, Kotļerovas un Pieniņu bibliotēkas – trīs dienas nedēļā. Visas minētās bibliotēkas atrodas
atsevišķās ēkās, līdz ar to ziemas periodā telpās ir auksti, jo darbinieki veic arī kurinātāja pienākumus
un apkurina telpas dienās, kad bibliotēka strādā, t.i., divas/trīs reizes nedēļā. Šāds apkures veids negatīvi
ietekmē gan grāmatu krājumu, gan datortehniku.
Gailīšu bibliotēka atrodas Preiļu novada Rušonas pagastā, kurā šobrīd ir trīs bibliotēkas - Gailīšu,
Kastīres un Rušonas bibliotēkas. Gailīšu bibliotēkas apmeklētājiem tuvākā bibliotēka ir Preiļu Galvenā
bibliotēka (9 km).
Kotļerovas bibliotēka atrodas Preiļu novada Silajāņu pagastā. Bez Kotļerovas bibliotēkas pagastā
iedzīvotājiem ir pieejama vēl viena bibliotēka - Silajāņu bibliotēka. Dislokācijas ziņā Kotļerovas
bibliotēka atrodas 7,5 km attālumā no Silajāņu bibliotēkas un 7,3 km attālumā no Riebiņu bibliotēkas,
kur bibliotēkas strādā pilnā slodze un iedzīvotāji var saņemt bibliotekāros un informācijas pakalpojumus.
Pieniņu bibliotēka atrodas Preiļu novada Riebiņu pagastā. Bez Pieniņu bibliotēkas pagastā
iedzīvotājiem ir pieejamas vēl viena bibliotēka - Riebiņu bibliotēka. Dislokācijas ziņā Pieniņu bibliotēka
atrodas 7,7 km attālumā no Riebiņu bibliotēkas un 7,9 km attālumā no Smelteru bibliotēkas, kas ir
iedzīvotājiem tuvākās bibliotēkas, kur var saņemt bibliotekāros un informācijas pakalpojumus.
2021.gada 12.novembra Latvijas Bibliotēku padomes atzinumam Nr.8.3-1/8, Latvijas Bibliotēku
padome neiebilst pret Gailīšu, Kotļerovas un Pieniņu bibliotēku likvidēšanu.
Atbilstoši Bibliotēku likuma 6.panta trešajai daļai, pašvaldības bibliotēku dibina, reorganizē un
likvidē attiecīgā pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.
Ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazināšanos, un apstākli, ka līdzekļu optimizācija ļautu
modernizēt un uzlabot pakalpojumus citās Preiļu novada bibliotēkās, pamatojoties uz likuma Par
pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kurā noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas
ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības
iestādes
Atklāti balsojot: PAR - 9 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ), PRET – 3 balsis (A.Pastars, M.Plivda, L.Pastars) ; ATTURAS
– 3 balsis (R.Rubins, N.Hļebņikova, J.Erts), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Slēgt Gailīšu bibliotēku, reģ.nr.50900026441, adrese: Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Preiļu
novads, LV-5329 ar 2022.gada 1.janvāri;
2. Slēgt Kotļerovas bibliotēku, reģ.nr. 40900026543, adrese: Kotļarova, Silajāņu pagasts, Preiļu
novads, LV-5330 ar 2022.gada 1.janvāri;
3. Slēgt Pieniņu bibliotēku, reģ.nr.40900026524, adrese: Pieniņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads,
LV-5321 ar 2022.gada 1.janvāri;
4. Gailīšu bibliotēkas aktīvo grāmatu fondu daļēji (jaunākās un pieprasītākās grāmatas) sadalīt starp
Rušonas pagasta bibliotēkām;
5. Kotļerovas bibliotēkas aktīvo grāmatu fondu daļēji (jaunākās un pieprasītākās grāmatas) sadalīt
starp Riebiņu un Silajāņu pagasta bibliotēkām;
6. Pieniņu bibliotēkas aktīvo grāmatu fondu daļēji (jaunākās un pieprasītākās grāmatas) sadalīt
starp Saunas un Riebiņu pagasta bibliotēkām.

7. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu galvenās bibliotēkas vadītāja Ilona Skorodihina.
Sagatavotājs: S.Launerte

40. §
Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu un dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktores S.Sprindžas 2021.gada 17.novembra
iesniegumu (Nr.4-11/3221) par dzīvojamās platības – dzīvokļa Preiļos, piešķiršanu Labklājības
pārvaldes pansionāta “Preiļi” darbiniecēm, konstatēja:
1. Dzīvoklim Daugavpils ielā 7-2, Preiļos, ir piešķirts sociālā dzīvokļa statuss.
2. Labklājības pārvaldes pansionātā “Preiļi” ar 2021.gada 1.decembri darbu uzsāk medmāsa un
aprūpētāja, kuru dzīvesvietas atrodas Stabulnieku pagastā un Aglonas pagastā.
3. Pansionāta “Preiļi” medmāsa un aprūpētāja lūdz Labklājības pārvaldei palīdzību nodrošināt
viņas ar dzīvojamo platību Preiļos, jo nav iespējams apvienot darbu (diennakts maiņu darbs)
pansionātā ar dzīvošanu Stabulniekos un Aglonā.
Pamatojoties uz Preiļu novada domes 2017.gada 27.oktobra saistošo noteikumu Nr.2017/15 “Par
pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību” 11., 12.10. punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Preiļos.
2. Piešķirt īres tiesības uz dzīvokli Preiļos, Labklājības pārvaldes pansionāta “Preiļi” aprūpētājai
J. R., personas kods.
3. Slēgt SIA “Preiļu saimnieks” īres līgumu ar aprūpētāju J. R. uz 1 (vienu) gadu.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks.”
Sagatavoja: M.Bogdanova

INFRASTRUKTŪRAS UN NOVADA ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI
41. §
Par telpu nomu
41.1.
Biedrības “Jaunvide” valdes priekšsēdētājas Dagnijas Dudarjonokas iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot biedrības “Jaunvide”, reģ.Nr.40008286136, adrese: “Atvases”, Dubenca, Rožkalnu
pagasts, Preiļu novads, 2021.gada 22.oktobra iesniegumu (reģ. 22.10.2021., Nr.4-11/2958), tika
konstatēts:
(1) Biedrība “Jaunvide” ir nevalstiska organizācija, kas apvieno 15 Vārkavas apkārtnē
dzīvojošus cilvēkus. Biedrības darbības mērķis ir iesaistīt vietējos jauniešus un citus novada
iedzīvotājus dažādu iniciatīvu un neformālās izglītības, kultūras, vides un veselīga
dzīvesveida aktivitāšu īstenošanā. Biedrības biedri šobrīd izstrādā biedrības attīstības
stratēģiju, līdz ar to ir aktuāls telpu iznomāšanas jautājums. Biedrībai nav piešķirts
sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

(2) Biedrība “Jaunvide” vēlas nomāt telpas pašvaldībai piederošajā ēkā pēc adreses Skolas ielā
5, Vecvārkavā, Upmalas pagasts, Preiļu novads, darba kabineta ierīkošanai un biedru
sanāksmju rīkošanai un citu biedrības funkciju nodrošināšanai uz 5 gadiem. Plānots, ka telpas
tiktu izmantotas vienu dienu nedēļā no plkst.10.00 līdz plkst.20.00.
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 (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt biedrībai “Jaunvide”, reģ.Nr. 40008286136, telpu Nr.9 platībā 8,7m2 un telpu Nr.10
platībā 12m2 Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagasts, Preiļu novads, uz 5 (pieciem) gadiem.
2. Slēgt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar biedrību “Jaunvide”, reģ.Nr. 40008286136, par
telpu Nr.9, platībā 8,7m2 un telpu Nr.10 platībā 12m2 nomu uz 5 (pieciem) gadiem ar
izmantošanas mērķi- biedrības funkciju nodrošināšana.
3. Saskaņā ar Preiļu novada domes 2021.gada 27.maija lēmumu (protokols Nr.9, 2.§) noteikt nomas
maksu par telpas Nr.9 platībā 8,7m2 un telpas Nr.10 platībā 12m2 platībā izmantošanu EUR 2,84
(divi euro un 84 centi), tai skaitā PVN apmērā gadā.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa un
Nekustamā īpašuma daļa.
Pielikumā Nr. 22 : Telpu izvietojuma plāns uz 1 (vienas) lapaspuses.
Sagatavotājs: I.Žukova

41.2.
VAS “Latvijas Pasts” iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts”, reģ.nr.40003052790, adrese: Ziemeļu iela 10,
Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, iesniegumu, tika konstatēts:
(1) VAS “Latvijas Pasts” ir izvērtējis pasta nodaļas Riebiņi saimnieciskās darbības rezultātus un
pieņēmis lēmumu ar 2021.gada 25.novembri Riebiņu pasta nodaļas funkciju nodrošināšanu
nodot Preiļu 1.pasta nodaļas pastniekam.
(2) VAS “Latvijas Pasts” ar 2021.gada 25.novembri vēlas izbeigt starp Riebiņu novada domi un
VAS “Latvijas Pasts” 2016.gada 11.novembrī noslēgto telpu nomas līgumu Nr.813.04/478/2016.
(3) Pasta pakalpojumus no 2021.gada 25.novembra nodrošinās Preiļu 1.pasta nodaļas pastnieks, kurš
apkalpo Riebiņu pagasta teritoriju, saskaņā ar apstiprinātiem pasta apmaiņas grafikiem, katru
darba dienu no plkst.10:30 līdz 11:30
(4) VAS “Latvijas Pasts” lūdz iznomāt Preiļu 1.pasta nodaļas pastniekam telpu adresē: Viļānu iela
2A, Riebiņi, Riebiņu pagastā, Preiļu novadā, pasta pakalpojumu nodrošināšanai.

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 (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt starp Riebiņu novada domi un VAS “Latvijas Pasts” 2016.gada 11.aprīlī noslēgto telpu
nomas līgumu Nr.8-13.04/478/2016.
2. Iznomāt VAS “Latvijas Pasts”, reģ.Nr.40003052790, telpu 9,0 m2 platībā, Viļānu ielā 2A,
Riebiņos, Riebiņu pagastā, Preiļu novadā, uz 1 (vienu) gadu.
3. Slēgt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar VAS “Latvijas Pasts”, reģ. Nr. 40003052790, par
telpu 9,0 m2 platībā uz 1 (vienu) gadu ar izmantošanas mērķi- pasta pakalpojumu nodrošināšana.
4. Saskaņā ar Riebiņu novada domes 2016.gada 8.novembra lēmumu Nr.1, (protokols Nr.25)
noteikt nomas maksu par telpas lietošanu EUR 3,06 ar PVN (EUR 0,34/m2 ar PVN).
5. Maksu par telpas apkuri noteikt, pamatojoties uz skaitītāja rādījumiem, kurus nomnieks maksā
saskaņā ar Iznomātāja piestādītajiem rēķiniem.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa.
Sagatavotājs: M.Bogdanova

42. §
Par līdzfinansējuma piešķiršanu
ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai Preiļu novadā
42.1.
P. M. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns, K.Určs, izsakās: A.Pastars)

Izskatot P. M., personas kods, dzīvesvietas adrese, 2021.gada 28. oktobra iesniegumu (reģistrēts
28.10.2021. Nr. 17-1-122/1072-M) ar lūgumu līdzfinansēt pieslēguma ierīkošanas izmaksas Preiļu
pilsētas centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklam nekustamajā īpašumā Preiļi, Preiļu novads.
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 (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, 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 (14 metri ūdensvads un 8 metri kanalizācija).
2. Uzdot Preiļu novada pašvaldības Juridiskajai un iepirkumu daļai slēgt vienošanos ar
pretendentiem par darbu izpildes un līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
Pielikumā Nr. 23 : P. M. iesniegums ar pielikumiem.

Sagatavotājs: K. Určs

42.2.
A. Č. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns, K.Určs)

Izskatot A. Č., personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, 2021.gada 26. oktobra iesniegumu
(reģistrēts 26.10.2021. Nr. 17-1-122/1064-Č) ar lūgumu līdzfinansēt pieslēguma ierīkošanas izmaksas
Preiļu pilsētas centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklam nekustamajā īpašumā Preiļi, Preiļu novads.
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 (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, 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 (37 metri ūdensvads un 34 metri kanalizācija).
2. Uzdot Preiļu novada pašvaldības Juridiskajai un iepirkumu daļai slēgt vienošanos ar
pretendentiem par darbu izpildes un līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
Pielikumā Nr. 24 : A. Č. iesniegums ar pielikumiem.
Sagatavoja: K. Určs

43.§
Par sadarbību ar Augšdaugavas novada pašvaldību ezera apsaimniekošanā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas 2021.gada 1.novembra
vēstuli (reģistrēta ar Nr. 4-11/3057) par sadarbību Lielā Kalupes ezera apsaimniekošanā, piesaistot
līdzekļus no Zivju fonda, konstatēts:
(1) Lielais Kalupes ezers ir publiskais ezers, kas atrodas 2 pašvaldību teritorijā: gan
Augšdaugavas novada teritorijā, gan Preiļu novada pašvaldības teritorijā
(2) 2020.gadā noslēgta vienošanās starp Vārkavas novada domi un Daugavpils novada domi
par zivju tīklu limita sadali Lielajā Kalupes ezerā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK noteikumiem
Nr. 1014 Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Sadarboties ar Augšdaugavas novada pašvaldību Lielā Kalupes ezera apsaimniekošanas
noteikumu izstrādē un ezera papildināšanā ar zivju mazuļiem, piesaistot Zivju fonda līdzekļus.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Plānošanas un attīstības daļa.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

44. §
Par adrešu rakstības precizēšanu
Valsts valodas centra vēstules izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Valsts valodas centra 2021. gada 27. oktobra vēstuli Nr.1-16.1/249 (reģ. 28.10.2021.,
Nr.VNP/1.13.2/21/1527) par adrešu rakstības precizēšanu:
1) nekustamajam īpašumam (kadastra Nr. 76640050038) ar nosaukumu Pūpoli, kura zemes
vienībai (kadastra apzīm. 76640050157) un ēkām uz tās noteikta adrese ""Salinīku kūceņi", Salenieki,
Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325" (klasifikatora kods 106054081);
2) nekustamajam īpašumam (kadastra Nr. 76640050062) ar nosaukumu Salenieki, kura zemes
vienībai (kadastra apzīm. 76640050119) un ēkām uz tās noteikta adrese ""Brīdišķi", Salenieki, Rožkalnu
pag., LV-5325" (klasifikatora kods 106491235),
konstatēta neatbilstība Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 50 "Vietvārdu
informācijas noteikumi" 3. punkta normai, kas paredz vietvārdus Latvijā veidot latviešu valodā atbilstoši
latviešu valodas normām, kā arī Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 455 "Adresācijas
noteikumi" 8.3. apakšpunkta normai, kas paredz, ka adresācijas objekta nosaukumu veido atbilstoši
Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām un normatīvajiem aktiem vietvārdu informācijas jomā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija
noteikumu Nr. 455 „Adresācijas noteikumi” 8.3 apakšpunktu un Ministru kabineta 2012. gada
10.janvāra noteikumu Nr.50 “Vietvārdu informācijas noteikumi” 3.punktu, 5.2, 6.2.apakšpunktu, 16.,
17. punktu, 18.3.apakšpunktu, 21.punktu, 24.1.apakšpunktu, 26.punktu un 28.2., 32.2. apakšpunktu.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76640050157 un ēkām uz tās noteikt adresi
""Salinīku Kūceņi", Salenieki, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325" (klasifikatora kods
106054081).
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76640050119 un ēkām uz tās noteikt adresi
""Brīdiški", Salenieki, Rožkalnu pag., LV-5325" (klasifikatora kods 106491235)
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Pielikums
Informācija par zemes vienību adresi
Veiktā
darbība
(adreses
piešķiršana,
maiņa, tai
skaitā
adreses
pieraksta
formas
precizēšana,
likvidēšana
vai esošās
adreses
saglabāšana)

Adresācijas
objekta un, ja
Adresācijas
Adresācijas
nepieciešams,
objekts
Esošā
objekta un, ja
ar to
(viensēta, ēka,
Adresācijas adresācijas
nepieciešams, ar to
Adresācijas funkcionāli Cita
apbūvei
objekta esošā objekta kods
funkcionāli saistīto
objekta jaunā saistīto
informācija,
paredzēta
adrese, ja tāda adrešu
adrese
ja tāda ir
objektu kadastra
objektu
ir
zemes vienība
klasifikatorā,
apzīmējums, ja
jaunais
ja tāds ir
un telpu
tāds ir
kadastra
grupa)
apzīmējums,
ja tāds ir

1

2

3

4

5

6

7

8

76640050064001
Adreses
pieraksta
formas
precizēšana

76640050064004
76640050157
76640050064006
76640050064008

"Salinīku
kūceņi",
Salenieki,
Rožkalnu
pag., Preiļu
nov., LV5325

106054081

"Salinīku
Kūceņi",
Salenieki,
Rožkalnu
pag., Preiļu
nov., LV5325

_

Īpašuma
nosaukums
“Pūpoli”

_

Īpašuma
nosaukums
“Salenieki”

76640050119001
76640050119002
Adreses
pieraksta
formas
precizēšana

76640050119003
76640050119
76640050119005
76640050119006

"Brīdišķi",
Salenieki,
Rožkalnu
pag., LV5325

106491235

"Brīdiški",
Salenieki,
Rožkalnu
pag., LV5325

76640050119008

Sagatavotājs: I.Vaivode

45. §
Par zemes nomu
45.1.
L. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot L. P., personas kods, deklarētā adrese, 2021.gada 26.oktobra iesniegumu par pašvaldībai
piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 76800040421 un 76800040449 iznomāšanu,
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 (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76800040421
0,7939ha platībā un 76800040449 0,4ha platībā Saunas Vulānos 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 L. P., personas kods.
Sagatavotājs: I.Upeniece

45.2.
A. C. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. C., personas kods, deklarētā adrese, 2021.gada 29.oktobra iesniegumu par 2016.gada
21.decembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.C-5 pagarināšanu uz pašvaldībai piekritīgajām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76800040194 un 768000400377, pamatojoties uz Ministru kabineta
Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 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 (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76800040194
1,0ha platībā un 76800040377 0,8ha platībā Kaupēros, 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. C., personas kods.
Sagatavotājs: I.Upeniece

45.3.
A. M. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Stabulnieku pagasta zemnieku saimniecības “Strodi”, reģ. nr. 41501025214, īpašnieka
2021.gada 27.oktobra iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76800040374 iznomāšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi”, 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 (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76800040374 0,5ha
platībā Kalna Gudļevskos, 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 z/s Strodi, reģ. nr.41501025214.
Sagatavotājs: I.Upeniece

45.4.
J. Š. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. Š., personas kods, deklarētā adrese, 2021.gada 2.novembra iesniegumu par 2011.gada
9.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.Š-2 pagarināšanu uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 76760020134 Bikovā, Silajāņu pagastā Preiļu novadā, pamatojoties uz Ministru
kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 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 (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76760020134 7,02ha
platībā Silajāņu 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 J. Š., personas kods.
Sagatavotājs: I.Upeniece

45.5.
J. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. P., personas kods, deklarētā adrese, 2021.gada 26.oktobra iesniegumu par 2016.gada
18.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.P-3 pagarināšanu uz pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
daļu 4,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76800040455 Stabulniekos, Stabulnieku pagastā Preiļu
novadā, pamatojoties uz Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi”, 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 (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 76800040455
4,5ha platībā Stabulniekos, 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 J. P., personas kods.
Sagatavotājs: I.Upeniece

45.6.
J. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. S., personas kods, deklarētā adrese, 2021.gada 3.novembra iesniegumu par 2016.gada
18.maijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.S-3 pagarināšanu uz pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumiem 76480040372 un 76480040373 Skabos, Galēnu pagastā Preiļu novadā,
pamatojoties uz Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi”, 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 (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480040372 4,1ha
platībā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76480040373 1,8ha platībā Skabos, Galēnu
pagastā Preiļu novadā, zemes vienības daļu 0,24ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76480020239 Galēnos, Galēnu 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 J. S., personas kods.
Sagatavotājs: I.Upeniece

45.7.
L. V. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Vārkavas apvienības pārvaldē saņemts L. V., personas kods, dzīvo Preiļu nov., 12.11.2021.
iesniegums (reģistrēts 12.11.2021., Nr. VNP/1.13.2/21/1599) par zemes gabala ar kadastra numuru 7664
003 0244 “K. Z.” iznomāšanu 1,43 ha platībā, kas atrodas Rimicāni, Rožkalnu pag., Preiļu nov.
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 (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt nomas līgumu ar L. V., personas kods, par zemes vienības ar kadastra numuru 7664
003 0244 “K. Z.” daļas 1,43 ha platībā iznomāšanu uz 5 gadiem palīgsaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu gadā 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības plus 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. 25 : Grafiskais pielikums
Sagatavotājs: I.Vaivode 26562334, irina.vaivode@varkava.lv

45.8.
I. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Preiļu novada Pelēču pagasta pārvaldes vadītājas I.Stašulānes 13.11.2021. iesniegumu
Nr.13-1/3180 par zemes nomas līguma noslēgšanu ar A. R. par zemi 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 76560020195 , kas nepieciešams projekta “Pelēču ezera purva takas izbūve” realizācijai,
konstatēts:
1. Pelēču pagastā tiek realizēts sadarbības projekts ar AS ”Latvijas valsts meži” - “Pelēču ezera
purva takas izbūve.”
2. Pelēču ezera purva daļa, uz kuras plānots izbūvēt taku, atrodas uz zemes vienības 3,8 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 76560020195, kura pieder zemes īpašniekam A. R.
3. Pašvaldībai ir nepieciešams noslēgt zemes nomas līgumu ar A.R. un nomāt daļu – 0,06 ha platībā
no zemes vienības 3,8 ha ar apbūves tiesībām.
4. A.R. tehnisko projektu ir saskaņojis un piekrīt zemes nomas līguma slēgšanai.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 7., 8., un
17.punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nomāt no zemes vienības 3,8 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 76560020195, zemi
0,06 ha platībā ar apbūves tiesībām, kas atrodas Pelēču pagastā, Preiļu novadā, Pelēču ezera
purva takas izveidei.
2. Pašvaldībai slēgt zemes nomas līgumu ar A. R., personas kods, uz 10 gadiem.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % gadā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro
gadā. Papildus maksājams pievienotās vērtības nodoklis.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Stašulāne, Nekustamā īpašuma daļa.
Sagatavotājs: M.Bogdanova

45.9.
S. C. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot S. C., personas kods, deklarētā adrese Preiļu novads, 2021.gada 21.oktobra iesniegumu
par 2020.gada 19.novemrī noslēgtā zemes nomas līguma nr. 2021/44 izbeigšanu 2,8ha platībā, zemes
vienības kadastra apzīmējums 76480020200 (kopplatība 12,23ha), Mičuļevkā, Galēnu pagastā, Preiļu
novadā, pamatojoties uz 2020.gada 19.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.2021/44 6.punkta
otro apakšpunktu, kas nosaka “Nomnieks ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt līgumu, par to rakstiski
paziņojot iznomātājam 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Nomnieks var vienpusēji lauzt līgumu tikai tajā
gadījumā, ja ir izpildītas visas ar šo līgumu uzņemtās saistības, t.i., veikti visi nomas maksas
maksājumi”,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt nomas attiecības 2,8ha platībā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 76480020200.
2. Lauzt 2020.gada 19.novembrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.2021/44 2,8ha platībā.
Sagatavotājs: I.Upeniece

45.10.
R. K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot R. K., personas kods, deklarētā adrese, 2021.gada 1.novembra iesniegumu par ēku
(būvju) nomājamās platības un ar tām saistītā zemesgabala nomas tiesību izbeigšanu Sīļukalnā,
Sīļukalna pagastā, Preiļu novadā, pamatojoties uz 2020.gada 16.decembrī noslēgtā zemes nomas līguma
Nr.2021/15 6.punkta otro apakšpunktu, kas nosaka “Nomnieks ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt līgumu,
par to rakstiski paziņojot iznomātājam 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Nomnieks var vienpusēji lauzt līgumu
tikai tajā gadījumā, ja ir izpildītas visas ar šo līgumu uzņemtās saistības, t.i., veikti visi nomas maksas
maksājumi”,

Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt nomas attiecības uz zemes vienības 181/14708 domājamo daļu, kadastra apzīmējums
76780030462.
2. Lauzt 2020.gada 16.decembrī noslēgtā nomas līguma Nr.2021/15 nomājamo platību - ēku ar
kadastra apzīmējumu 76780030462005 (18,10m2), ēku ar kadastra apzīmējumu 76780030462002
(16,50m2), un ar tām saistīto zemes vienības 181/14708 domājamo daļu, kadastra apzīmējums
76780030462 (kopplatība 0,3528ha), Latgales ielā 7, Sīļukalnā, Sīļukalna pagastā Preiļu novadā.
Sagatavotājs: I.Upeniece

45.11.
P. Š. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot P. Š., personas kods, deklarētā adrese, 2021.gada 10.novembra iesniegumu par zemes nomas
līguma izbeigšanu Riebiņos, Riebiņu pagastā Preiļu novadā, konstatē, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais īpašums “Riebiņu pils”, kadastra numurs
76625050022, kura sastāvā ietilpst ēka ar kadastra apzīmējumu 76620050128001 Skolas ielā 5,
Riebiņos, Riebiņu pagastā, Preiļu novadā, kas saistīta ar pašvaldības īpašumā esošu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 76620050128 (pēc sadalīšanas mainīts kadastra nr. uz 76620050848, kopplatība
0,924ha). Atbilstoši Riebiņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumam nr. 100000014784, nekustamā
īpašuma “Riebiņu pils”, kadastra nr.76625050022, īpašnieks līdz 2021.gada 1.jūlijam ir P. Š.. Saskaņā
ar 2021.gada 14.maija pirkuma līgumu, īpašuma tiesības reģistrētas uz J. A. vārda zemesgrāmatā
2021.gada 1.jūlijā.
Pamatojoties uz 2004.gada 15.septembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.Š-1 6.punkta trīspadsmito
apakšpunktu, kas nosaka “Šī līguma nosacījumus var grozīt un šo līgumu pirms termiņa var pārtraukt
pēc abu līgumslēdzēju pušu savstarpējās vienošanās”,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt nomas attiecības 3,1477ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums
76620050128.
2. Lauzt 2004.gada 15.septembrī noslēgto nomas līgumu Nr.Š-1 par nomājamo platību,
kadastra apzīmējums 76620050128, Skolas ielā 5, Riebiņos, Riebiņu pagastā Preiļu novadā.
Sagatavotājs: I.Upeniece

45.12.
O. K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot O. K., personas kods, deklarētā adrese, 2021.gada 13.novembra iesniegumu par
2017.gada 22.martā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.K-2 izbeigšanu Rušonas pagastā, Preiļu novadā,
pamatojoties uz 2017.gada 22.martā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.K-2 4.punkta devīto apakšpunktu,
kas nosaka “Nomnieks ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt līgumu, par to rakstiski paziņojot iznomātājam
1 (vienu) mēnesi iepriekš. Nomnieks var vienpusēji lauzt līgumu tikai tajā gadījumā, ja ir izpildītas visas
ar šo līgumu uzņemtās saistības, t.i., veikti visi nomas maksas maksājumi”,

Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt nomas attiecības 0,6498ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums
76700070167 un 1,8ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 76700070267.
2. Lauzt 2017.gada 22.martā noslēgto nomas līgumu Nr.K-2 Rušonas pagastā Preiļu novadā.
Sagatavotājs: I.Upeniece

46.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi
46.1.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “F”
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MYRTILLUS” pilnvarotās personas (zvērināta
notāra Marinas Jakimovas 24.09.2010. izdota pilnvara, reģ. nr.3607) J. D., personas kods, dekl. adrese,
2021. gada 27.oktobra iesniegumu par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam “F”,
kadastra nr. 76480030252, Puncuļos, Galēnu pagastā Preiļu novadā, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 76620030252 sadalīšanu divos zemes gabalos.
Dome konstatē, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
nekustamā īpašuma “F” sastāvā ietilpst divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76480030252
(5,5ha) un 76480030070 (10,5ha), īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā 2013.gadā. Nekustamā
īpašuma “F” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480030252 platība ir 5,5ha, tā
sadalāma 0,3ha un 5,2 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”, Zemes pārvaldības
likuma 1.panta 13.apakšpunktam, kas nosaka pasākumu kopumu, kura ietvaros tiek veikta kompleksa
zemes pārkārtošana, lai veidotu racionālu saimniecību struktūru un zemes gabalu platību, veicinātu
infrastruktūras un lauku attīstību, kā arī vides aizsardzību,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “F”, kadastra nr. 76480030252,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76480030252 (platība 15,5ha) sadalot divos zemes gabalos
0,3ha un 5,2ha platībās atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā.
3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (5,2ha), vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās
uzmērīšanas plānoto zemes lietošanas mērķi-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201).
3.1 Atdalāmo plānoto zemes gabalu (5,2ha) pievienot nekustamam īpašumam “J”, kadastra nr.
76480030078, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76480030078 (3,4ha), apvienojot vienā
zemes vienībā ar kopējo platību 8,6ha vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās
uzmērīšanas.
3.2 Noteikt apvienotajam zemes gabalam (8,6ha) zemes lietošanas mērķi-zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).

4. Noteikt paliekošā zemes gabala (0,3ha), vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās
uzmērīšanas, plānoto zemes lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
4.1 Atstāt spēkā zemes gabalam piešķirto nosaukumu “F” un ēkām (būvēm) ar kadastra
apzīmējumiem 76480030252001, 76480030252002 un 76480030252005 VARIS reģistrēto
adresi: “F”, Puncuļi, Galēnu pagasts, Preiļu novads (klasifikatora kods 103921241) .
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. 26 : Grafiskais pielikums.
Sagatavotājs: I.Upeniece

46.2.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Z”
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot kopīpašnieku S. M., personas kods, dekl. adrese un D. A., personas kods, dekl. adrese, 2021.
gada 21.oktobra iesniegumus par nekustamā īpašuma “Z” reālo sadali, pamatojoties uz 2021.gada
15.oktobrī noslēgto kopīpašuma reālās sadales līgumu Zeinišķos, Rušonas pagastā Preiļu novadā,
konstatēts, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā
īpašuma “Z” sastāvā ietilpst divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76700110168 5,8ha platībā
un 76700110169 9,3ha platībā. Atbilstoši Rušonas pagasta zemesgrāmatas nodalījumam nr.
100000195184, nekustamā īpašuma “Z” ar kopējo platību 15,1ha īpašnieki ir S. M. - 25/151 domājamās
daļas un D. A. - 126/151 domājamās daļas.
Atbilstoši kopīpašuma reālās sadales līgumam kopīpašnieki vienojušies par to, ka S.M. īpašumā
atstājama 2,5ha platība no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700110168 (kopplatība 5,8ha), kas
sastāda 25/151 domājamās daļas, un D.A. īpašumā atstājama atlikusī zemes vienības daļa 3,3ha platībā
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700110168 un zemes vienība 9,3ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 76700110169 (kopplatība 9,3ha), kas sastāda 126/151 domājamās daļas.
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 (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Z”, kadastra nr. 76700110168,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76700110168 (platība 5,8ha) sadalot divos zemes gabalos 2,5ha
un 3,3ha platībās atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā.

3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (3,3ha), vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās
uzmērīšanas plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība (kods 0101).
3.1.Atdalāmo zemes gabalu (3,3ha) pievienot nekustamajam īpašumam “R”, kadastra nr.
76700110172.
4. Noteikt paliekošā zemes gabala (2,5ha), vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās
uzmērīšanas plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība (kods 0101).
4.1. Atstāt spēkā ēkām VARIS piešķirto adresi “Z”, Zeinišķi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods
106440260).
5. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Z”, kadastra nr. 76700110168, zemes vienību 9,3ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 76700110169, izveidojot jaunu īpašumu.
5.1.Noteikt zemes vienībai, kadastra apzīmējums 767001100169, zemes lietošanas mērķi- zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
5.2.Nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu “R”.
6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek veikts saskaņā ar Riebiņu novada domes apstiprināto
teritorijas plānojumu (spēkā no 20212.gada 14.augusta), konkretizējot zemesgabala apgrūtinājumus,
virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja tām ir noteiktas aizsargjoslas.
7. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1:10000 (vektordatu
(*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā).
8. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu veicējam.
9. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams elektroniskā formā.
10. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā saskaņošanas būvvaldē un
apstiprināšanas Preiļu novada domē.
11. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV - 4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr. 27 : Grafiskais pielikums.
Sagatavotājs: I.Upeniece

46.3.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “V” un “P”
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. D., personas kods, dekl. adrese, 2021. gada 21.oktobra iesniegumu par nekustamā
īpašuma “V”, kadastra nr.76620080059, un nekustamā īpašuma “P”, kadastra nr.76620080060,
sadalīšanu (abos īpašumos atdalot lauksaimniecībā izmantojamo zemi no meža zemes) Petrovskos,
Riebiņu pagastā Preiļu novadā, konstatēts, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem nekustamā īpašuma “V” sastāvā ietilpst viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
76620080059 7,3ha platībā, īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā 2000.gadā. Nekustamā īpašuma
“P” sastāvā ietilpst trīs zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76620080060 (apbūvēta, 1,3ha),
76620080061 (2,3ha) un 76620080062 (3,7ha), zemes vienībām ir kopējas robežas, īpašuma tiesības
reģistrētas zemesgrāmatā 2007.gadā.
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”, Zemes pārvaldības
likuma 1.panta 13.apakšpunktam, kas nosaka pasākumu kopumu, kura ietvaros tiek veikta kompleksa
zemes pārkārtošana, lai veidotu racionālu saimniecību struktūru un zemes gabalu platību, veicinātu
infrastruktūras un lauku attīstību, kā arī vides aizsardzību,

Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “V”, kadastra nr. 76620080059,
sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76620080059 divos zemes gabalos 3,5ha un 3,8ha
platībās atbilstoši grafiskajam pielikumam.
1.1.Noteikt plānotajai atdalāmajai zemes vienībai (3,5ha) zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
1.2.Piešķirt nosaukumu “Ā”.
1.3.Noteikt plānotajai paliekošai zemes vienībai (3,8ha) zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
1.4.Zemes vienību (3,8ha) atstāt nekustamā īpašuma “V” sastāvā.
2.Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā.
3.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “P”, kadastra nr. 76620080060,
sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76620080062 divos zemes gabalos 1,2ha un 2,5ha
platībās atbilstoši grafiskajam pielikumam.
3.1.Noteikt plānotajai atdalāmajai zemes vienībai (1,2ha) zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3.2.Piešķirt nosaukumu “Ā”.
3.3.Noteikt plānotajai paliekošajai zemes vienībai (2,5ha) zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3.4.Pievienot plānoto paliekošo zemes vienību (2,5ha) nekustamam īpašumam “V”.
4. Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā.
5. Atdalīt no nekustamā īpašuma “P”, kadastra nr. 76620080060, divas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 76620080060 (1,3ha) un 76620080061 (2,3ha), pievienojot nekustamam īpašumam
“Ā”.
5.1.Noteikt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76620080060 (1,3ha) un 76620080061
(2,3ha) zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
5.2.Mainīt adresi ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76620080060001 un 76620080060002
piešķirto VARIS adresi: no “P”, Petrovski, Riebiņu pagasts, Preiļu novads uz “Ā”, Petrovski,
Riebiņu pagasts, Preiļu novads (klasifikatora kods 103407163).
5.3.Ēkai (būvei) ar kadastra apzīmējumiem 76620080062001 atstāt spēkā VARIS piešķirto adresi:
“P”, Petrovski, Riebiņu pagasts, Preiļu novads (klasifikatora kods 103407163).
6. 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.
7. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1:10000 (vektordatu
(*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā).
8.Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu veicējam.
9.Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams elektroniskā formā.
10. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā saskaņošanas būvvaldē un
apstiprināšanas Preiļu novada domē.
11. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr. 28 : Grafiskais pielikums.
Sagatavotājs: I.Upeniece

47. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
47.1.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma ”K” sadalei Vārkavas pagastā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot SIA “Preime” 28.10.2021. elektroniski parakstīto iesniegumu par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “K” Preiļu novada Vārkavas pagastā .
Konstatēts, ka izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam, ka
tas izstrādāts atbilstoši Vārkavas novada domes 2021. gada 30. marta lēmuma Nr. 68 (protokols Nr. 9.,
7&) “Par zemes gabala sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi”
nosacījumiem.
Zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam īpašumam “K” Preiļu novada Vārkavas pagastā,
zemes vienības kadastra apzīmējums 76940020109 ir izstrādājusi zemes ierīkotāja Anita Šķēpa
(sertifikāta Nr.AA0113).
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 (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “Preime” izstrādāto zemes ierīcības sadales projektu nekustamā īpašuma “K”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76940020109.
2. Zemes vienībai Nr.1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 76940020516 un plānoto platību 2,2 ha
saglabāt esošo īpašuma nosaukumu “K” un esošo, VARIS reģistrēto adresi: “"K", Ančkini,
Vārkavas pag., Preiļu nov.” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Zemes vienībai Nr.2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 76940020517 un plānoto platību 3,7 ha piešķirt
jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu “K.”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Vaivode.
Pielikumā Nr. 29 : Grafiskais pielikums
Sagatavotājs: I.Vaivode

47.2.
SIA “Preime” iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot SIA “Preime”,reģ. Nr.41503026248, 2021.gada 09.novembra iesniegumu
(reģ.09.11.2021., Nr.4-11/ 3142) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„J” Preiļu novada Preiļu pilsētā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7601 003 0710, konstatēts, ka
zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam īpašumam „J” Preiļu novada Preiļu pilsētā, zemes
vienības kadastra apzīmējums 7601 003 0710 ir izstrādājusi zemes ierīkotāja Anita Šķēpa,(sertifikāta
Nr.AA0113).
Pamatojoties uz likumu „Zemes ierīcības likums” un MK noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 11.6 punktu un 26. punktu,

Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam īpašumam „J” Preiļu novada Preiļu
pilsētā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7601 003 0710.
2. Plānotajai zemes vienībai Nr. 1 ar plānoto platību 7,6519 ha (plānotais kadastra apzīmējums 7601
003 0033 ) saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķus
1.1. 0501 (Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa) ,
1.2. 1104 (Transporta līdzekļu garāžu apbūve)
un piešķirt adresi Jelgavas iela 35, Preiļi, Preiļu nov.
3.Plānotajai zemes vienībai Nr. 2 ar plānoto platību 0,0508 ha (plānotais kadastra apzīmējums 7601 003
0035) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
4.Plānotajai zemes vienībai Nr. 3 ar plānoto platību 0,0129 ha (plānotais kadastra apzīmējums 7601 003
0036) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
5.Plānotajai zemes vienībai Nr. 4 ar plānoto platību 0,1417 ha (plānotais kadastra apzīmējums 7601 003
0037) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve) un
noteikt adresi Jelgavas iela 23, Preiļi.
6.Plānotajai zemes vienībai Nr. 5 ar plānoto platību 0,1470 ha (plānotais kadastra apzīmējums 7601 003
0038) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve) un
noteikt adresi Jelgavas iela 27, Preiļi.
7.Plānotajai zemes vienībai Nr. 6 ar plānoto platību 0,0510 ha (plānotais kadastra apzīmējums 7601 003
0039) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
8.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV - 4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite

48.§
Par nekustamo īpašumu “M” un “M” apvienošanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MYRTILLUS” pilnvarotās personas (zvērināta
notāra Marinas Jakimovas 24.09.2010. izdota pilnvara, reģ. nr.3607) J. D., personas kods, dekl.
adrese, 2021. gada 27.oktobra iesniegumu par nekustamo īpašumu “M”, kadastra nr.76480030077,
un nekustamā īpašuma “M”, kadastra nr. 76480030024, apvienošanu Puncuļos, Galēnu pagastā
Preiļu novadā, konstatēts, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
datiem nekustamā īpašuma “M” sastāvā ietilpst viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
76480030077 6,3ha platībā, īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā 2012.gadā, nekustamā
īpašuma “M” sastāvā ietilpst viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76480030024 8,4ha
platībā, īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā 2004.gadā. Zemes vienībām ir kopīga robeža.
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, komiteja
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Pievienot nekustamam īpašumam “M”, kadastra nr. 76480030024, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 76480030077 6,3ha platībā, iekļaujot īpašuma sastāvā.
2. Noteikt apvienotajam zemes gabalam (14,7ha) zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platība var tikt precizēta.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: I.Upeniece

49.§
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
49.1.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Ceiruļnīki” atsavināšanu Aglonas pagastā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Ar Aglonas novada domes 23.12.2020. lēmumu Nr.4.16. tika nolemts uzsākt atsavināšanu
pašvaldības nekustamajam īpašumam „Ceiruļnīki”.
Atsavināmais objekts – pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums „Ceiruļnīki” Aglonas
pagastā, kadastra Nr.7642 010 0246, sastāvošs no 1 neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76420100181. Zemes kopplatība sastāda 2,64 ha, t.sk. 0,90 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 1,62
ha krūmāji. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis noteikts: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Nekustamais īpašums 27.09.2021. reģistrēts Daugavpils tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr.100000618149. Zemes vienība iznomāta līdz 31.12.2021.
lauksaimnieciskai darbībai. Nomnieks – O.R. iesniedzis pieteikumu (14.12.2020. Nr.2-1.13.2/20/2143S) zemes atsavināšanai.
Objekta vērtēšanu veica sertificēts vērtētājs: SIA „Dzieti”, reģistrācijas Nr.42403010964. Nekustamā
īpašuma tirgus vērtība noteikta 4800,00 EUR. Nekustamā īpašuma, - uzmērīšanas (EUR 460,00),
noformēšanas (EUR 28,46) un vērtēšanas (EUR 106,48), izdevumi kopā sastāda EUR 594,94.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma”4.panta pirmo daļu un 5.pantu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Ceiruļnīki”, kadastra Nr.7642 010 0246,
Aglonas pag., Preiļu nov., nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana atklātā izsolē.
2. Noteikt atsavināšanas nosacīto cenu EUR 5 400,00 (pieci tūkstoši četri simti eiro, 0 eirocenti).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Ceiruļnīki”, kadastra Nr.7642 010 0246, izsoles noteikumus.
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
Pielikumā Nr. 30 : Izsoles noteikumi
Sagatavotājs: A.Streļčs

49.2.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lopotu ferma” atsavināšanu Aglonas pagastā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Ar Aglonas novada domes 25.03.2021. lēmumu Nr.3.7., tika nolemts uzsākt atsavināšanas
procesu uz pašvaldībai piekrītošo apbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76420100208.

Atsavināmais objekts – nekustamais īpašums “Lopotu ferma”, kadastra Nr.7642 010 0208,
sastāvošs no 1 apbūvētas zemes vienības 1,53 ha platībā, kadastra apzīmējums 76420100208.
Nekustamais īpašums reģistrēts 12.08.2021. Daugavpils tiesas zemesgrāmatā, nodalījuma
Nr.100000616554. Zemes vienība ir iznomāta atsavināšanas ierosinātājam un ēku tiesiskajam
valdītājam A. Z., līdz 01.05.2022. uz tās esošo, lauksaimnieciskās ražošanas būvju (lopbarības šķūnis,
šķūnis) uzturēšanai. Objekta vērtēšanu veica sertificēts vērtētājs: SIA „Dzieti”, reģistrācijas
Nr.42403010964. Nekustamā īpašuma tirgus vērtība noteikta 2 700,00 EUR. Nekustamā īpašuma, uzmērīšanas (EUR 544,50) - noformēšanas (EUR 28,46) un vērtēšanas (EUR 106,48), izdevumi kopā
sastāda EUR 679,44.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 3. punktu, 5.panta ceturto daļu, 14.panta
otro daļu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Lopotu ferma”, kadastra Nr.7642 010
0208, Aglonas pagastā, Preiļu nov., nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
2. Noteikt atsavināšanas nosacīto cenu EUR 3 380,00 (trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit eiro, 0
eirocenti).
3. Piedāvāt A. Z., personas kods, deklarētā adrese , izmantot pirmpirkuma tiesības uz
atsavināmo objektu, iesniedzot novada domē rakstisku pieteikumu 1 mēneša laikā no lēmuma
saņemšanas.
4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, uzdot juridiskajai daļai sagatavot pirkuma
līgumu.
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 – A.Streļčs.
Sagatavotājs: A.Streļčs

50.§
Par nekustamā īpašuma sadali
50.1.
S. K. un R. K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot S. K., personas kods, un R. K., personas kods, 2021. gada 27.oktobra iesniegumu (reģ.
27.10.2021., Nr.4-15/1067-K) par nekustamā īpašuma “K” ar kadastra Nr.7656 002 0331 Preiļu novada
Pelēču pagastā, sadali, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.apakšpunktu, Ministru
kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 „Adresācijas noteikumi” 8.3punktu, Zemes ierīcības
likuma 5 un 8 pantu, MK noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt atbilstoši grafiskajam pielikumam nekustamo īpašumu “K” ar īpašuma kadastra
Nr.7656 002 0331 Preiļu novada Pelēču pagastā:

1.1. no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 002 0331 atdalīt apmēram 2,68 ha, no
īpašuma atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7656 002 0330 platībā 2,48 ha (kopā
apmēram 5,16 ha) un iekļaut jaunā īpašumā ar jaunu nosaukumu “R. K.”, noteikt plānoto
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība).
1.2. Īpašumā paliekošajai zemes vienības daļai un apmēram 3,21 ha platībā, saglabāt esošo
nosaukumu “K”, esošo, VARIS reģistrēto adresi “K”, Bramaņi, Pelēču pagasts, Preiļu
novads un esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
2. Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot uzmērīšanu dabā.
3.Izstrādājot zemes ierīcības sadales projektu paredzēt piekļuvi visām projektētajām zemes vienībām.
4.Noteikt, ka zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna M 1: 5000
pamatnes.
5.Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu veicējam.
6.Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai domē, jāiesniedz
saskaņošanai Preiļu novada būvvaldē.
7.Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Preiļu novada domē.
8. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9.Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite

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
piešķiršana,
maiņa, tai skaitā
adreses pieraksta
formas
precizēšana
likvidēšana vai
esošās adreses
saglabāšana)

Adresācijas
objekts
(viensēta,
ēka, apbūvei
paredzēta
zemes
vienība un
telpu grupa)

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

Adresācijas
objekta
esošā
adrese, ja
tāda ir

Esošā
adresācijas
objekta
kods
adrešu
klasifikato
rā, ja tāds
ir

Adresācij
as
objekta
jaunā
adrese

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

Cita
inform
ācija,
ja tāda
ir

1

2

3

4

5

6

7

8

“Esošās adreses
saglabāšana”

Dzīvojamā
māja,
saimniec.
ēkas

7656002033
1001
7656002033
1003

“Krastusal
as”,
Bramaņi,
Pelēču
pagasts,
Preiļu
novads

1055674
26

50.2.
M. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot M. P., personas kods, 2021. gada 08.septembra iesniegumu (reģ. 08.09.2021., Nr.4-15/872P) par nekustamā īpašuma “L M” ar īpašuma kadastra Nr.7674 007 0212 Preiļu novada Saunas pagastā,
sadali, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 30.apakšpunktu, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija
noteikumu Nr.455 „Adresācijas noteikumi” 8.3 punktu,,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “L M” ar īpašuma kadastra Nr.7674 007 0212 Preiļu novada
Saunas pagastā, sastāvoša no četrām zemes vienībām, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7674
003 0057 platībā 1,9 ha un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7674 003 0069 platībā 3,7 ha
neizstrādājot zemes ierīcības sadales projektu.
2. Atdalāmo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7674 003 0057 platībā 1,9 ha iekļaut jaunā
īpašumā ar jaunu nosaukumu ”L M” un mainīt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz 0201 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība)..
3.Atdalāmo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7674 003 0069 platībā 3,7 ha iekļaut jaunā
īpašumā ar jaunu nosaukumu ”A M” mainīt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz 0201 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība)..
4.Īpašumā paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7674 007 0062 un 7674 007
0212 saglabāt esošo nosaukumu “L M”, esošo ,VARIS reģistrēto adresi Zaļā iela 9, Prīkuļi, Saunas
pagasts, Preiļu novads un esošos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus 0101(zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) un 1003 (Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu
apbūve).
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite

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 piešķiršana,
maiņa, tai skaitā
adreses pieraksta
formas precizēšana
likvidēšana vai

Adresācijas
objekts
(viensēta, ēka,
apbūvei
paredzēta
zemes vienība

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

Adresācijas
objekta esošā
adrese, ja tāda ir

Esošā
adresācij
as
objekta
kods
adrešu
klasifikat

Adresācij
as
objekta
jaunā
adrese

Adresācijas
objekta un, ja
nepieciešams,
ar to
funkcionāli
saistīto
objektu

Cita
inform
ācija,
ja tāda
ir

esošās adreses
saglabāšana)

1
Esošās adreses
saglabāšana

un telpu
grupa)

apzīmējums, ja
tāds ir

orā, ja
tāds ir

2

3

Dzīvojamā
māja,
saimniec. ēkas

76740070212001

Zaļā iela 9,

76740070212002

Prīkuļi, Saunas
pagasts, Preiļu
novads

76740070212003

4

5

jaunais
kadastra
apzīmējums,
ja tāds ir

6

7

8

1038964
14

76740070212004
76740070212005
76740070212006
76740070212007
76740070212008
76740070212009
76740070212010
76740070212011
76740070212012
76740070212013
76740070212014
76740070212015

50.3.
P. T. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot P. T., personas kods , 2021. gada 13.novembra iesniegumu (reģ. 13.11.2021., Nr.415/1113) par nekustamā īpašuma “Z” ar kadastra Nr.7658 005 0187 Preiļu novada Preiļu pagastā, sadali,
pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu , Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
"Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība" 16.1.apakšpunktu un Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455
„Adresācijas noteikumi” 8.3punktu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Z” ar kadastra Nr.7658 005 0187 Preiļu novada Preiļu
pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0127 platībā 3,0 ha neizstrādājot zemes
ierīcības sadales projektu.
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7658 002 0127 piešķirt jaunu nosaukumu
“S” un saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
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 – V.Biezaite

Sagatavotājs: V.Biezaite

50.4.
Par nekustamā īpašuma “A” sadalīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot I. U., personas kods, dekl. adrese, pilnvarotās personas (zvērināta notāra Sandras Romānes
22.10.2021. izdota pilnvara, reģ. nr.3525) D. Z., personas kods, 2021. gada 3.novembra iesniegumu
par nekustamā īpašuma “A” sadalīšanu Galēnu pagastā Preiļu novadā, konstatēts, ka atbilstoši
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma “A” sastāvā
ietilpst divas 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,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “A”, kadastra nr. 76480020071, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 76480010179 2,9ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu.
2. Noteikt zemes vienībai, kadastra apzīmējums 76480010179, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu “A”.
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

50.5.
Par nekustamā īpašuma “A” sadalīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot O. V., personas kods, dekl. Adrese, 2021. gada 27.oktobra iesniegumu par nekustamā
īpašuma “Airi” sadalīšanu Rušonas pagastā Preiļu novadā, konstatēts, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma “A” sastāvā ietilpst divas zemes
vienības, īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā 1996.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, komiteja
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “A”, kadastra nr. 76700110068, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 76700110067 1,9ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu.
2. Noteikt zemes vienībai, kadastra apzīmējums 76700110067, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu “M A”.

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

50.6.
Par zemes vienības zem valsts autoceļa Upmalas pagastā 76900050288 sadali
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Valsts Akciju Sabiedrības "Latvijas Valsts Ceļi"
20.10.2021. iesniegumu
(reģ.22.10.2021. Nr.VNP/1.13.2/21/1511) par zemes vienības sadali, nekustamā īpašuma nosaukuma un
lietošanas mērķa noteikšanu , konstatēts:
1) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēti Satiksmes ministrijai piekrītoši
nekustamie īpašumi:
 ‘’V750’’, Upmalas pagasts, Preiļu novads ar kadastra Nr.76900050288, sastāvošs no divām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76900050288, 76900060195;
 ‘’V751’’, Upmalas pagasts, Preiļu novads ar kadastra Nr.76900050500, sastāvošs no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 76900050500.
2) zemes vienībā ar kadastra Nr.76900050288 Preiļu novada Upmalas pagastā atrodas divu valsts
vietējo autoceļu - V750 “Stolderi-Vecvārkava” un V751 “Vecvārkava-Ančkini-Pieniņi-Kauša”
posmi.
Atbilstoši Ministru kabineta 29.11.2009. gada noteikumos Nr.1104 „Noteikumi par valsts
autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu saraksti”
noteiktajiem valsts autoceļu maršrutiem, lai sagatavotu nekustamos īpašumus reģistrācijai
zemesgrāmatā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojuma Nr.297 “Par zemes
vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās
ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā” 14.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta otrās daļas 1.punktu, Zemes ierīcības likuma pārejas noteikumu
5.punktu un LR Satiksmes ministrijas 2019.gada 27.decembra Deleģēšanas līgumā Nr. SM 2019/-49
doto pilnvarojumu nepieciešams atbilstoši sakārtot valsts autoceļu zemes, tādēļ
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

2.

3.

4.

Sadalīt valstij Satiksmes ministrijas personā piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
76900050288 (platība 4,3 ha) divos zemes gabalos ar platībām 2,7 ha un 1,6 ha, atbilstoši
grafiskajam pielikumam Nr.1;
Atdalīto zemes gabalu 2,7 ha platībā,, uz kura atrodas valsts vietējā autoceļa V751 “VecvārkavaAnčkini-Pieniņi-Kauša” posms, iekļaut nekustamā īpašuma ‘’V751’’, Upmalas pagasts, Preiļu
novads ar kadastra Nr.76900050500, sastāvā. Nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu
‘’V751’’, Upmalas pagasts, Preiļu novads ar kadastra Nr.76900050500, pēc sadales sastāvošam
no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 76900050500 un atdalītā zemes gabala ar
platību 2,7 ha, apstiprināt nosaukumu „Autoceļš V751”, Upmalas pagasts, Preiļu novads un tā
sastāvā ietilpstošajām zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101;
Atdalīto zemes gabalu ar platību 1,6 ha saglabāt nekustamā īpašuma ‘’V750’’, Upmalas pagasts,
Preiļu novads ar kadastra Nr.76900050288, sastāvā. Nekustamam īpašumam ‘’V750’’, Upmalas
pagasts, Preiļu novads ar kadastra Nr.76900050288, pēc sadales sastāvošam no divām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76900060195 un atdalītā zemes gabala 1,6 ha platībā,
apstiprināt nosaukumu „Autoceļš V750”, Upmalas pagasts, Preiļu novads un tā sastāvā
ietilpstošajām zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Vaivode.

Pielikumā Nr. 31 : Zemes vienības 76900050288 sadales shēma uz 1 lapas.
Sagatavotājs: I.Vaivode

51.§
Par zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā
51.1.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0815 Preiļu novada Preiļu pilsētā sadali un
reģistrāciju zemesgrāmatā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par zemes vienības Preiļu novada Preiļu pilsētā ar kadastra apzīmējumu 7601
004 0815, kas ietilpst īpašumā ar kadastra Nr. 7601 004 0815, sadali un reģistrāciju zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda, konstatēts un secināts:
1. Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība Preiļu
novada Preiļu pilsētā ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0815, kas ietilpst īpašumā ar kadastra Nr.
7601 004 0815 (turpmāk – zemes vienība), ir rezerves zemes fonda zeme.
2. Zemes vienībai ir veikta kadastrālā uzmērīšana un 2019.gada 11.aprīlī izgatavotais zemes robežu
plāns reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
3. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0815 ir apbūvēta- uz tās atrodas trīs būves ar
kadastra apzīmējumiem -76010040815001 (garāža), 76010040815002 (šķūnis), 76010040815003
(nojume). Būve ar kadastra apzīmējumu 76010040815001 ir iekļauta ēku/būvju īpašumā ar kadastra
Nr.7601504001 un reģistrēta zemesgrāmatā uz fiziskas personas vārda. Būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 76010040815002 un 76010040815003 Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā ir reģistrēta atzīme “piederība nav noskaidrota”. Lai nodrošinātu vienotu būvju
un zemes īpašumu izveidošanu, nepieciešams sadalīt zemes vienību, lai būve ar kadastra
apzīmējumu 76010040815001 atrastos uz vienas zemes vienības, bet būves ar kadastra
apzīmējumiem 76010040815002 un 76010040815003 – uz citas zemes vienības.
4. Zemes ierīcības likuma pārejas noteikumu 1.punktā noteikts, ka līdz zemes pirmreizējai
ierakstīšanai zemesgrāmatā lēmumu par zemes privatizācijas un zemes reformas kārtībā veidojamo
zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu vai zemes robežu pārkārtošanu pieņem vietējā pašvaldība,
ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu,
izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības. Lēmumam pievieno grafisko pielikumu, kurā norādīts
zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas vai zemes robežu pārkārtošanas risinājums.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes
gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā
pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.
Ievērojot to, ka zemes vienība ir rezerves zemes fonda zeme, kura nav ierakstīta zemesgrāmatā,
tad no Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmās daļas un Zemes ierīcības likuma pārejas
noteikumu 1.punkta izriet, ka pašvaldībai ir tiesības ierosināt zemes vienības sadali, pieņemot par
to attiecīgu lēmumu.
5. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktā noteikts, ka zemes vienībai
un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru
kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai
vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā
atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto
gadījumu.
Saskaņā ar Preiļu novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2016.gada 28.oktobrī (sēdes
protokols Nr. 16.; 26 §), stājies spēkā 06.04.2017, zemes vienība ir savrupmāju apbūves teritorijā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 2.pielikumam “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un
paskaidrojumi” savrupmāju apbūves teritorijas ietilpst nekustamā īpašuma lietošanas mērķa ar
kodu 0601 – Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme grupā.
No minētā izriet, ka pēc zemes vienības sadalīšanas, jaunizveidotajām zemes vienībām nosakāms
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - 0601 – Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts paredz pašvaldības tiesības iegūt un
atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus. Zemes pārvaldības likuma 17.panta
piektajā daļā noteikts, ka valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas
piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam,
kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās
pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.
Kārtība, kādā izvērtējama valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas
piederošā un piekrītošā zeme, noteikta Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.190
"Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma
tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību" (turpmāk – Noteikumi
Nr. 190).
Atbilstoši Noteikumu Nr.190 apakšpunktā 8.1. noteiktajam, Valsts zemes dienests savā
tīmekļvietnē publicē arī pašvaldību apkopoto zemes vienību sarakstu ar ministriju un pašvaldību
izdarītajām atzīmēm (turpmāk – apkopotais saraksts).
No Noteikumu Nr. 190 apakšpunktā 5.1. un 6.punktā noteiktā izriet, ka nozaru ministrijām zemes
vienību piekritība vai piederība valstij, kā arī pašvaldībām zemes vienību piederība vai piekritība
pašvaldībai izvērtējama atbilstoši likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās" noteiktajiem kritērijiem.
Saskaņā ar Noteikumu Nr.190 2.punktu nozaru ministrija sagatavo Ministru kabineta
rīkojuma projektu par zemes gabalu piederību vai piekritību valstij (turpmāk – rīkojuma projekts)
vai attiecīgi pašvaldība pieņem lēmumu par zemes gabalu piekritību pašvaldībai ne vēlāk kā divu
gadu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās
vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.
No minētā izriet, ka Noteikumi Nr.190 reglamentē kārtību, kādā ministrijām un
pašvaldībām izvērtējamas tās zemes vienības, kuras ir iekļautas izvērtējamajā sarakstā, turklāt
zemes izvērtēšanas procesam ir noteikts divu gadu termiņš, kurš beidzas līdz ar rīkojuma projekta
sagatavošanu vai pašvaldības lēmuma par zemes vienības piekritību pašvaldībai pieņemšanu, kā
arī ir noteikti zemes vienību piederības vai piekritības sadalījuma izvērtēšanas nosacījumi.
Zemes reforma Preiļu novada Preiļu pilsētā pabeigta 2015.gada 28.janvārī, Ministru
kabinetam pieņemot rīkojumu Nr.42 “Par zemes reformas pabeigšanu Preiļu novada Preiļu
pilsētā” , attiecīgi Preiļu novada lauku apvidus teritorijā - 2016.gada 28.janvārī Ministru
kabinetam pieņemot rīkojumu Nr.88 “Par zemes reformas pabeigšanu Preiļu novada lauku
apvidū”.
2018.gada 28.janvārī Preiļu novada teritorijā beidzās valstij un pašvaldībām noteiktais
divu gadu termiņš rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto
zemes vienību izvērtēšanai.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto zemes gabali, par
kuriem pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā
ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav
izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt
vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu
zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.
Tā kā zemes vienība rezerves zemes fonda zemēs ieskaitīta ar Preiļu novada domes
2021.gada 26.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 35.punkts) pēc Zemes pārvaldības likuma
17.panta piektajā daļā noteiktā zemes izvērtēšanas divu gadu termiņa, tad tā nav iekļauta Valsts
zemes dienesta tīmekļa vietnē (https://www.vzd.gov.lv/lv/par-mums/darbibas-jomas/zemes-

reforma/izvertesana/saraksti) publicētajā ministriju un pašvaldību izvērtētajā rezerves zemju
sarakstā
Zemes pārvaldības likuma pārejas noteikumu 11.punktā noteikts, ka Ministru kabineta rīkojumu
par šā likuma 17.panta pirmajā daļā minētajiem zemes gabaliem, kuri Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā izvērtēti un Dienesta publicētajā apkopotajā sarakstā atzīmēti kā valstij piederoši vai
piekrītoši, var izdot arī pēc šā likuma 17.panta piektajā daļā noteiktā termiņa.
Tādējādi no Zemes pārvaldības likuma pārejas noteikumu 11.punktā, kā arī Noteikumu
Nr.190 2., 6.punktā un 5.1.apakšpunktā noteiktā izriet, ka pašvaldības lēmums par zemes
vienības piekritību pašvaldībai atbilstoši likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" noteiktajiem kritērijiem pieņemams ne vēlāk kā
divu gadu laikā pēc zemes reformas pabeigšanas, tas ir, divu gadu laika periodā pēc tam, kad
Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu visā attiecīgās pašvaldības
teritorijā, ja zemes vienība apkopotajā sarakstā atzīmēta tikai kā pašvaldībai piederīga vai
piekritīga zeme (nepastāv strīds). Savukārt, atbilstoši likumā "Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" noteiktajiem kritērijiem Ministru
kabineta rīkojums par zemes vienības, kas apkopotajā sarakstā atzīmēta tikai kā valstij piekritīga
zeme (nepastāv strīds ar pašvaldību), piederību vai piekritību valstij izdodams neierobežotā laika
periodā.
2019. gada 4. aprīlī spēkā stājās likums "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā", ar kuru
Zemes pārvaldības likuma 17.pants papildināts ar jaunu sesto daļu, nosakot, ka šā panta pirmajā
daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un
ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos nozaru ministriju un pašvaldību izvērtētajos zemes
vienību sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij,
piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā.
Tādējādi vietējai pašvaldībai piekrīt zemes vienības, par kurām Valsts zemes dienesta
tīmekļa vietnē publicētajos apkopotajos sarakstos nav izdarītas atzīmes.
Ievērojot to, ka Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestā daļa neparedz iemeslus, kāpēc
nozaru ministriju un pašvaldību izvērtētajā zemes vienību sarakstā nav izdarītas atzīmes par
zemes vienību piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, kā arī to, ka ne Noteikumu Nr.190
normas, ne Zemes pārvaldības likuma pārejas noteikumu 11.punkts neparedz tiesības Ministru
kabinetam izdot rīkojumu par zemes vienību piederību vai piekritību valstij, ja nozaru ministrijas
Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteiktajā divu gadu laikā nav atzīmējušas
apkopotos sarakstos zemes piederību vai piekritību valstij, kā arī neparedz pašvaldībām tiesības
pieņemt lēmumu par zemes vienības piederību vai piekritību pašvaldībai atbilstoši likumā "Par
valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" noteiktajiem
kritērijiem, tad uzskatāms, ka zemes vienības, kuras ieskaitītas rezerves zemes fondā pēc
apkopota saraksta publicēšanas Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē, piekrīt vietējai pašvaldībai
un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldība vārda atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17. panta
sestajai daļai, pieņemot par to attiecīgu lēmumu.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo un sesto daļu, Zemes ierīcības likuma pārejas
noteikumu 1. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1.apakšpunktuun
2.pielikumu ,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7601 004 0815 Preiļu novada Preiļu pilsētā, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0815 platībā 0,0654 ha atbilstoši šī lēmuma grafiskajam
pielikumam, neizstrādājot zemes ierīcības sadales projektu.

2. Anulēt 2019.gada 11.aprīlī izgatavoto un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrēto zemes robežu plānu.
3. Jaunizveidotajām zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -0601 ( individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme).
4. Noteikt, ka jaunizveidotās zemes vienības piekrīt Preiļu novada pašvaldībai un ierakstāmas
zemesgrāmatā uz Preiļu novada pašvaldības vārda.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite.
Sagatavotājs: V.Biezaite

51.2.
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 76580030370 un 76580030371 reģistrāciju
zemesgrāmatā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 76580030370, kas ietilpst īpašumā
“L i” ar kadastra Nr.76580030372 un 76580030371, kas ietilpst īpašumā “P” ar kadastra
Nr.76580030111, reģistrāciju zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, konstatēts:
1. Ar Ministru kabineta 2012. gada 15. augusta rīkojumu Nr.391 Preiļu novada pašvaldības īpašumā
tika nodots valstij piekrītošais nekustamais īpašums “P” ar īpašuma kadastra Nr. 76580030111,
sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76580030097 platībā 1,8 ha un uz tās
izbūvētās inženierbūves -.valsts reģionālā autoceļa P63 “Līvāni-Preiļi” posms 34,03.-34,73 km.
2. Ar Preiļu novada domes 2019. gada 26. septembra lēmumu, protokols Nr.11., punkts 31,
pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76580030097 tika sadalīta divos
zemes gabalos, kā rezultātā izveidojās zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76580030370, kas
ietilpst īpašumā “L i” ar kadastra Nr.76580030372 (platība 0,57 ha) un zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 76580030371, kas ietilpst īpašumā “P” ar kadastra Nr.76580030111 (platība 1,23
ha).
3. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76580030370, kas ietilpst īpašumā “L i” ar kadastra
Nr.76580030372 (platība 0,57 ha) atrodas inženierbūve ar kadastra apzīmējumu
76580030370001.
4. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76580030371, kas ietilpst īpašumā “P” ar kadastra
Nr.76580030111 (platība 1,23 ha) atrodas inženierbūve ar kadastra apzīmējumu
76580030371001.
5. Zemes vienības nav uzmērītas.
6. Saskaņā ar Preiļu novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2016.gada 28.oktobrī (sēdes
protokols Nr. 16.; 26 §), stājies spēkā 06.04.2017, zemes vienības atrodas transporta
infrastruktūras teritorijā teritorijā(TR).
7. Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta ceturtā daļa paredz: “Uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras
par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem ir izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā”.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daļu,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzdot nekustamā īpašuma daļai:
1.1. Reģistrēt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76580030370, kas
ietilpst īpašumā “L i” ar kadastra Nr.76580030372 (platība 0,57 ha) un uz tās esošo
inženierbūvi ar kadastra apzīmējumu 76580030370001 zemesgrāmatā kā Preiļu novada
pašvaldības īpašumu.

1.2. Reģistrēt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76580030371, kas
ietilpst īpašumā “P” ar kadastra Nr.76580030111 (platība 1,23 ha), un uz tās esošo
inženierbūvi ar kadastra apzīmējumu 76580030371001 zemesgrāmatā kā Preiļu novada
pašvaldības īpašumu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3.Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite

PAPILDJAUTĀJUMI
52.§
Par nekustamā īpašuma “K” sadalīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Z. M., personas kods, deklarētā adrese, pilnvarotās personas A. R. (zvērināta notāra
I.Morozas 2020.gada 9.janvārī izdota pilnvara, reģistra nr.176) 2021. gada 15.oktobra iesniegumu par
nekustamā īpašuma “K”, kadastra nr. 76760040081, sadalīšanu Silajāņu pagastā Preiļu novadā,
konstatēts, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā
īpašuma “K” sastāvā ietilpst trīs zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76760040474 (2,25ha),
76760040302 (0,22ha) un 76760040301 (0,51ha), īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā
2021.gada 21.maijā.
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, dome
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “K”, kadastra nr. 76760040081, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 76760040302 0,22ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu.
2. Noteikt zemes vienībai, kadastra apzīmējums 76760040302, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu “P”.
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

53.§
Par nekustamā īpašuma “Ž” sadalīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot E. S., personas kods, deklarētā adrese, 2021. gada 19.oktobra iesniegumu par nekustamā
īpašuma “Ž”, kadastra nr. 76700010047, sadalīšanu Rušonas pagastā Preiļu novadā, konstatēts, ka
atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma “Ž”
sastāvā ietilpst divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76700010047 (13,8ha) un
76700010336 (2,31ha), īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā 1996.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, dome
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Ž”, kadastra nr. 76700010047, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 76700010336 2,31ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu.
2. Noteikt zemes vienībai, kadastra apzīmējums 76700010336, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu “M Ž”.
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

54.§
Par grozījumiem Preiļu novada bāriņtiesas nolikumā un amatu sarakstā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Natālijas Rinčas 2021.gada 22.novembra
iesniegumu Nr. 1-14/NOS103, sakarā ar trim konkursiem uz bāriņtiesas locekļa amatu, kas beigušies
bez rezultāta, pamatojoties uz likuma “Par bāriņtiesām” 8. panta (11) daļā noteikto, ka atbalstu
bāriņtiesas priekšsēdētājam un bāriņtiesas locekļiem bāriņtiesas darbības nodrošināšanai sniedz
bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs un bāriņtiesas locekļa palīgs atbilstoši šajā likumā un darba līgumā
noteiktajam pienākumu apjomam, it īpaši sagatavojot dokumentu projektus un lietas, piedaloties
piemērotu aizbildņu, aizgādņu un audžuģimeņu meklēšanā, pārskatu sagatavošanā un aktualizēšanā par
bērnu un aizgādnībā esošo personu interešu aizsardzībā veiktajām darbībām, dzīves apstākļu pārbaudēs
un ģimeņu riska novērtējumos, personu uzklausīšanā. Bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs un bāriņtiesas
locekļa palīgs neveic tādus darbus, kuri ietilpst tikai bāriņtiesas sastāva kompetencē.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt sekojošus grozījumus Preiļu novada bāriņtiesas nolikuma, kas apstiprināts ar 26.08.2021.
sēdes lēmumu Nr. 18.11§. (turpmāk tekstā – Nolikums):
1.1. Izteikt Nolikuma 7.punktu sekojošā redakcijā:
7. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un seši bāriņtiesas locekļi.
1.2. Izteikt Nolikuma 9.punktu sekojošā redakcijā:
9. Bāriņtiesas darbinieki ir: bāriņtiesas sekretārs, lietvedis – arhivārs, bāriņtiesas
psihologs, bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs.
2. Izdarīt grozījumus Preiļu novada bāriņtiesas amatu sarakstā no 2021.gada 1.decembra:
2.1. izslēgt vienu amata vienību “bāriņtiesas loceklis”, izmainot amata vienību skaitu no 7 uz 6.
Profesijas
kods
23.05.2017.
MK
noteikumi
Nr. 264

Amata nosaukums
(saskaņā ar amatu
aprakstu)

Amatu
vietu skaits

Algu
grupa
MK
2013.g
ada
29.janv
āra
noteiku
mi
Nr.66

Amatu saime
saskaņā MK
30.11.2010.
not.Nr.1075

Līmenis amatu
saimē (MK
30.11.2010.
not.Nr.1075)

Pašvaldības noteiktā
mēnešalga

341 206

bāriņtiesas loceklis

6

9

45.
Bāriņtiesas

II

889

2.2. Papildināt amatu sarakstu ar amata vienību “bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs”.

Amata nosaukums

Preiļu novada bāriņtiesa
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
palīgs

Profesijas
kods

Amata
saime,
apakšsaime

Amata
līmenis,
mēnešalgas
grupa

Likme

341 206

45

II (9)

1

Pilnas likmes
mēnešalga
2021.gadā
(EUR)

889

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Personālvadības un administratīvā daļa, bāriņtiesas priekšsēdētājs.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

55.§
Par līdzekļu piešķiršanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu „Par
pašvaldības budžetiem”, saskaņā ar “Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu
apbalvošanas kārtību” un 2021.gada 22.novembra Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra direktores
A.Caunes iesniegumu “Par novada izglītības iestāžu audzēkņu apbalvošanu ar naudas balvām”
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

2.
3.

Iedalīt līdzekļus audzēkņu un pedagogu apbalvošanai par sasniegumiem valsts nozīmes
konkursā “Skolēnu skatuves runas priekšnesumu video konkurss” saskaņā ar iesniegto
sarakstu summā EUR 245,00.
Naudas līdzekļus audzēkņu un pedagogu apbalvošanai EUR 245,00 paredzēt no plānotajiem
Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra 2021.gada budžeta līdzekļiem.
Atbildīgais par lēmuma izpildi - A.Caune

Pielikumā: A.Caunes iesniegums
Apbalvojamo personu saraksts
Sagatavotājs: A.Caune

56.§
Par telpu nomas līguma pagarināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, V.Biezaite, P.Rožinskis)

Izskatot V. J., deklarētā dzīvesvieta, 2021.gada 26.novembra iesniegumu Nr. 4-15/1139 par telpu
nomas līguma pagarināšanu Preiļu novadā, tika konstatēts,
1. 2015.gada 21.janvārī starp Riebiņu novada domi un individuālā darba veicēju V. J. ir noslēgts
Telpu nomas līgums Nr.1/noma, kas atrodas ēkā Riebiņu novadā, kadastra Nr. 7676-0040455/002, iznomāšanu galdnieka – amatiera darbnīcas ierīkošanai.
2. Līdz šim ar Nomnieku izveidojusies laba sadarbība nomas saistību izpildē - Nomnieks veic
regulārus nomas maksas maksājumus un nav pārkāpis līguma noteikumus. Telpas nomas maksas
parāda nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,

Priekšlikums Līgumā paredzēt punktu, ka 2 mēnešus iepriekš brīdinot, var tikt izbeigts nomas līgums.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar individuālā darba veicēju V. J., personas kods, 2015.gada 21.janvārī noslēgto Telpu
nomas līgumu Nr. 1/noma uz 1 gadu, par telpas Preiļu novadā, līdz telpu atsavināšanas procesa
uzsākšanai.
2. Noteikt nomas maksu par telpas nomu EUR 15,00 (piecpadsmit euro un 00 centi), neieskaitot
pievienotās vērtības nodokli (PVN), mēnesī.
3. Noteikt, ka papildus nomas maksai Nomnieks veic maksājumu par patērēto elektroenerģiju pēc
skaitītāja rādījumiem, kā arī nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
4. Atbildīgais par lēmumu izpildi – Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvalde
Sagatavotājs: M.Bogdanova

57.§
Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
S. T. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns, V.Biezaite, I.Stare)

Izskatot S. T., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, 2021. gada 29.novembra iesniegumu
(reģ.29.11.2021., Nr.13-1/1144) par pašvaldības dzīvokļa (vienistabas) Mehanizatoru ielā 6-28,
Preiļos, īres tiesību piešķiršanu S. T. (Reģistrs Nr. 1.gr. 2, 2015.gada 29.oktobra domes lēmums Nr.17).
Pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 30., 31.,32.pantu, Preiļu novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/15, “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniegšanas kārtību” punktiem 8.1, 8.2.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt S. T. dzīvokļa īres tiesības Preiļos.
2. SIA „Preiļu saimnieks” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 3 gadiem.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA“ Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs Z. Andrejeva
58.§
Par novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka vēlēšanām
58.1
Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns informē par kārtību, kādā izveidojama šī komisija,
pamatojoties uz Preiļu novada domes 2013.gada 11.jūnija noteikumiem Nr. 2013/1 “Par balsošanas
kārtību Preiļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības
izpilddirektora, pašvaldības izpilddirektora vietnieka un pagastu pārvalžu vadītāju amatam izvirzītajām
kandidatūrām” un ierosina izvirzīt kandidātus komisijas sastāvam.
Plkst. 14.10 domes sēdē izsludināts pārtraukums, lai izveidotu balsu skaitīšanas komisiju.
Plkst. 14.20 komisijas atgriežas zālē un domes sēde turpinās.

Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns ),
PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.

Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā:
1.1.Komisijas priekšsēdētājs – Andris Pastars;
1.2.Komisijas sekretārs – Iveta Stare;
1.3.Komisijas loceklis – Lauris Pastars.

58.2.
Novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšana amatā
(Ziņo: Ā.Vucāns, A.Pastars)

Izpilddirektora vietnieka amatam tiek virzīta Sanda Launerte.
Novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns ierosina iecelt novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka
amatā Sandu Launerti.
Deputāti aizpilda vēlēšanu zīmes. Pēc vēlēšanu zīmju aizpildīšanas, komisija sāk darbu ar balsu
skaitīšanu.
Domes sēdē pārtraukums, komisija dodas uz balsu skaitīšanu.

Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs ziņo par balsošanas rezultātiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu un 68.panta pirmo daļu,
Atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm: PAR - 15 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare,
I.Pokšāne, J.Ivanāns, J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars,
P.Rožinskis, Ā.Vucāns ), PRET – nav balsis; ATTURAS – nav balsis, Preiļu novada dome
NOLEMJ:
1. Iecelt Preiļu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatā Sandu Launerti.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Personālvadības un administratīvā daļa.
Pielikumā Nr. 32:
32 (1) Vēlēšanu zīmes Nr.1 – Nr. 15;
32 (2) Balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.1;
32 (3) Balsu skaitīšanas komisijas protokols Nr.2
Sagatavotājs: I.Klindžāne
Nosūtīt: Personālvadības un administratīvajai daļai

Sēdi slēdz plkst. 1430
Sēdes vadītājs

Ārijs Vucāns

Protokoliste

Lāsma Ruzģe

Protokols parakstīts 30.11.2021.

