LATVIJAS REPUBLIKA

Preiļu novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90000065720
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālr.: 653-22766
konts Nr.LV08UNLA0026000130630, A/s SEB banka, kods UNLALV2X,
konts Nr. LV81HABA0551019925560, A/s SWEDBANK, kods HABALV22
e-pasts: dome@preili.lv
DOMES SĒDES PROTOKOLS
Preiļos
2021.gada 29.decembrī
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Sēdi sasauc plkst.10.00
Sēdi atklāj plkst. 10.14
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns
Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lāsma Ruzģe
Domes sēde tiek ierakstīta audioformātā un videoformātā.
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:
Aldis Adamovičs – Saeimas deputāts;
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;
Artūrs Lepers – Transporta daļas vadītājs
Attālināti domes sēdē piedalās:
Sandra Sprindža – Labklājības pārvaldes direktore;
Dagnija Dudarjonoka – sabiedrisko attiecību speciāliste;
Sanda Launerte – Izpilddirektora vietniece;
Ivars Pakers – Informāciju tehnoloģiju daļas vadītāja vietnieks;
Vitālijs Plivda - Preiļu pagasta pārvaldes vadītājs;
Ilona Skorodihina – Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja;
Inta Kivleniece – Upmalas pagasta pārvaldes vadītāja;
Ilga Kodore – Riebiņu pagasta pārvaldes vadītāja;
Dainis Alžāns – Rušonas pagasta pārvaldes vadītājs;
Iveta Stašulāne – Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja;
Andrejs Zagorskis – Izglītības pārvaldes vadītājs;
Mairita Armane – Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja;
Skaidrīte Medne – Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja.

Pirms sēdes sākuma tiek dots vārds Saeimas deputātam Aldim Adamovičam. Viņš pastāsta par
padarītajiem un ieplānotajiem darbiem Saeimā.
Sēdes vadītājs iepazīstina deputātus ar darba kārtības jautājumiem.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
Finanšu komitejas 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 Noteikumu par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Preiļu novada pašvaldībā apstiprināšanu.
3. Par noteikumu “Par transportlīdzekļu izmantošanu Preiļu novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
4. Par noteikumu “Preiļu novada pašvaldības skolēnu autobusa izmantošanas noteikumi”
apstiprināšanu.
5. Par saistošo noteikumu “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un kārtību, kādā tiek apmaksāti
transporta izdevumi izglītojamajiem Preiļu novadā” apstiprināšanu.
6. Par Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikuma apstiprināšanu.
7. Par nolikuma “Dokumentu aprites kārtība Preiļu novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
8. Par Preiļu novada domes 2021.gada 30.novembra lēmuma, protokols Nr. 25 , 15.§ precizēšanu.
9. Par grozījumu Preiļu novada domes 30.09.2021. lēmumā Nr.21/16.§ „ Par apsaimniekošanas
maksas parāda dzēšanu un bezmantinieka mantas procesa uzsākšanu”.
10. Par skolēnu pārvadājumu maršrutu grozījumiem.
11. Par grozījumu veikšanu amatu sarakstā.
12. Par Aglonas novada pašvaldības, Riebiņu novada pašvaldības un Vārkavas novada pašvaldības
mājaslapu slēgšanu.
13. Par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu.
14. Par ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu Preiļu novada pašvaldības darbiniekiem, kuri
izmanto personīgo autotransportu darba braucienos.
15. Par ēdināšanas maksas noteikšanu Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs.
16. Par atbrīvošanu no komunālajiem maksājumiem par neapdzīvojamo telpu lietošanu.
17. Par parādu dzēšanu.
18. Par pirkuma līguma noslēgšanu.
19. Par patapinājuma līgumu.
20. Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai.
21. Par izsoļu rīkošanu.
22. Par izsoles rezultātiem.
23. Par zvejas tīklu izmantošanas samaksas noteikšanu.
24. Par autobusa MERCEDES –BENZ SPRINTER 411 turpmāko izmantošanu.
25. Par naudas balvas piešķiršanu.
26. Par Finanšu un grāmatvedības daļas nolikuma apstiprināšanu.
27. Par iesnieguma izskatīšanu.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi:
28. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
29. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
30. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
31. Par atteikšanos no pašvaldības sociālās dzīvojamās platības.
32. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu.
33. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
34. Par dzīvojamās platības apmaiņu.
35. Par pašvaldības izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu.
36. Par Preiļu novada Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.

37. Par Preiļu Galvenās bibliotēkas nolikuma un Preiļu Galvenās bibliotēkas izmantošanas
noteikumu apstiprināšanu.
38. Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu.
39. Par Preiļu novada Kultūras un Tūrisma pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
40. Par Preiļu novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
Infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumi:
41. Par nedzīvojamo telpu nomu.
42. Par telpu patapinājumu biedrībai.
43. Par grozījumiem nomas līgumā.
44. Par Preiļu novada domes 2021. gada 30.novembra sēdes lēmuma, protokols Nr.25, § 44 “Par
adrešu rakstības precizēšanu. Valsts valodas centra vēstules izskatīšana” precizēšanu.
45. Par līdzfinansējuma piešķiršanu kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai Preiļu novadā.
46. Par nosaukuma piešķiršanu.
47. Par adreses piešķiršanu.
48. Par zemes nomu.
49. Par zemes ierīcības projekta izstrādi.
50. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
51. Par nekustamā īpašuma sadali.
52. Par pašvaldības zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 76420020171 un 76420020156
apvienošanu Aglonas pagastā.
53. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamajam īpašumam Aglonas pagastā.
54. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma A.Upīša iela 3-31, Preiļos, reģistrāciju zemesgrāmatā.
55. Par zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā.
56. Par licencētās makšķerēšanas organizēšanu.
Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut darba kārtībā papildus sagatavotus šādus jautājumus:
Papildjautājumi.
1. (57) Par Preiļu novada pašvaldības Informāciju tehnoloģiju daļas nolikuma apstiprināšanu.
2. (58) Par izsoles rezultātiem.
3. (59) Par grozījumu veikšanu Lauku teritoriju komunālās daļas darbinieku amatu sarakstā.
4. (60) Par nekustamā īpašuma „Gausēni” zemes ierīcības projekta izstrādi Aglonas pagastā.
5. (61) Par pašvaldības zemes nomas tiesību maksas cenrāža apstiprināšanu.
6. (62) Par grozījumu veikšanu Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes un Preiļu novada
Galvenās bibliotēkas darbinieku amatu sarakstā.
7. (63) Par ziedojuma pieņemšanu.
Deputāts L.Pastars izsaka viedokli par 7. papildjautājumu. Tas nebūtu jāizskata domes sēdē, jo saņemta
informācija, ka uzņēmums nevēlas būt publiskots.
Deputāte M.Plivda pievienojas viedoklim, ka šis jautājums nav pārrunāts.
Deputāte M.Plivda, balstoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, iesniedz 5
deputātu pieprasījumu precizēt 2021. gada 30.novembra sēdes protokolu, iekļaujot sēdes audioierakstā
fiksēto deputātu balsojumu par papildjautājumu iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā. Tiek lūgts līdz
2021. gada 30.decembrim veikt nepieciešamās darbības, lai veiktu izmaiņas protokolā, kā arī precizēt
deputātu balsojumu citos jautājumos, saskaņā ar audioierakstu.
Sēdes vadītājs lūdz juristu komentāru, par jautājuma “Par ziedojumu pieņemšanu” izskatīšanu sēdē.
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 - 11 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, N.Hļebņikova, J.Erts, P.Rožinskis, Ā.Vucāns); PRET – nav balsis ; ATTURAS – 4 balsis (
R.Rubins, A.Pastars, M.Plivda, L.Pastars), Preiļu novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus sagatavotus 7 (septiņus) papildjautājumus kā
darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi.

FINANŠU KOMITEJAS 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 - 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. Apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2021/19 „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 : Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2021/19 „Par grozījumiem Preiļu novada
domes 2021.gada 6.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/05 „Preiļu novada pašvaldības nolikums””.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

2. §
Par Noteikumu par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Preiļu novada pašvaldībā
apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz Trauksmes celšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka Publiskas personas
institūcijas un tās privāto tiesību juridiskās personas, kurās ir vairāk nekā 50 nodarbināto, izveido
iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, nodrošinot nodarbinātajiem iespēju droši ziņot par pārkāpumiem
un garantēt viņiem aizsardzību, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka
- Pašvaldības dome pieņem: iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas),
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.

Apstiprināt Noteikumus par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Preiļu novada pašvaldībā.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – Sabiedrisko attiecību daļa.

Pielikumā Nr. 2 : Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Preiļu novada pašvaldībā.

Sagatavotājs: I.Klindžāne

3.§
Par noteikumu “Par transportlīdzekļu izmantošanu Preiļu novada pašvaldībā” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu
2021.gadā pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Preiļu novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo
pašvaldību pieņemtos noteikumus un pieņem jaunus novada noteikumus, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka - Pašvaldības dome pieņem: iekšējos
normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas),
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 noteikumus „Par transportlīdzekļu izmantošanu Preiļu
novada pašvaldībā”.
2. Atbildīgie par lēmuma izpildi – Juridiskā un iepirkumu daļa, Transporta daļa.
Pielikumā Nr. 3 : Noteikumi „ Par transportlīdzekļu izmantošanu Preiļu novada pašvaldībā”
Sagatavotājs: A. Lepers, I. Pedāne

4.§
Par noteikumu “Preiļu novada pašvaldības skolēnu autobusa izmantošanas noteikumu”
apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu
2021.gadā pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Preiļu novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo
pašvaldību pieņemtos noteikumus un pieņem jaunus novada noteikumus, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka - Pašvaldības dome pieņem: iekšējos
normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas),
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 noteikumus „ Preiļu novada pašvaldības skolēnu autobusa
izmantošanas noteikumu”.
2. Atbildīgie par lēmuma izpildi – Juridiskā un iepirkumu daļa, Transporta daļa.
Pielikumā Nr. 4 : Noteikumi „ Preiļu novada pašvaldības skolēnu autobusa izmantošanas noteikumi”
Sagatavotājs: A. Lepers, I. Pedāne

5.§
Par saistošo noteikumu “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un kārtību, kādā tiek
apmaksāti transporta izdevumi izglītojamajiem Preiļu novadā” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu
2021.gadā pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Preiļu novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo
pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus,

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1.punktu, kurš nosaka - Pašvaldības
dome pieņem: ārējos normatīvos aktus (saistošie 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 Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2021/20 „Par braukšanas maksas
atvieglojumiem un kārtību, kādā tiek apmaksāti transporta izdevumi izglītojamajiem Preiļu novadā”.
2. Atbildīgie par lēmuma izpildi – Juridiskā un iepirkumu daļa, Transporta daļa.
Pielikumā Nr. 5 : Saistošie noteikumi Nr.2021/20 „ Par braukšanas maksas atvieglojumiem un kārtību,
kādā tiek apmaksāti transporta izdevumi izglītojamajiem Preiļu novadā”
Sagatavotājs: A.Lepers, I. Pedāne

6. §
Par Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, I.Klindžāne, izsakās: M.Plivda, A.Pastars, L.Pastars)

Preiļu novada pašvaldības nolikums (apstiprināts 06.07.2021. kā Preiļu novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 2021/05 ar grozījumiem 30.11.2021.) paredz izveidot iestādi - Preiļu novada
pašvaldības Centrālo administrāciju. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu, kurš nosaka, ka „pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi,
instrukcijas)”, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu,
Deputāte M.Plivda jautā, vai ir veiktas izmaiņas Nolikumā, pēc Finanšu komitejā nolemtā.
I.Klindžāne skaidro veiktās izmaiņas.
Deputāts A.Pastars iesaka veikt precizējumus, pareizi norādot Nekustamā īpašuma daļa un 17.punktā
vārdu “izpilddirektors” aizstāt ar “administrācijas vadītājs”. Tiek veikti precizējumi Nolikumā.
Deputāts L.Pastars jautā, kāpēc administrācijas vadītājs nepiedalās domes sēdēs.
Ā.Vucāns skaidro, ka izpilddirektors šobrīd strādā pie neatliekamiem jautājumiem.
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.

Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikumu.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors.

Pielikumā Nr. 6 : Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikums.
Sagatavotājs I.Klindžāne

7. §
Par nolikuma “Dokumentu aprites kārtība Preiļu novada pašvaldībā”
apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: S.Launerte)

Izskatot nolikuma “Dokumentu aprites kārtība Preiļu novada pašvaldībā” projektu, pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka - Pašvaldības dome pieņem:
iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta
pirmās daļas 1.punktu, kurš nosaka - Publiskas personas orgāns un amatpersona savas kompetences
ietvaros var izdot iekšējos normatīvos aktus par: iestādes, iestādes izveidotās koleģiālās institūcijas vai
struktūrvienības uzbūvi un darba organizāciju (nolikums, reglaments);

S.Launerte iesaka veikt labojumus Nolikumā, kur noteikts, ka jautājumus par zivīm, zveju un zvejas
tīkliem nepieciešams adresēt nevis Nekustamā īpašuma daļai, bet Attīstības, investīciju un
inženiertehniskajai daļai. Tiek veikti labojumi Nolikumā.
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 nolikumu “Dokumentu aprites kārtība Preiļu novada pašvaldībā”.
2.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – Personālvadības un administratīvā daļa, Informāciju
tehnoloģiju daļa.
Pielikumā Nr. 7 : Dokumentu aprites kārtība Preiļu novada pašvaldībā.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

8. §
Par Preiļu novada domes 2021.gada 30.novembra lēmuma, protokols Nr. 25 , 15.§
precizēšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par nepieciešamību veikt grozījumus Preiļu novada domes 2021.gada
30.novembra lēmumā, protokols Nr. 25, 15. § sakarā ar izmaiņām Preiļu novada pašvaldības nolikumā
(saistošie noteikumi Nr. 2021/05) un Aglonas BJBLPC Strops pāriešanu Kultūras un tūrisma pārvaldes
pakļautībā,
pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.pantu,
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, M.Plivda, L.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns); PRET –
nav balsis ; ATTURAS – 1 balss (J.Erts), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt Preiļu novada domes 2021.gada 30.novembra lēmumu, protokols Nr. 25, 15.§, izsakot
to sekojošā redakcijā:
1. Preiļu novada pašvaldība kārto grāmatvedības uzskaiti sekojošām iestādēm:
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 iniciatīvas centrs “Pakāpieni”
o Preiļu muižas komplekss un parks
o Aglonas BJBLPC „Strops”
1.7. 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
1.8. Pašvaldības policija.

1.9. Lauku teritoriju komunālo pakalpojumu daļa.
1.10. Vārkavas komunālo pakalpojumu daļa.
1.11.Aglonas komunālo pakalpojumu daļa.
2.Preiļu Izglītības pārvalde veic grāmatvedības uzskaiti sekojošām iestādēm:
2.1. Preiļu novada Izglītības pārvalde
2.2. Aglonas bazilikas Kora skola
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

9. §
Par grozījumu Preiļu novada domes 30.09.2021. lēmumā Nr.21/16.§ „ Par apsaimniekošanas
maksas parāda dzēšanu un bezmantinieka mantas procesa uzsākšanu”
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, otrās daļas 3. un
6.punktu, Dzīvokļu īpašuma likuma 13.panta pirmo un otro daļu,
Atklāti balsojot: PAR - 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 Preiļu novada domes 30.09.2021. lēmumā Nr.21/16.§ „ Par apsaimniekošanas
maksas parāda dzēšanu un bezmantinieka mantas procesa uzsākšanu” grozījumu un izteikt
lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Iesniegt tiesā prasību par dzīvokļa Nr.22, Saules ielā 14, Rimicānos, Rožkalnu
pag., Preiļu novadā atzīšanu par bezīpašnieka mantu.”
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Upmalas pagasta pārvaldes vadītāja Inta Kivleniece.

Sagatavotājs: I.Kivleniece.

10.§
Par skolēnu pārvadājumu maršrutu grozījumiem
(Ziņo: Ā.Vucāns, A.Lepers, izsakās: L.Pastars, M.Plivda, I.Stare)

Izskatot Preiļu novada pašvaldības Transporta daļas vadītāja Artūra Lepera sagatavoto
lēmumprojektu par skolēnu pārvadājumu maršrutu optimizāciju un atcelšanu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punkts.
Deputāts L.Pastars jautā, vai ir zināms, kā tiks nogādāti bērni uz skolu pēc maršrutu slēgšanas. Vai ir
panākta vienošanās ar vecākiem.
Deputāte M.Plivda pievienojas šim jautājumam, vai vecāki ir informēti par izmaiņām.
Deputāts L.Pastars uzskata, ka bija nepieciešams līdz domes sēdei panākt vienošanos ar vecākiem.
Deputāte I.Anspoka komentē, ka saziņa ar vecākiem notiek regulāri, ir saprotams, ka daži maršruti ir
nerentabli un nepieciešami grozījumi. Problēmas tiks atrisinātas, neviens nepaliks neapmierināts.
Ā.Vucāns skaidro maršrutu grozījumu nepieciešamību. Tiek dots uzdevums nekavējoties uzsākt darbu
pie saziņas ar vecākiem, lai tie tiktu informēti par izmaiņām.
Deputāte I.Stare komentē, ka notiek darbs pie vecāku informēšanas par izmaiņām.
PAR - 10 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns, J.Vucāns,
N.Hļebņikova, P.Rožinskis, Ā.Vucāns); PRET –3 balsis (R.Rubins, M.Plivda, L.Pastars); ATTURAS
– 2 balsis (A.Pastars, J.Erts), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt šādus maršrutus:
NR.1-2 Maršruts: Riebiņu vidusskola – Preiļi – Anspoki – Šņepsti - Aglonas stacija – Rušonas
pamatskola.
NR.3-1 Maršruts: Čaunāni- Stabulnieki- Patmalnieki- Kauša- Riebiņu vidusskola.
NR.3-2 Maršruts: Riebiņu vidusskola -Kalna Randari-Pieniņi-Līči- Preiļi-Riebiņu vidusskola.
NR.12-1 Maršruts: Aglona -Kastīre- Bašķi- Aglonas stacija- Rutuļi- Voguļi- Aglonas vidusskola.
2. Veikt izmaiņas un apstiprināt šādus maršrutus:
NR.18 Maršruts: Preiļi – Līči - Prīkuļi – Lielie Anspoki – Betišķi – Smelteri – Salas pamatskola
– Skuteļi– Pieniņi- Līči- Preiļi - Riebiņi
NR.20 Maršrutu: Lielie Anspoki- Kalna Gudļevski - Stabulnieki- Polkorna – Pastari – Smelteri
– Gribusti – Salas pamatskola.
3.Skolēnu pārvadājumu maršrutu grozījumi stājas spēkā no 17.01.2022
4.Atbildīgais par lēmuma izpildi Transporta daļas vadītājs A.Lepers
Sagatavotājs A.Lepers

11. §
Par grozījumu veikšanu amatu sarakstā
11.1.
Par grozījumu veikšanu Preiļu novada Labklājības pārvaldes darbinieku amatu sarakstā
(Ziņo: Ā.Vucāns, S.Sprindža, I.Klindžāne, izsakās: R.Rubins, L.Pastars, M.Plivda, A.Pastars)

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),
Deputāts R.Rubins jautā, vai tiks veidota jauna struktūrvienība Sociālais dienests.
Deputāti A.Pastars un L.Pastars jautā, kā tiks izvēlēts Sociālā dienesta vadītājs.
Komentē Labklājības pārvaldes direktore S.Sprindža.
Deputāte M.Plivda norāda, ka nav korekti, ja lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī, ja Vadītāja
vietnieka amats tiek izslēgts un darbinieks nav brīdināts par darba līguma uzteikumu.
I.Klindžāne skaidro, ka nav paredzēta štatu samazināšana, bet gan izmaiņas darba līgumos.
PAR - 10 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns, J.Vucāns,
N.Hļebņikova, P.Rožinskis, Ā.Vucāns); PRET –4 balsis (R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda);
ATTURAS – 1 balss (L.Pastars), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.Izdarīt grozījumus Preiļu novada domes 2021.gada 30.novembra domes sēdes lēmumā,
(protokols Nr.25, 2.§) “Par Preiļu novada domes amatpersonu, Preiļu novada pašvaldības
centrālās administrācijas struktūrvienību un tās iestāžu darbinieku amatu saraksta un mēnešalgu
2022.gadam apstiprināšanu” Labklājības pārvaldes sadaļā:
1.1. Izslēgt Labklājības pārvaldes vadībā šādu amata vienību:
Amata
Amata
Pilnas likmes
Amata
Profesijas
saime,
līmenis,
mēnešalga
Likm
nosaukums
kods
apsakšsaim mēnešalgas
2022.gadā
e
e
grupa
(EUR)
Labklājības pārvaldes vadība
Vadītāja vietnieks
sociālajos
1344 02
39
V (11)
1
1300
jautājumos
1.2. Iekļaut Labklājības pārvaldes struktūrvienībā – Sociālais dienests šādu amata vienību:
Amata
Amata
Pilnas likmes
Amata
Profesijas
saime,
līmenis,
mēnešalga
Likm
nosaukums
kods
apsakšsaim mēnešalgas
2022.gadā
e
e
grupa
(EUR)
Sociālais dienests
Sociālā dienesta
1344 03
39
V (11)
1
1300
vadītājs
2. Uzdot Preiļu novada Labklājības pārvaldes atbildīgajam darbiniekam veikt grozījumus
amatpersonas un darbinieka darba līgumā, brīdināt darbinieku par izmaiņām darba līgumā vai
darba līguma uzteikumu saskaņā ar apstiprināto amatu sarakstu.
3. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.janvāri.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi: Preiļu novada Labklājības pārvalde.
Sagatavotājs: J.Ivanāne

11.2.
Par grozījumu veikšanu Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes darbinieku amatu
sarakstā
(Ziņo: Ā.Vucāns, I.Pokšāne izsakās: J.Erts)

Pamatojoties uz Preiļu novada domes 2021.gada 6.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 2021/05
„Preiļu novada pašvaldības nolikums”, 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),
Deputāts J.Erts jautā, vai ir izmaiņas amata vienībās šajā iestādē. Lēmumprojektu komentē I.Pokšāne.
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 grozījumus Preiļu novada domes 2021.gada 30.novembra domes sēdes lēmumā, (protokols
Nr.25, 2.§) “Par Preiļu novada domes amatpersonu, Preiļu novada pašvaldības centrālās
administrācijas struktūrvienību un tās iestāžu darbinieku amatu saraksta un mēnešalgu 2022.gadam
apstiprināšanu” Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes sadaļā, papildinot to ar struktūrvienību
Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs “Strops”:
Amata
Pilnas likmes
Amata
Amata
Profesijas
līmenis,
mēnešalga
saime,
nosaukums
kods
mēnešalgas Likme
2022.gadā
apsakšsaime
grupa
(EUR)
Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs “Strops”
Iestādes vadītājs
1112 36
29., IV
12
1
850.00
Interešu pulciņa
3412 09
33., IB
7
1.35
730.00
audzinātājs
Sociālais
5311 06
29., II
9
2.25
620.00
audzinātājs
Apkopējs
9112 01
13., I
1
1
500
2. Uzdot Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes atbildīgajam darbiniekam veikt grozījumus
amatpersonu un darbinieku darba līgumos, brīdināt darbiniekus par izmaiņām darba līgumos vai
darba līguma uzteikumu saskaņā ar apstiprināto amatu sarakstu.
3. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.janvāri.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi: Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde
Sagatavotājs: J.Ivanāne

12. §
Par Aglonas novada pašvaldības, Riebiņu novada pašvaldības un Vārkavas novada
pašvaldības mājaslapu slēgšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, A.Urka)

Izskatot jautājumu par Aglonas novada pašvaldības, Riebiņu novada pašvaldības un Vārkavas
novada pašvaldības mājaslapu slēgšanu, pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma” pārejas noteikumu 6.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.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. Slēgt Aglonas novada pašvaldības, Riebiņu novada pašvaldības un Vārkavas novada
pašvaldības mājaslapas no 2022. gada 1.janvāra. Izbeigt noslēgtos pakalpojumu līgumus par
mājaslapu uzturēšanu.
2. Veikt Aglonas novada pašvaldības, Riebiņu novada pašvaldības un Vārkavas novada
pašvaldības mājaslapās ievietoto domju sēžu protokolu un saistošo noteikumu arhivēšanu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Sabiedrisko attiecību daļa, Informāciju tehnoloģiju daļa.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

13. §
Par dzīvojamo telpu apsaimniekošanas maksas noteikšanu
13.1.
Par dzīvojamo telpu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Preiļu novada pašvaldības
īpašumā esošajai mājai Saules ielā 14, Rimicānos, Rožkalnu pagastā, Preiļu novadā
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: A.Pastars, L.Pastars, I.Klindžāne, J.Erts)

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta b) apakšpunktu, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta
ceturto daļu, Ministru kabineta 2017.gada 11.jūlija noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, lai nodrošinātu pašvaldības
dzīvojamās mājas pienācīgu uzturēšanu tiek noteikta apsaimniekošanas maksa dzīvojamajai mājai
Saules ielā 14, Rimicānos, Rožkalnu pagastā, Preiļu novadā,
Deputāti A.Pastars un L.Pastars iesaka veikt labojumus lēmumprojekta nosaukumā, aizstājot “ īres
maksa” ar “apsaimniekošanas maksa”. 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 dzīvojamās mājas Saules ielā 14, Rimicānos, Rožkalnu pagastā, Preiļu novadā
dzīvojamās telpas apsaimniekošanas maksu mēnesī – EUR 0,135 bez pievienotās vērtības
nodokļa par dzīvokļa īpašuma kopējās platības vienu kvadrātmetru.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Vārkavas novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumu Nr.228
“Par dzīvojamo telpu īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Vārkavas novada
pašvaldības īpašumā esošajā mājā Saules iela 14, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Vārkavas
novads”.
3. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Rožkalnu pagasta pārvalde.
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.
Pielikumā Nr. 8 : Dzīvojamās mājas Saules iela 14, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Preiļu novads
apsaimniekošanas maksas aprēķins
Sagatavotājs V.Šmeikste

13.2.
Par dzīvojamo telpu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Preiļu novada pašvaldības
īpašumā esošajai mājai Saules ielā 6, Rimicānos, Rožkalnu pagastā, Preiļu novadā
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: A.Pastars, L.Pastars, I.Klindžāne, J.Erts)

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta b) apakšpunktu, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta

ceturto daļu, Ministru kabineta 2017.gada 11.jūlija noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, lai nodrošinātu pašvaldības
dzīvojamās mājas pienācīgu uzturēšanu tiek noteikta apsaimniekošanas maksa dzīvojamajai mājai
Saules ielā 6, Rimicānos, Rožkalnu pagastā, Preiļu 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. Apstiprināt dzīvojamās mājas Saules ielā 6, Rimicānos, Rožkalnu pagastā, Preiļu novadā
dzīvojamās telpas apsaimniekošanas maksu mēnesī – EUR 0,05 bez pievienotās vērtības
nodokļa par dzīvokļa īpašuma kopējās platības vienu kvadrātmetru.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Vārkavas novada domes 2016.gada 25.oktobra lēmumu Nr.214 “Par
dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Vārkavas novada pašvaldības īpašumā esošajai mājai
Saules ielā 6, Rimicānos, Rožkalnu pagastā, Vārkavas novadā”.
3. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Rožkalnu pagasta pārvalde.
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.
Pielikumā Nr. 9 : Dzīvojamās mājas Saules iela 6, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Preiļu novads
apsaimniekošanas maksas aprēķins
Sagatavotājs V.Šmeikste

13.3.
Par dzīvojamo telpu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Preiļu novada pašvaldības
īpašumā esošajai mājai Skolas ielā 6, Vecvārkavā, Upmalas pagastā, Preiļu novadā
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: A.Pastars, L.Pastars, I.Klindžāne, J.Erts)

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta b) apakšpunktu, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta
ceturto daļu, Ministru kabineta 2017.gada 11.jūlija noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, lai nodrošinātu pašvaldības
dzīvojamās mājas pienācīgu uzturēšanu tiek noteikta apsaimniekošanas maksa dzīvojamajai mājai
Skolas ielā 6, Vecvārkavā, Upmalas pagastā Preiļu 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. Apstiprināt dzīvojamās mājas Skolas ielā 6, Vecvārkavā, Upmalas pagastā, Preiļu novadā
dzīvojamās telpas apsaimniekošanas maksu mēnesī – EUR 0,36 bez pievienotās vērtības
nodokļa par dzīvokļa īpašuma kopējās platības vienu kvadrātmetru.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Vārkavas novada domes 2019.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.70 “Par
dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Vārkavas novada pašvaldības īpašumā esošajai mājai
Skolas ielā 6, Vecvārkavā, Upmalas pagastā, Vārkavas novadā”.
3. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Upmalas pagasta pārvalde.
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.
Pielikumā Nr. 10 : Dzīvojamās mājas Skolas iela 6, Vecvārkava, Upmalas pagasta, Preiļu novads
apsaimniekošanas maksas aprēķins

Sagatavotājs V.Šmeikste

14. §
Par ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu Preiļu novada pašvaldības darbiniekiem, kuri
izmanto personīgo autotransportu darba braucienos
(Ziņo: Ā.Vucāns, A.Lepers, izsakās: A.Pastars, L.Pastars, M.Plivda, R.Rubins)

Izskatot lēmumprojektu “Par ikmēneša nobraukuma limita noteikšanu Preiļu novada
pašvaldības darbiniekiem, kuri izmanto personīgo autotransportu darba braucienos”.
Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk – likums) 29.panta
otrā daļa paredz amatpersonām (darbiniekam) tiesības saņemt kompensāciju par personīgā
transportlīdzekļa izmantošanu amata pienākumu izpildes nodrošināšanai. Ministru kabineta 2010.gada
21.jūnija noteikumi Nr.565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
sociālajām garantijām” paredz noteiktu kompensāciju aprēķināšanas un izmaksas kārtību par personīgo
transportlīdzekļu izmantošanu amata pienākumu izpildei.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu,
Deputāts L.Pastars lūdz komentēt nobraukuma limitu piešķiršanas kārtību.
Komentārus sniedz A.Lepers.
Deputāte M.Plivda izsaka komentārus par lēmumprojekta 1.2. un 1.3. punktā norādīto pagastu pārvalžu
apvienošanu. Deputāte lūdz izsaukt izpilddirektoru komentāru sniegšanai.
Deputāts L.Pastars lūdz pēc domes sēdes iesniegt informāciju par nobraukuma kilometrāžu Pelēču,
Aizkalnes, Saunas pagasta pārvaldei.
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 – 1 balss (M.Plivda); ATTURAS – 4 balsis
(R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, L.Pastars), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt “Noteikt pašvaldības darbiniekiem šādus ikmēneša nobraukuma limitus”:
1.1 Lauku teritorijas komunālas daļas vadītājam līdz 800 km
1.2 Sīļukalna un Galēnu pagasta pārvaldes vadītājam līdz 800 km
1.3 Stabulnieku un Silajāņu pagasta pārvaldes vadītājam līdz 800 km
1.4 Riebiņu pagasta pārvaldes vadītājam līdz 400 km
1.5 Rušonas pagasta pārvaldes vadītājam līdz 1000 km
1.6 Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem līdz 300 km
1.7 Aglonas komunālās daļas attīrīšanas iekārtu operatoram līdz 400 km
1.8 Aglonas komunālās daļas elektriķim līdz 750 km
2. Lēmuma stājas spēkā ar 2022. gada 1.janvāri.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Transporta daļa.
Sagatavotājs: A. Lepers,

15. §
Par ēdināšanas maksas noteikšanu Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: J.Erts, R.Rubins, L.Pastars, M.Plivda, I.Stare)

Izstrādājot vienotu Preiļu novada pašvaldības budžetu 2022.gadam, izvērtējot Preiļu novadu
veidojošo bijušo pašvaldību pieredzi par atbalstu ēdināšanas maksas segšanā izglītības iestādēs,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. un 27.punktu
Deputāte I.Stare komentē darbu pie ēdināšanas maksas izvērtēšanas un noteikšanas.
Deputāts J.Erts izsaka priekšlikumu vispārējās vidējās izglītības 10.12.klašu audzēkņiem kompensēt
pusdienu izmaksas 100% apmērā.
Balsojums: PAR – 5 balsis (R.Rubins, A.Pastars, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars) 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.
Deputāte M.Plivda komentē, ka nav norādīts kad lēmums stājas spēkā.
Lēmumprojektā tiek norādīts, ka lēmums stājas spēkā 2022. gada 1.februārī.
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 balss (M.Plivda, L.Pastars); ATTURAS
– 3 balsis (R.Rubins, A.Pastars, J.Erts,), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par ēdināšanu pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs un pirmskolas grupās:
1.1.Bērnu grupā 1,5 līdz 4 gadi EUR 35,00 mēnesī;
1.2.Bērnu grupā 5 līdz 6 gadi, pusdienu izmaksas 100% apmērā pašvaldības finansējums,
vecāku līdzmaksājums EUR 15,00 mēnesī (par brokastīm un launagu).
2. Atbrīvot no ēdināšanas izdevumu segšanas 100% apmērā novada izglītības iestāžu 1.-4.klašu
skolēnus līdz 2022.gada 31.decembrim.
3. Atbrīvot no ēdināšanas izdevumu segšanas 100% apmērā novada izglītības iestāžu 5.-9.klašu
skolēnus līdz 2022.gada 31.decembrim.
4. Atbrīvot no ēdināšanas izdevumu segšanas 50% apmērā novada vispārējās vidējās izglītības
iestāžu 10-12.klašu skolēnus līdz 2022.gada 31.decembrim.
5. Noteikt maksu par ēdināšanu skolu internātā skolas vecuma audzēkņiem EUR 1,00 dienā.
6. Noteikt maksu par ēdināšanu skolu internātā pirmsskolas vecuma audzēkņiem EUR 0,50 dienā.
7. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 1.februārī.
8. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Izglītības pārvalde.
Sagatavotājs: S.Launerte, I. Klindžāne

16. §
Par atbrīvošanu no komunālajiem maksājumiem par neapdzīvojamo telpu lietošanu
Biedrības Preiļu nevalstisko organizāciju centrs direktores I.Liepnieces iesnieguma
izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot biedrības Preiļu NVO centrs (turpmāk NVO centrs) direktores Inetas Liepnieces
2021.gada 9.decembra iesniegumu (reģistrēts 4-11/3483), konstatēts:
04.02.2008. noslēgts patapinājuma līgums Nr. 4-25/2008/13 starp Preiļu novada pašvaldību un
biedrību “Preiļu NVO centrs” par telpu Kooperatīva ielā 6, Preiļos (Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas
ēkā telpas Nr. 2; 3; 4 un 10) izmantošanu biedrības darbības nodrošināšanai.
Saskaņā ar 05.02.2008. vienošanos par norēķinu kārtību par komunālajiem pakalpojumiem, NVO centrs
maksā pašvaldībai saskaņā ar piestādītajiem rēķiniem par elektroenerģijas patēriņu, ūdens un
kanalizācijas pakalpojumu (par patērētajiem 10m3 mēnesī). Vidējā rēķina summa mēnesī ir EUR 25,00.
NVO centra darbība saistīta ar pieaugušo tālākizglītību, biedrību projektu īstenošanu.
Sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību un noteiktajiem ierobežojumiem nekāda darbība NVO centrā
nenotiek vairāk kā gadu, centru neapmeklē izglītojamie un mācību programmu vadītāji, līdz ar to netiek
izmantota elektroenerģija un ūdens.
Komunālo pakalpojumu rēķinā ietverta arī Preiļu novada Uzņēmējdarbības centra, kas ir
pašvaldības struktūrvienība, patērētās elektroenerģijas un ūdens/kanalizācijas pakalpojuma apjoms (par
telpām Nr. 17; 16; 15; 14; 13).
Līguma 2.1.4. punkts paredz iespēju pēc biedrības lūguma veikt pārrēķinu par neizmantotajiem
pakalpojumiem un atbrīvot biedrību no rēķinu apmaksas līdz aktīvas darbības atsākšanai klātienē.
NVO centrs vienmēr savlaicīgi veic komunālo pakalpojumu apmaksu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 10.punktu,
“Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu”

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. Neveikt aprēķinu par elektroenerģijas patēriņu un ūdens/kanalizācijas pakalpojumu
biedrībai Preiļu Nevalstisko organizāciju centrs par laika periodu no 2021.gada 1.oktobra
līdz biedrības darbības atsākšanai klātienē.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Finanšu un grāmatvedības daļa.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

17. §
Par parādu dzēšanu
17.1.
Par parādu dzēšanu
Riebiņu apvienības pārvaldes un Aglonas pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Riebiņu apvienības pārvaldes un Aglonas pagasta pārvaldes grāmatvedības darbinieku
iesniegtos ziņojumus par neatgūstamo parādu norakstīšanu sakarā ar parādnieka nāvi, parāda piedziņas
noilguma iestāšanos vai parāda piedziņas nelietderību,
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,
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 V. S., personas kods
xxx-xxx, parādu EUR 163,76 apmērā .
2. Dzēst no Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes bilances parādnieka D. O. parādu EUR
2,20 apmērā.
3. Dzēst no Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes bilances parādnieka A. I., personas kods
xxx-xxx, parādu EUR 469,35 par tēva uzturēšanos SAC “Rušona”.
4. Dzēst no Aglonas pagasta pārvaldes bilances parādnieka R. Ļ. īres maksas parādu 10,67 apmērā,
miris 2006.gada 26.maijā.
5. Dzēst no Aglonas pagasta pārvaldes bilances parādnieka O. Z. parādu par ūdens/kanalizācijas
pakalpojumu EUR 141,18 apmērā, mirusi 2013.gada 15.jūnjā.
6. Dzēst no Aglonas pagasta pārvaldes bilances parādnieka Ē. S. parādu par ūdens/kanalizācijas
pakalpojumu 28,89 apmērā, miris 2017.gada 25.maijā.
7. Dzēst no Aglonas pagasta pārvaldes bilances parādnieka A. T. īres maksas parādu 20,53 apmērā,
miris 2020.gada 1.decembrī.
8. Dzēst no Aglonas pagasta pārvaldes bilances parādnieka R. J. telpu nomas maksas parādu
1157,40 apmērā, miris 2020.gada 2.decembrī.

9. Dzēst no Aglonas pagasta pārvaldes bilances parādnieka K. U. parādu 4,00 apmērā par Aglonas
bazilikas Kora skolas skolēnu vecāku līdzmaksājumu (2016.gads).
10. Dzēst no Aglonas pagasta pārvaldes bilances parādnieka O. S. ārsta prakses telpu nomas maksas
parādu EUR 7,17 apmērā.
11. Dzēst no Aglonas pagasta pārvaldes bilances parādnieka SIA FLA, reģistrācijas Nr.
40103365559 zemes nomas maksas parādu EUR 224,96 apmērā sakarā ar uzņēmuma likvidāciju
07.12.2015.
12. Lēmumu var pārsūdzēt 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvā
procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes
tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601).
13. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Aglonas pagasta pārvalde un Riebiņu apvienības pārvalde.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

17.2.
Par parādu segšanu
SIA “Preiļu saimnieks” iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Preiļu novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 2021.gada 13.decembrī ir saņemta SIA
“Preiļu saimnieks” 2021.gada 9. decembra vēstule Nr. 28 (reģistrēts ar Nr. 4-11/3431) par lēmumu
pieņemšanu, kurā izteikts lūgums izskatīt un pieņemt lēmumu par Preiļu pašvaldības dzīvojamā fondā
neapmaksāto rēķinu segšanu (par komunālajiem pakalpojumiem) atbrīvotājām (tukšajām) pašvaldības
dzīvojamajām platībām (pielikumā Nr.1);
2021.gada 13.decembrī ir saņemta SIA “Preiļu saimnieks 2021.gada 9. decembra vēstule Nr. 29
(reģistrēts ar Nr. 4-11/3430) par lēmumu pieņemšanu par sociālo dzīvokļu īrnieku neapmaksāto rēķinu
segšanu Preiļu pašvaldības sociālajā dzīvojamajā fondā ( pielikums Nr.2);
2021.gada 13.decembrī ir saņemta SIA “Preiļu saimnieks 2021.gada 10. decembra vēstule Nr. 30
(reģistrēts ar Nr. 4-11/3429) par lēmumu pieņemšanu par dzīvojamām platībām, kuru īrnieki ir miruši
(atbrīvotās dzīvojamās platības) (pielikums Nr.3).
Izskatot jautājumu par SIA „Preiļu saimnieks” apsaimniekošanā esošo pašvaldības un sociālo
dzīvojamo platību īrnieku parādu segšanu, tika konstatēts:
1. Atbrīvotajām (tukšajām) pašvaldības dzīvojamām platībām izveidojies parāds par kopējo summu
EUR 160,00 (viens simts sešdesmit euro un 00 centi).
2. Atbrīvotajām (tukšajām) sociālajām dzīvojamām platībām izveidojies parāds par kopējo summu EUR
361,13 (trīs simti sešdesmit viens euro un 13 centi). Bijušie sociālo dzīvokļu īrnieki, kuri jau ilgstoši
atrodas ārstniecībās iestādē un parāda piedziņa nav lietderīga un iespējama.
3. Dzīvojamām platībām, kuru īrnieki ir miruši (atbrīvotajām dzīvojamajām platībām) ir izveidojies
parāds par kopējo summu EUR 1 011,07 (viens tūkstotis vienpadsmit euro un 07 centi). Parāda piedziņa
nav iespējama.
Ņemot vērā Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites
kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu 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.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība
budžeta iestādēs” 187.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. Segt SIA „Preiļu Saimnieks” piestādītos rēķinus par atbrīvotajiem pašvaldības dzīvokļiem par
2021.gadu, saskaņā ar pievienoto sarakstu (pielikums Nr.1) par kopējo summu EUR 160,00 (viens
simts sešdesmit euro un 00 centi), no budžeta sadaļas - teritorijas un mājokļu apsaimniekošana.
2. Segt SIA „Preiļu Saimnieks” piestādītos rēķinus par 2021.gadu par sociālajiem dzīvokļiem,
saskaņā ar pievienoto sarakstu (pielikums Nr.2) par kopējo summu EUR 361,13 (trīs simti
sešdesmit viens euro un 13 centi), no budžeta sadaļas – teritorijas un mājokļu apsaimniekošana.
3. Segt SIA „Preiļu Saimnieks” piestādītos rēķinus par 2021.gadu par dzīvojamām platībām, kuru
īrnieki ir miruši (atbrīvotajām dzīvojamām platībām), saskaņā ar pievienoto sarakstu (pielikums
Nr.3) par kopējo summu EUR 950,35 (deviņi simti piecdesmit euro un 35 centi),
no budžeta sadaļas - teritorijas un mājokļu apsaimniekošana.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Finanšu un grāmatvedības daļa.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: I. Pedāne

18. §
Par pirkuma līguma noslēgšanu
18.1.
M. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot M. B., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxx, 2021.gada 17.maija iesniegumu (reģistrēts
17.05.2021., Nr. 4-15-2/ 374B), atsavināšanas ierosināšanu par pirkuma līguma noslēgšanu par apbūvētu
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7644 002 0111, “Vlada”, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, uz
kuras atrodas M. B. piederošas būves, reģistrētas Aizkalnes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.
100000613119, konstatēts:
1) Preiļu novada dome 2021. gada 27.maijā pieņēmusi lēmumu protokols Nr. 9., punkts 20.2., par
nekustamā īpašuma – zemes vienības, kadastra apzīmējums 7644 002 0111, platība 0,4162 ha,
Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā un novērtējuma pasūtīšanu,
pamatojoties uz pirmpirkuma tiesīgās personas atsavināšanas ierosinājumu.
2) Nekustamais īpašums 2021.gada 26.jūnijā reģistrēts Aizkalnes pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr. 100000615250 uz Preiļu novada pašvaldības vārda.
3) Nekustamo īpašumu sertificēts vērtētājs Juris Borskis (sertifikāts Nr.74) 2021.gada 30. oktobrī
veicis nekustamā īpašuma novērtēšanu, īpašuma tirgus vērtība ir EUR 800,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. Slēgt pirkuma līgumu ar M. B., personas kods xxx-xxx, , par nekustamā īpašuma – zemes
vienības 0,4162 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7644 002 0111 “Vlada”, Aizkalnes pagastā,
Preiļu novadā, zemesgrāmatu nodalījums Nr. 100000615250, pirkumu par cenu EUR 960,00
(deviņi simti sešdesmit euro, 00 euro centi), t.sk. izdevumi par vērtētāja pakalpojumu 160,00 EUR.
2. Uzdot Juridiskajai un iepirkumu daļai sagatavot pirkuma līgumu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Sagatavotājs: V.Biezaite

18.2.
Ļ. J. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Ļ. J., personas kods xxx-xxx, adrese: xxxx, 2021.gada 15.decembra iesniegumu (reģ.
20.12.2021., Nr.SAN/3519) - atsavināšanas ierosinājumu par pirkuma – pārdevuma līguma noslēgšanu
par nekustamā īpašuma Daugavpils iela 72-51, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 pirkumu-pārdevumu, tika
konstatēts:
(1) Nekustamais īpašums Daugavpils iela 72-51, Preiļos ar Preiļu novada domes 2009.gada
22.decembra lēmumu (protokols Nr.21, p.21.) izīrēts Ļ.J., personas kods xxx-xxx.
(2) Nekustamais īpašums reģistrēts Daugavpils tiesas Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.4274 51 2013.gada 14.martā.
(3) Nekustamā īpašuma vērtējumu 2021.gada 29.oktobrī veicis sertificēts vērtētājs Juris Borskis
(sertifikāts Nr.74), īpašuma tirgus vērtība EUR 13 300,00 (trīspadsmit tūkstoši trīs simti euro un
00 centi).
(4) 2021.gada 07.decembrī nosūtīts paziņojums Nr.4-15/2407 par nekustamā īpašuma Daugavpils
iela 72-51, Preiļi, novērtējumu.
(5) Preiļu novada pašvaldībā 2021.gada 20.decembrī tika saņemts 2021.gada 15.decembra Ļ. J.
iesniegums (reģ. SAN/3519) par piekrišanu izmantot savas pirmpirkuma tiesības uz nekustamo
īpašumu Daugavpils iela 72-51, Preiļos par nosacīto cenu EUR 9715,20- (deviņi tūkstoši septiņi
simti piecpadsmit euro 20 euro centi) saskaņā ar sertificēta vērtētāja Jura Borska 29.10.2021.
gada novērtējumu , vērtētāja pakalpojuma izmaksām un dzīvoklim piesaistītā kredīta atmaksāto
un atmaksājamo summu.
(6) Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešo daļu, atsavinot
valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu
likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to
vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo 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. Slēgt pirkuma - pārdevuma līgumu ar Ļ. J., personas kods xxx-xxx, par nekustamā īpašuma
Daugavpils iela 72-51, Preiļos, kadastra Nr. 7601 900 2724 par pirkuma cenu 9715,20- (deviņi
tūkstoši septiņi simti piecpadsmit euro 20 euro centi), sadalot pirkuma maksas apmaksu uz 5
(pieciem) gadiem un maksājot ar pārskaitījumu katru mēnesi uz Preiļu novada domes kontu un
nosakot pirmo maksājumu līdz 31.01.2022.
2. Uzdot juridiskajai un iepirkumu daļai sagatavot pirkuma - pārdevuma līgumu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada domes juridiskā un iepirkumu daļa.
Sagatavotājs: V.Biezaite

19. §
Par patapinājuma līgumu
Biedrības “Mūsmājas” iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Biedrības “Mūsmājas” reģ.Nr. 40008017537, adrese: Aglonas iela 1A, Preiļi, Preiļu novads,
izpilddirektores Veltas Krišānes 2021.gada 17. decembra iesniegumu, tika konstatēts:

(1) Biedrībai “Mūsmājas” ar Preiļu novada domes 2019.gada 26.septembra lēmumu Nr.11.§
(protokols Nr.11) ir pagarināts 2003.gada 3.jūnija noslēgtais neapdzīvojamo telpu patapinājuma
līgums Aglonas ielā 1A, Preiļos, līdz 2031.gada 1.maijam.
(2) Biedrība “Mūsmājas” ar 2021.gada 30.decembri vēlas izbeigt starp Preiļu novada domi noslēgto
telpu patapinājuma līgumu Nr.DA-64-03
(3) Biedrība “Mūsmājas” lūdz iznomāt telpu adresē: Raiņa bulvāris 24, Preiļi, Preiļu novadā, Preiļu
novada sociāli mazaizsargātām mērķa grupām, veicinot kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu
sociāli sabiedriskajā jomā.
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 Preiļu novada domi un Biedrību “Mūsmājas” 2003.gada 3.jūnijā noslēgto telpu
patapinājuma līgumu Nr.DA-64-03
2. Slēgt Telpu patapinājuma līgumu ar Biedrību ”Mūsmājas”, reģ. Nr. 40008017537, par telpu
Raiņa bulvārī 24, Preiļos, Preiļu novadā Nr.27 18,6 m2 platībā uz 5 (pieciem) gadiem ar
izmantošanas mērķi- biedrības darbība, veicinot kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu sociāli
sabiedriskajā jomā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa.
Sagatavotājs: M.Bogdanova

20. §
Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai
20.1.
Par nekustamā īpašuma “Skolas” nodošanu atsavināšanai
(Ziņo: Ā.Vucāns, V.Biezaite, izsakās: A.Pastars)

Izskatot Nekustamā īpašuma daļas vadītājas mutisku rīkojumu, izvērtējot Riebiņu apvienības
pārvaldes sniegto informāciju par pieņemtajiem Riebiņu novada domes atsavināšanas lēmumiem par
pašvaldības īpašumā esošu nekustamo īpašumu “Skolas” Silajāņu pagastā, konstatēts, ka atbilstoši
Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācijas sistēmas datiem, nekustamais īpašums
“Skolas”, kadastra nr.7676 004 0455, Skolas ielā 4, Silajāņos, Silajāņu pagastā Preiļu novadā sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7676 004 00455 4,5282ha platībā un esošas apbūves:
skolas ēka (galvenais korpuss), kadastra apzīmējums 76760040455001, skola - palīgkorpuss, kadastra
apzīmējums 76760040455002, pirts, kadastra apzīmējums 76760040455003. Nekustamais īpašums
2018.gada 10.maijā reģistrēts Daugavpils tiesas Silajāņu pagasta zemesgrāmatā uz Riebiņu novada
pašvaldības vārda, nodalījuma Nr.100000441746.
Saskaņā ar Riebiņu novada teritorijas plānojumu 2012-2024 gadam nekustamā īpašuma “Skolas”
teritorija noteikta kā sabiedriskās nozīmes objektu apbūves teritorija, kur atļautā izmantošana ir izglītības
un zinātnes iestāžu apbūve, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, Valsts un
pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve, reliģisko organizāciju ēku apbūve, Valsts aizsardzības nozīmes

objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu
apbūve, kods 0901.
Atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jureal”, reģ. Nr.42403025527, nekustamā
īpašuma vērtētāja J.Višņevska (sertifikāts Nr.81) novērtējumam nekustamā īpašuma “Skolas” Riebiņu
pagastā Preiļu novadā tirgus vērtība 2021.gada 29.novembrī ir 30 000,00 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma”4.panta 1.daļu un 5.pantu,
Plkst. 11.40 no zāles iziet deputāte M.Plivda.
Plkst.11.42 no zāles iziet deputāts P.Rožinskis.

Deputāts A.Pastars izsaka priekšlikumu saskaņot ar pārvalžu vadītājiem lēmumus par īpašumu
atsavināšanu, lai pārvalde ir informēta.
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, J.Erts, L.Pastars, Ā.Vucāns); PRET – nav balsis ;
ATTURAS – nav balsis, (M.Plivda P.Rožinskis nepiedalās balsojumā), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamā īpašuma “Skolas”, Skolas ielā 4, Silajāņos, Silajāņu pagastā
Preiļu novadā, apbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 platībā 4,5282
ha.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana atklātā izsolē.
3. Noteikt izsoles nosacīto cenu - EUR 30 350,00.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Skolas”, Skolas ielā 4, Silajāņos, Silajāņu pagastā Preiļu novadā
apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 platībā 4,5282 ha izsoles
noteikumus.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisija un I.Upeniece
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr. 11 : Izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: I.Upeniece

20.2.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma, kadastra Nr.7642 001 0343, nodošanu atsavināšanai
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Aglonas novada dome 2021.gada 25.martā ir lēmusi par atsavināšanas procesa uzsākšanu
Aglonas novada pašvaldības nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 001 0343. Īpašums sastāv
no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76420010269. Zemes gabala kopplatība
sastāda 0,1870 ha, zemes vienībai noteikts statuss „starpgabals”.
Nekustamais īpašums reģistrēts 10.08.2021. Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļā
(nodalījuma Nr.1000 0061 6617).
Zemes vienība dabā robežojas ar atsavināšanas ierosinātājam – L. V. piederošo nekustamo
īpašumu Damaļi”, kadastra apzīmējums 76420010253 un „Parka iela 3”, kadastra apzīmējums
76420010081, kā arī ar V. S. piederošo nekustamo īpašumu “Putni”, kadastra apzīmējums
76420010271. un ar nekustamo īpašumu „Kamenca”, kadastra apzīmējums 76420010009, īpašnieks –
D. Z..
Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas
1.punktam, atsavināšanas ierosinātājs – L. V. un pārējie pierobežnieki uzskatāmi par personām, kurām
ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu.
Saņemts L. V. iesniegums (22.11.2021., Nr.2-1.13.2/21/1417-S) par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu, savukārt, no pārējām personām iesniegumi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu nav
saņemti.

Objekta vērtēšanu veica sertificēts vērtētājs: SIA „Dzieti”, reģistrācijas Nr.42403010964.
Nekustamā īpašuma tirgus vērtība noteikta 500,00 EUR. Nekustamā īpašuma kadastrālās uzmērīšanas,
vērtēšanas un noformēšanas izdevumi sastāda 618,94 EUR (attiecīgi: 484,00 EUR, 106,48 EUR un
28,46 EUR).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, un LR likuma
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas 1.punktu
Plkst.11.44 zālē atgriežas deputāte M.Plivda.

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, M.Plivda, L.Pastars, Ā.Vucāns); PRET – nav
balsis ; ATTURAS – nav balsis, (P.Rožinskis nepiedalās balsojumā), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu, kadastra Nr.7642 001 0343, 0,1870 ha
kopplatībā, sastāvošu no 1 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76420010269, nosakot
atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
2. Noteikt atsavināšanas nosacīto cenu EUR 1120,00 (viens tūkstotis viens simts divdesmit
eiro, 00 eiro centi).
3. Noslēgt Pirkuma –Pārdevuma līgumu ar L. V., personas kods xxx - xxx.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – A.Streļčs
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.
Sagatavotājs: A.Streļčs

20.3.
Par nekustamā īpašuma Pumpuru iela 1, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads,
nodošanu atsavināšanai
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7644 003 0271
Pumpuru iela 1, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 7644
003 0271, atsavināšanu, konstatēts: nekustamā īpašuma Pumpuru iela 1, Aizkalne, Aizkalnes pagasts,
Preiļu novads, neapbūvētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7644 003 0271 platībā 0,1674 ha ir
reģistrēta Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Aizkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000614577 uz Preiļu novada pašvaldības vārda.
Saņemts nekustamā īpašuma novērtējums no sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Jura
Borska (sertifikāts Nr.74) – EUR 2400,00.
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 - 14 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, Ā.Vucāns); PRET – nav
balsis ; ATTURAS – nav balsis, (P.Rožinskis nepiedalās balsojumā), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Pumpuru iela 1, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu
novads - neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7644 003 0271 platībā 0,1674 ha.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana atklātā izsolē.
3. Noteikt izsoles nosacīto cenu - EUR 2520,00(tai skaitā vērtēšanas izdevumi 120.00 EUR).
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma Pumpuru iela 1, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7644 003 0271 platībā 0,1674 ha Izsoles
noteikumus.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr. 12 : Izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: V.Biezaite

20.4.
Par nekustamā īpašuma Pumpuru iela 3, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads,
nodošanu atsavināšanai
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7644 003 0272
Pumpuru iela 3, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 7644
003 0272, atsavināšanu, konstatēts: nekustamā īpašuma Pumpuru iela 3, Aizkalne, Aizkalnes pagasts,
Preiļu novads, neapbūvētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7644 003 0272 platībā 0,1614 ha ir
reģistrēta Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Aizkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000614724 uz Preiļu novada pašvaldības vārda.
Saņemts nekustamā īpašuma novērtējums no sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Jura
Borska (sertifikāts Nr.74) – EUR 2300,00.
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 - 14 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, Ā.Vucāns); PRET – nav
balsis ; ATTURAS – nav balsis, (P.Rožinskis nepiedalās balsojumā), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Pumpuru iela 3, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu
novads - neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7644 003 0272 platībā 0,1614 ha.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana atklātā izsolē.
3. Noteikt izsoles nosacīto cenu - EUR 2420,00(tai skaitā vērtēšanas izdevumi 120.00 EUR).
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma Pumpuru iela 3, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7644 003 0272 platībā 0,1614 ha Izsoles
noteikumus.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr. 13 : Izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: V.Biezaite

21. §
Par izsoļu rīkošanu
21.1.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Somersētas ielā 23, Aglonā atkārtotu nomas tiesību
izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma - radošo industriju centra ēkas nomas
tiesību izsoli, konstatēts:
(1) Aglonas pagasta Aglonā uzbūvēts radošo industriju centrs Somersētas ielā 23, Aglonā, būves
kadastra apzīmējums 76420040578005, objekts uzbūvēts Eiropas Savienības līdzfinansētā

projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības
vides infrastruktūras attīstība” ietvaros.
(2) Aglonas novada dome rīkojusi nomas tiesību izsoli uz visu ēku. Izsole beigusies bez rezultāta,
pēc tam rīkotas trīs izsoles uz atsevišķām telpām ēka. Šobrīd ir noslēgti nomas līgumi par četrām
telpām. Piecas telpas vēl ir brīvas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas
14. a) un b) punktu, “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma” 6.1 panta trešo daļu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumiem Nr. 97 “Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi”,
Plkst. 11.46 zālē atgriežas deputāts P.Rožinskis.

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 atkārtotu nekustamā īpašuma Somersētas ielā 23, Aglonā atsevišķu telpu atklātu, mutisku
nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt nedzīvojamo telpu Somersētas ielā 23, Aglonā izsoles noteikumus.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija
Pielikumā Nr. 14 : Izsoles noteikumi, Līguma projekts, telpu izvietojuma plāns.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

21.2.
Par turpmāko pašvaldības dzīvokļa Andreja Upīša ielā 18-5, Preiļos izmantošanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saskaņā ar Preiļu novada domes 28.10.2021. lēmumu (sēdes protokols Nr.23; p. 4.2.)
pamatojoties uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 32.panta trešo daļu dzīvokļa Andreja
Upīša ielā 18-5, Preiļos, platībā 74,7 m2, kadastra Nr. 7601 900 2787 , atsavināšanai tika piemērots cits
īpašuma atsavināšanas veids – pārdošana par brīvu cenu, nosakot pirkuma maksu EUR 1000,00 ar
pieteikšanās termiņu līdz 2021. gada 03.decembrim.
Noteiktajā pieteikšanās termiņā tika saņemti pieci pieteikumi, tāpēc ir nepieciešams rīkot izsoli
starp šiem pieteicējiem.
Pamatojoties uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.pantu un 7.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. Rīkot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Andreja Upīša ielā 18-5, Preiļos, kadastra Nr. 7601 900
2787 izsoli starp noteiktajā pieteikšanās termiņā līdz 03.12.2021. pārdošanai par brīvu cenu
saņemtajiem pieteikumu iesniedzējiem, nosakot izsoles sākumcenu cenu- 1000,00 EUR.
2. Apstiprināt dzīvokļa Andreja Upīša ielā 18-5, Preiļos, Preiļu novadā izsoles noteikumus.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Vita Biezaite.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr. 15 : Izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: V.Biezaite

21.3.
Par turpmāko pašvaldības dzīvokļa Andreja Upīša ielā 18-3, Preiļos izmantošanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saskaņā ar Preiļu novada domes 28.10.2021. lēmumu (sēdes protokols Nr.23; p. 4.3.)
pamatojoties uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 32.panta trešo daļu dzīvokļa Andreja
Upīša ielā 18-3, Preiļos, platībā 37,4 m2, kadastra Nr. 7601 900 2756 , atsavināšanai tika piemērots cits
īpašuma atsavināšanas veids – pārdošana par brīvu cenu, nosakot pirkuma maksu EUR 600,00 ar
pieteikšanās termiņu līdz 2021. gada 03.decembrim.
Noteiktajā pieteikšanās termiņā tika saņemti četri pieteikumi, tāpēc ir nepieciešams rīkot izsoli
starp šiem pieteicējiem.
Pamatojoties uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.pantu un 7.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. Rīkot pašvaldībai piederošā dzīvokļa Andreja Upīša ielā 18-3, Preiļos, platībā 37,4 m2, kadastra
Nr. 7601 900 2756 izsoli starp noteiktajā pieteikšanās termiņā līdz 03.12.2021. pārdošanai par
brīvu cenu saņemtajiem pieteikumu iesniedzējiem, nosakot izsoles sākumcenu cenu- 600,00 EUR.
2. Apstiprināt dzīvokļa Andreja Upīša ielā 18-3, Preiļos, Preiļu novadā izsoles noteikumus.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Vita Biezaite
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV – 4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr. 16 : Izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: V.Biezaite

22. §
Par izsoles rezultātiem
22.1.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Aglonas 3-3, Preiļos izsoli
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Aglonas iela 3-3, Preiļos,
īpašuma kadastra Nr. 7601 900 2792, izsoli, konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2021.gada 28.oktobra sēdes lēmumu Nr.23.p.4.1., 2021.gada 07.decembrī
tika izsludināta pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Aglonas iela 3-3, Preiļos, īpašuma kadastra
Nr. 7601 900 2792 otrā izsole.
2.Uz izsoli bija reģistrējušies divi pretendenti –A. M. un S. M..
Izvērtējot iesniegto pieteikumu atbilstība izsoles noteikumiem, tika konstatēts, ka : pretendenta S. M.
iesniegtie dokumenti neatbilst izsoles noteikumu 11.un 12. punkta prasībām- nav norādīta e pasta
adrese uz kuru nosūtīt tiešsaiti dalībai izsolē attālinātā veidā, kā arī nav nomaksāta dalības maksa un
drošības nauda par dalību izsolē, par ko 16.11.2021. tika nosūtīta informatīva vēstule. Minētie trūkumi
netika novērsti, līdz ar to dalība izsolē tika noraidīta.
3. Saskaņā ar izsoles noteikumu 23 punktu - Izsole notiek, ja ir reģistrējies arī tikai viens izsoles
dalībnieks, šajā gadījumā, izsoles dalībnieks veic vienu soli, un OBJEKTA galīgā pirkuma maksa ir
nosacītā sākumcena EUR 304,00 EUR.(bez PVN) (trīs simti četri euro 00 centi bez PVN), plus
viens augšupejas solis EUR 50,00, t.i. EUR 354,00 ( trīs simti piecdesmit četri euro 00 centi bez
PVN)
Šajā gadījumā izsoles dalībnieks A. M., personas kods xxx-xxx, ir nosolījis augstāko cenu 354,00 EUR.

4. Nosolītājs - izsoles dalībnieks A. M., ir samaksājis nodrošinājumu EUR 30,- apmērā, kas ieskaitāms
pirkuma maksā. Atlikusī pirkuma maksa ir EUR 324,00 (bez PVN) jāsamaksā divu nedēļu laikā no
izsoles dienas.
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 30.pantu, 36.pantu un izsoles
noteikumiem (apstiprināti Preiļu novada domes 2021.gada 28.oktobra sēdes lēmumu Nr.23.p.4.1.),
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 novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Aglonas iela 3-3, Preiļos, īpašuma
kadastra Nr. 7601 900 2792, izsoles rezultātus (izsoles protokols – pielikumā).
2. Slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Aglonas iela 3-3, Preiļos, īpašuma
kadastra Nr. 7601 900 2792 pirkumu ar A. M., personas kods xxx-xxx, par cenu EUR 354,00 ( trīs
simti piecdesmi četri euro 00 centi bez PVN).
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr. 17 : Izsoles protokols
Sagatavotājs: V.Biezaite

22.2.
Par nekustamā īpašuma Rietumu iela 5, Jaunsaimnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, nomas
tiesību izsoli
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Rietumu iela 5, Jaunsaimnieki,
Preiļu pagasts, Preiļu novads, nomas tiesību izsoles organizēšanu, konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2021.gada 30.novembra sēdes lēmumu protokols Nr. 25.,punkts 25.1., tika
izsludināta 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 un 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 pirmā izsole.
2.Uz izsoli reģistrējies viens pretendents –SIA “Preiļu putni” , reģ. Nr. 40203289853.
3. Saskaņā ar izsoles noteikumu 7.9. punktu: Ja uz izsoli ir ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, par
nosolītāju ir atzīstams vienīgais izsoles dalībnieks, kurš Nomas objekta nomu iegūst par Nomas objekta
sākotnējo nosacīto nomas maksu sākumcenu plus viens augšupejas solis EUR 100,00 ( bez PVN).
4. Izsoles dalībnieks samaksājis drošības naudu EUR 700,- apmērā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” un izsoles noteikumiem (apstiprināti Preiļu novada domes
2021.gada 30.novembra sēdes lēmumu protokols Nr. 25.,punkts 25.1.),
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 nomas tiesības uz nekustamo īpašumu – nomas objektu Rietumu iela 5, Jaunsaimnieki,
Preiļu pagasts, Preiļu novads ,kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0363
ar kopējo platību 0,7590 ha, un neapdzīvojamās telpas – tipveida neapkurināmas angāra ēkas
1365,1 m2 platībā, apbūves laukums 1427 m2, izsoles dalībniekam par pēdējo nosolīto cenu EUR
1500,00 , SIA “Preiļu putni”, reģ. Nr. 40203289853.
2. Slēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju SIA “Preiļu putni”, reģ. Nr.
40203289853.

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – juridiskā daļa un nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr. 18 : Izsoles protokols
Sagatavotājs: V.Biezaite

22.3.
Par nekustamo īpašumu Meža ielā 3A,3B,3C,3D, Preiļos, nomas tiesību
izsoli
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu Meža ielā 3A,3B,3C,3D,
Preiļos, nomas tiesību izsoles organizēšanu, konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2021.gada 30.novembra sēdes lēmumu protokols Nr. 25.,punkts 25.2., tika
izsludināta pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu 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 būvēm- tipveida neapkurināmas angāra ēkas 990 m2
platībā, apbūves laukums 1070,9 m2 un divām moduļu tipa sadzīves ēkām 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”; nomas tiesību pirmā
izsole.
2. Uz izsoli nebija reģistrējies neviens pretendents.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 ”Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 62 punktu un izsoles noteikumiem (apstiprināti ar Preiļu novada domes
2021.gada 30.novembra sēdes lēmumu protokols Nr. 25.,punkts 25.2.),
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. Apstiprināt novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu Meža ielā 3A,3B,3C,3D Preiļos,
nomas tiesību izsoles rezultātus (izsoles protokols – pielikumā).
2. Uzskatīt izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicis neviens pretendents.
3. Rīkot atkārtotu pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu 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 būvēm- tipveida neapkurināmas
angāra ēkas 990 m2 platībā, apbūves laukums 1070,9 m2 un divām moduļu tipa sadzīves ēkām
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”; nomas tiesību otro izsoli, ar iznomājamā objekta nosacītās nomas
maksas sākumcenas EUR 1134,70 mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa,-samazināšanu par
10%, t.i izsoles sākumcena būtu nosakāma EUR 1021,23.
4. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu Meža ielā 3A,3B,3C,3D, Preiļos, nomas
tiesību otrās izsoles noteikumus.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV - 4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr. 19 :

19 (1) Izsoles protokols ;
19 (2) Pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu Meža ielā 3A,3B,3C,3D, Preiļos, nomas
tiesību otrās izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: V.Biezaite

22.4.
Par nekustamā īpašuma Daugavpils iela 64, Preiļi, nomas tiesību izsoli
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Daugavpils iela 64, Preiļos,
nomas tiesību izsoles organizēšanu, konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2021.gada 30.novembra sēdes lēmumu protokols Nr. 25.,punkts 25.3., tika
izsludināta pašvaldībai pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 76010061802 Daugavpils iela
64, Preiļi, Preiļu novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76010061803, daļai platībā 1720,9
m2, un uz tās esošās būves – tipveida neapkurināmas angāra ēkas 496,70 m2 platībā, apbūves laukums
525,90 m2, un asfaltbetona laukums 1195,0 m2, kas tiek būvēta īstenojot Eiropas Savienības līdzfinansēto
projektu “Ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve un teritorijas labiekārtošana, Daugavpils ielā 64,
Preiļi”; nomas tiesību pirmā izsole.
2. Uz izsoli nebija reģistrējies neviens pretendents.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 ”Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 62 punktu un izsoles noteikumiem (apstiprināti ar Preiļu novada domes
2021.gada 30.novembra sēdes lēmumu protokols Nr. 25.,punkts 25.3.),
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 novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Daugavpils iela 64, Preiļos,
nomas tiesību izsoles rezultātus (izsoles protokols – pielikumā).
2. Uzskatīt izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicis neviens pretendents.
3. Rīkot atkārtotu pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 76010061802 Daugavpils iela 64,
Preiļi, Preiļu novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76010061803, daļai platībā 1720,9
m2, un uz tās esošās būves – tipveida neapkurināmas angāra ēkas 496,70 m2 platībā, apbūves
laukums 525,90 m2, un asfaltbetona laukums 1195,0 m2, kas tiek būvēta īstenojot Eiropas
Savienības līdzfinansēto projektu “Ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve un teritorijas
labiekārtošana, Daugavpils ielā 64, Preiļi”; nomas tiesību otro izsoli, ar iznomājamā objekta
nosacītās nomas maksas sākumcenas EUR 543,90 mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa,samazināšanu par 10%, t.i izsoles sākumcena būtu nosakāma EUR 489,51.
4. Apstiprināt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Daugavpils iela 64, Preiļos, nomas tiesību
otrās izsoles noteikumus.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV - 4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr. 20 :
20 (1) Izsoles protokols ;
20 (2) Pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Daugavpils iela 64, Preiļos, nomas tiesību
otrās izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: V.Biezaite

23. §
Par zvejas tīklu izmantošanas samaksas noteikšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Ir pieaugusi interese par zvejas tīklu izmantošanu Preiļu novada pašvaldības ezeros. 2009.gada

11.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi) 87.1panta pirmajā daļā
noteikts, ka pašvaldība ar attiecīgu lēmumu var divkāršot šo noteikumu 2.1 pielikuma II nodaļā norādīto
maksu par zvejas rīku limita vienu vienību tās administratīvās teritorijas jūras piekrastes un iekšējos
ūdeņos, ņemot vērā vietējās zvejas priekšrocības, tirgus pieejamību un zivsaimnieciski nozīmīgo zivju
sugu sastāvu nozvejā. Atbilstoši Noteikumu 2.1 pielikuma II nodaļai maksa par zvejas tīklu par katriem
5 metriem iekšējos ūdeņos ir EUR 2,85.
Lai sekmētu ilgtspējīgu zivju resursu izmantošanu, to atjaunošanu un uzturēšanu, pamatojoties uz
Noteikumu 87.1panta pirmo daļu, uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.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. Noteikt maksu par zvejas tīklu izmatošanu Preiļu novada pašvaldības teritorijas iekšējos ūdeņos
par katriem 5 metriem EUR 5,70.
2. Atbildīgie par lēmuma izpildi – pagastu pārvalžu vadītāji
Sagatavotājs: S.Launerte

24. §
Par autobusa MERCEDES –BENZ SPRINTER 411 turpmāko izmantošanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldības kustamās mantas – autobusa MERCEDES –BENZ SPRINTER
411, reģistrācijas Nr. HV 8360, šasijas Nr. WDB9044631P946747, izlaiduma gads – 1999., pārdošanu
par brīvu cenu – 2000,00 EUR, nosakot pieteikšanās termiņu- 2020. gada 10.decembri, konstatēts:
Noteiktajā termiņā nav pieteicies neviens pretendents.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta 1.daļas 19.punktu,
Plkst. 11.51 no zāles iziet deputāte M.Plivda.

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 – nav balsis, (M.Plivda nepiedalās balsojumā), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pārdot autobusu MERCEDES –BENZ SPRINTER 411, reģistrācijas Nr. HV 8360, par
samazinātu brīvo cenu EUR 1000,00 (Viens tūkstotis euro, 00 centi), nosakot pieteikšanās
termiņu līdz 2022. gada 17.janvārim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – A.Lepers.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: V.Biezaite

25. §
Par naudas balvas piešķiršanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot iespēju piešķirt naudas balvu V. S., personas kods xxx- xxx, kurš 2021. gada 4. aprīlī
Kastuļinas pagastā Priežmalē no degošas mājas izglāba savu kaimiņu, pamatojoties uz Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Preiļu daļas vadītāja Kaspara Vaivoda sniegto informāciju.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

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 – nav balsis, (M.Plivda nepiedalās balsojumā), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 100,00 EUR apmērā no pašvaldības 2021.gada budžeta līdzekļiem V. S.,
personas kods xxx- xxx.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – sabiedrisko attiecību daļa.
3. Finanšu līdzekļus paredzēt no Aglonas pagasta pārvaldes budžeta sadaļas – Sociālā palīdzība.
Sagatavotājs: A.Urka

26. §
Par Finanšu un grāmatvedības daļas nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

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 – Finanšu un grāmatvedības 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, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, kurš nosaka - Pašvaldības dome pieņem: iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi,
instrukcijas),
Plkst. 11.54 zālē atgriežas deputāte M.Plivda.

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 Finanšu un grāmatvedības daļas nolikumu.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja.
Pielikumā Nr. 21 : Finanšu un grāmatvedības daļas nolikums.
Sagatavotājs: I.Klindžāne
Nosūtīt: finanšu un grāmatvedības daļai, juridiskajai un iepirkumu daļai.

27. §
Par J. G. iesnieguma izskatīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: M.Plivda)

Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvaldes sociālajā dienestā iesniegts J. G., personas kods xxxxxx, dzīvesvieta: xxxxx, 2021.gada 29.novembra iesniegums par vienreizējā pabalsta piešķiršanu krīzes
situācijā.
1. Riebiņu apvienības pārvaldes sociālais dienests, pamatojoties uz personas iesniegto
iesniegumu un ārkārtas situāciju apliecinošajiem dokumentiem, 2021.gada 6.decembrī J. G.
ir piešķīris vienreizēju pabalstu krīzes situācijā 285,00 euro apmērā, pamatojoties uz Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panata 2.daļu un uz Riebiņu novada

saistošajiem noteikumiem nr. 12/2018 “Par Riebiņu novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem”.
2. J.G. dzīvojamā mājā bija uzcēlies ugunsgrēks un ir sadegušas personīgās mantas, iedzīve un
iekrātie naudas līdzekļi, kā rezultātā ir būtiski ietekmēta personas pamatvajadzību
nodrošināšana.
3. Preiļu novada domes 2017.gada 27.oktobra saistošo noteikumu nr. 2017/14 “Par sociālo
palīdzību” 61.punktā ir paredzēts maksimālais apmērs krīzes situācijas pabalstam 500,00
euro,
4. Jaunveidojamās pašvaldības saistošie noteikumi paredz labvēlīgākus nosacījumus kā
pievienojamo pašvaldību saistošie noteikumi, krīzes situācijas pabalstu piešķirt pamatojoties
uz Preiļu novada saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/14 “Par sociālo palīdzību”,
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. G. personas kods xxx-xxx, dzīvesvieta: “xxxxxx, vienreizējo pabalstu 465,00
euro apmērā.
2. 250,00 EUR piešķirt no Preiļu novada pašvaldības budžeta sadaļas Atbalsts sociālajai
aizsardzībai.
3. 215,00 EUR piešķirt no Riebiņu apvienības pārvaldes sociālā dienesta sociālajiem
pabalstiem paredzētajiem līdzekļiem.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Finanšu un grāmatvedības daļa, Riebiņu apvienības
pārvalde.
Sagatavotājs: S.Sprindža

Plkst. 11.57 tiek izsludināts pārtraukums domes sēdē.
Plkst. 12.10 atsākas domes sēde.
SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI
28.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
R. M. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot R. M., personas kods : xxx - xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxx, 2021.gada 29.novembra
(reģ. 29.11.2021, Nr.15-3/1149) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai
V. A. , personas kods : xxx -xxx, adresē xxxxx, sakarā ar to, ka ar īpašuma tiesību pāreju personai ir
zudis tiesiskais pamats būt deklarētai pēc norādītās adreses, un pārbaudot iesniegumā norādītos
apstākļus, konstatēts, ka :
1. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas
2.punktu , Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daļu, 2021.gada 30.novembrī Preiļu
novada pašvaldība nosūtīja V. A. ierakstītu vēstuli (Nr. 15-1/2342) uz deklarēto dzīvesvietu
xxxxx ar aicinājumu sniegt skaidrojumu un pierādošus dokumentus pat tiesisko pamatu būt
deklarētam pēc norādītās adreses. Persona ar pašvaldību nav sazinājusies.

2. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu xxxxxx ir nostiprinātas uz R. M. vārda. Zemesgrāmatu
apliecība, Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1831-A-40, kadastra Nr. 76019000887.
Pamats : 2021.gada 1.novembra pirkuma līgums no V. A., personas kods : xxx-xxx, žurnāla Nr.
300005477455, datums 02.11.2021, lēmuma datums 05.11.2021. Ar jaunā īpašnieka ierakstu
Zemesgrāmatā tika izbeigtas īpašuma tiesības V. A..
3. 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.
4. 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.
5. R. M. iesniegumā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu V. A. adresē xxxxxx, sakarā ar to, ka ir
nekustamā īpašuma īpašnieks. Ar īpašuma tiesību pāreju V. A. ir zudis tiesiskais pamats būt
deklarētam šajā adresē. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma nosacījumiem, dzīvesvietas
maiņas gadījumā personas pienākums ir mēneša laikā , kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā
dzīvesvietā, deklarēt to.
6. Ievērojot iepriekšminēto un ņemot vērā, ka īpašumam ir mainījies īpašnieks, vadoties no
Civillikuma 1039.panta, kas noteic, ka īpašnieks var aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa lietu,
to lietot vai izmantot, kā arī, V. A. nav iesniedzis rakstisku viedokli, dokumentus, kas apliecinātu
tiesisko pamatu būt deklarētam īpašumā, var atzīt par pietiekošo dzīvokļa īpašnieka R. M.
norādītos apstākļus un iebildumus, lai anulētu ziņas par deklarēto dzīvesvietu V. A. saskaņā ar
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2. punktu.
7.

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu , 12.panta pirmās daļas
2.punktu, Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 81.panta pirmo un otro 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 V. A. , personas kods : xxx-xxx, deklarēto dzīvesvietu adresē xxxxxxx.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste.
3. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi,
un šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
4. 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 sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
29.1.
L. M. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot L. M., personas kods xxx-xxx, 10.12.2021. iesniegumu (reģistrācijas Nr.1-22/21/55) ar
lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa Rušonas ielā 9-19, Jaunaglonā, Aglonas pagastā, Preiļu novadā 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 L. M. noslēgto īres līgumu par sociālo dzīvokli Rušonas ielā 9-19, Jaunaglonā,
Aglonas pagastā, Preiļu novadā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.jūnijam.
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

29.2.
S. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot S. B. personas kods xxx-xxx, 10.12.2021. iesniegumu (reģistrācijas Nr.1-22/21/56) ar
lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa Rušonas ielā 9-10 un 9-9, Jaunaglonā, Aglonas pagastā, Preiļu novadā
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 S. B. noslēgto īres līgumu par sociālo dzīvokli Rušonas ielā 9-9 un 9-10,
Jaunaglonā, Aglonas pagastā, 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

29.3.
A. T. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. T., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, Pils ielā
8-1a, 2021.gada 3 decembra iesniegumu (reģ.08.12.2021. Nr. 13-1/1174) 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. T. noslēgto sociālā dzīvokļa, Preiļos, Pils ielā 8-1a īres līgumu uz 6 mēnešiem
- līdz 2022.gada 30.jūnijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA“ Preiļu saimnieks” .
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

29.4.
V. J. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. J., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Liepu ielā 8-19,
istaba Nr.4, Pelēču pagasts, Preiļu novads, 2021. gada 10.decembra iesniegumu (reģ., 13.12.2021.,
Nr.13-1/1187) 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 V. J. noslēgto sociālā dzīvokļa Liepu ielā 8-19, istaba Nr.4, Pelēču pagasts, Preiļu
novads, īres līgumu uz sešiem mēnešiem - līdz 2022.gada 30.jūnijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un Pelēču pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

29.5.
E. T. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot E. T., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Liepu ielā 8-19,
istaba Nr.2, Pelēču pagasts, Preiļu novads, 2021. gada 10.decembra iesniegumu (reģ. 13.12.2021., Nr.131/1188) 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 E. T. noslēgto sociālā dzīvokļa Liepu ielā 8-19, istaba Nr.2, Pelēču pagasts, Preiļu
novads, īres līgumu uz sešiem mēnešiem - līdz 2022.gada 30.jūnijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un Pelēču pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

29.6.
A. T. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. T., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, Liepājas
ielā 41-6, 2021. gada 30.novembra iesniegumu (Reģ. 01.12.2021., Nr. 13-1/1158) 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. T. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos, Liepājas ielā 41-6, īres līgumu uz 3
mēnešiem - līdz 2022.gada 30.martam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

29.7.
T. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot T. B., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos,
Daugavpils ielā 56-2, 2021.gada 1.decembra iesniegumu (reģ.01.12.2021. Nr. 13-1/1156) 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. B. noslēgto sociālās dzīvojamās platības Daugavpils ielā 56-2, Preiļos īres līgumu
uz 6 mēnešiem - līdz 2022.gada 30.jūnijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

29.8.
G. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot G. P., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, Skolas
ielā 8a-3, 2021. gada 6. decembra iesniegumu (reģ., 08.12.2021., Nr. 13-1/1172) 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 G. P. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos, Skolas ielā 8a-3, īres līgumu uz 3
mēnešiem- līdz 2022.gada 30. martam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”.

Sagatavotājs: Z. Andrejeva

29.9.
L. K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot L. K., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, Pils ielā
8-9, 2021.gada 1.decembra iesniegumu (reģ. 03.12.2021., Nr.13-1/1164) par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 5. panta ceturto daļu.
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (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. K. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos, Pils ielā 8-9, īres līgumu uz 6 mēnešiem
- līdz 2022.gada 30.jūnijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

29.10.
N. L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot N. L., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos,
Daugavpils ielā 15-2, 2021.gada 13. decembra iesniegumu (reģ. 13.12.2021. Nr. 13-1/1201 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 N. L. noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos, Daugavpils ielā 15-2 īres līgumu uz trim
mēnešiem - līdz 2022. gada 30.martam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

29.11.
I. Č. –Č. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot I. Č.-Č., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Raiņa iela 121, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, 2021.gada 8.decembra iesniegumu (reģ. 09.12.2021., Nr.
13-1\1179) 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 I. Č. - Č. noslēgto sociālā dzīvokļa Raiņa ielā 12-1, Aizkalne, Aizkalnes pagasts,
Preiļu novads īres līgumu uz 6 mēnešiem līdz 2022.gada 30.jūnijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, juridiskā un
iepirkumu daļa.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

29.12.
V. I. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. I., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļu novada
Aizkalnes pagasta, Aizkalnē, Raiņa ielā 12-4, 2021.gada 8. decembra iesniegumu (reģ.09.12.2021. Nr.
13-1/1179) 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 V. I. noslēgto sociālā dzīvokļa platības Raiņa iela 12-4, Aizkalne, Aizkalnes
pagasts, Preiļu novads īres līgumu uz 6 mēnešiem līdz 2022.gada 30.jūnijam
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un juridiskā un iepirkumu daļa.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

29.13.
A. T. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. T., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, A. Upīša
ielā 18-4, 2021. gada 12. novembra iesniegumu (reģ. 12.11.2021., Nr.13-1/1112) 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. T. noslēgto sociālā dzīvokļa A.Upīša ielā 18-4, Preiļos īres līgumu uz 6
mēnešiem līdz 2022.gada 30 jūnijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

30.§
Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
E. K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot E. K., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxx, 2021. gada 8.decembra
iesniegumu (reģ. 13.12.2021., Nr. 13-1/1192) par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību,
saskaņā ar Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/15 „Par pašvaldības palīdzības
dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību” 8.1. un 8.2. 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. Uzņemt rindā E. K. uz pašvaldības dzīvojamo platību Reģistrs Nr. 1, 2.grupa
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

31.§
Par atteikšanos no pašvaldības sociālās dzīvojamās platības
31.1.
T. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot T. B., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīves vieta xxxxxx, 2021. gada 30. novembra
iesniegumu (reģ. 01.12.2021. Nr. 13-1/1157) par atteikšanos no pašvaldības sociālā dzīvokļa Zaļā iela
18-7, Preiļi, Preiļu novads,
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27. 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.
Izbeigt pašvaldības sociālā dzīvokļa Zaļā iela 18-7, Preiļi, Preiļu novads īres līgumu ar
T. B., personas kods xxx-xxx.
2.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

31.2.
A. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. B., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīves vieta xxxxxx, 2021. gada 13. decembra
iesniegumu (reģ. 13.12.2021. Nr. 13-1/1200) par atteikšanos no pašvaldības sociālā dzīvokļa Skolas ielā
8a-9, Preiļi, Preiļu novads,
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27. 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. Izbeigt pašvaldības sociālā dzīvokļa Skolas ielā 8a-9, Preiļi, Preiļu novads īres līgumu ar A.
B., p.k. xxx-xxx.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA “Preiļu saimnieks” .
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

32.§
Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu
V. C. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. C., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxx, 2021. gada
9.decembra iesniegumu (reģ.13.12.2021. Nr.13-1/1119 ) par pašvaldības dzīvokļa , Mehanizatoru iela
6B-2 Preiļos, Preiļu novadā, īres līguma pārrakstīšanu uz V. C. vārda, sakarā ar atbildīgā īrnieka vīra
B. C. nāvi.
pamatojoties uz likuma „Dzīvojamo telpu īres likuma” 16.panta trešo 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:
Izdarīt grozījumus pašvaldības dzīvojamās platības Mehanizatoru iela 6B-2 , Preiļi, Preiļu
novads īres līgumā sakarā ar B. C. nāvi, kā galveno īrnieku ierakstot sievu V. C., personas
kods xxx-xxx.
2. SIA “Preiļu saimnieks” noslēgt īres līgumu ar V. C. uz 10 gadiem.
1.

Sagatavotājs: Z.Andrejeva

33.§
Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
R. K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot R. K., personas kods: xxx-xxx, deklarētā dzīvesvietas adrese: , xxxxxxxxxxxxx
2021.gada 10.novembra iesniegumu par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu, izvērtējot
pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka R. K. iesniegumā lūdz piešķirt dzīvojamo platību
Jaunā iela 5a - 9, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Preiļu novads. R. K. ir tiesīga īrēt pašvaldības
dzīvojamo platību, viņa ir daudzbērnu māte (ģimenē pieci bērni). Šobrīd dzīvo pie savas mātes vienā
istabā ar bērniem. Uz dzīvojamās platības izīrēšanu reģistrā uz 15.12.2021 rindā nav reģistrētas personas.
Saskaņā ar likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11.pantu un saskaņā ar Riebiņu
novada domes 2019.gada 15.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.13/2019 “Kārtība, kādā Riebiņu
novada dome sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” stājušies spēkā 2020.gada 10.februārī,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (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 R. K., personas kods: xxx-xxx, īres tiesības uz pašvaldības dzīvojamo platību Jaunā
ielā 5a – 9, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Preiļu novads.
2. Slēgt dzīvojamās platības īres līgumu uz pieciem gadiem.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Stabulnieku pagasta pārvalde.

Sagatavotājs: I.Klindžāne

34.§
Par dzīvojamās platības apmaiņu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: L.Pastars, I.Stare)

Izskatot pašvaldības dzīvokļa īrnieces V. U., personas kods: xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta:
xxxxxxxxxxx 2021. gada 8.decembra iesniegumu (reģ. 08.12.2021. Nr. 4-15/1169) ar lūgumu apmainīt

pašvaldības dzīvojamo platību Padomes iela 49-10, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Preiļu novadā pret
dzīvokli Skolas ielā 6-1, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Preiļu novadā, sakarā ar to, ka līdz šim īrētais
dzīvoklis neatbilst valstī noteiktajām ugunsdrošības prasībām, konstatēts: iesniedzēja V. U. ir politiski
represēta persona, vientuļā pensionāre, kurai sniedzama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā,
pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” 4.panta otro daļu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktu un 21. panta pirmās daļas
23.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā” 3.panta pirmās daļas 4.punktu,
Deputāts L.Pastars uzdod jautājumu par līgumu noslēgšanas termiņiem, tie ir dažādi katrai personai.
Deputāte I.Stare apņemas noskaidrot par līgumu noslēgšanas termiņiem, turpmākajam darbam komitejā.
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. Apmainīt V. U. pašvaldības dzīvokli Padomes iela 49-10, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Preiļu
novadā pret pašvaldības dzīvokli Skolas ielā 6-1, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Preiļu novadā.
2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 10 gadiem.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Upmalas pagasta pārvalde.

Sagatavotājs: I.Klindžāne

35.§
Par pašvaldības izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: A.Pastars, I.Stare, A.Zagorskis)

Sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu, izglītības iestāžu dibinātāja maiņu, jaunizveidotā
novada Izglītības pārvaldes izveidošanu, kuras padotībā darbosies visas pašvaldības izglītības iestādes,
ir izstrādāti izglītības iestāžu nolikumi jaunā redakcijā, par pamatu ņemot vienotu paraugnolikumu.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka - Pašvaldības
dome pieņem: iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), Izglītības likuma 22. panta
pirmo un otro daļu, kas paredz, ka pašvaldības izglītības iestādes darbojas, pamatojoties uz dibinātāja
apstiprinātu iestādes nolikumu, Vispārējās izglītības likuma 8. pantu, kas paredz: Vispārējās izglītības
iestādes darbības tiesiskais pamats ir šis likums, Izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī tās
nolikums un 9. panta pirmo daļu, kurā paredzēts, kas jānosaka iestādes nolikumā, otro daļu, kas nosaka
- Vispārējās izglītības iestādes nolikumu apstiprina tās dibinātājs,
Deputāts A.Pastars jautā par sporta aktivitātēm pagastos un izsaka priekšlikumu skolu Nolikumos
norādīt tiešo pakļautību Izglītības pārvaldei.
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 1.pamatskolas nolikumu.
2. Apstiprināt Aglonas vidusskolas nolikumu.
3. Apstiprināt Riebiņu vidusskolas nolikumu.
4. Apstiprināt Vārkavas vidusskolas nolikumu.
5. Apstiprināt Pelēču pamatskolas nolikumu.
6. Apstiprināt Galēnu pamatskolas nolikumu.

7. Apstiprināt Rušonas pamatskolas nolikumu.
8. Apstiprināt Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas nolikumu.
9. Apstiprināt Salas pamatskolas nolikumu.
10. Apstiprināt Preiļu 2.vidusskolas nolikumu.
11. Apstiprināt Aglonas bazilikas Kora skolas nolikumu.
12. Apstiprināt Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas nolikumu.
13. Apstiprināt Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra nolikumu.
14. Apstiprināt Preiļu Mūzikas un mākslas skolas nolikumu.
15. Atbildīgie par lēmuma izpildi: izglītības iestāžu vadītāji.
Pielikumā: Nr. 22
22 (1) Preiļu 1.pamatskolas nolikums, 22 (2) Aglonas vidusskolas nolikums, 22 (3) Riebiņu vidusskolas nolikums,
22 (4) Vārkavas vidusskolas nolikums, 22 (5) Pelēču pamatskolas nolikums, 22 (6) Galēnu pamatskolas nolikums,
22 (7) Rušonas pamatskolas nolikums, 22 (8) Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas nolikums, 22 (9) Salas
pamatskolas nolikums, 22 (10) Preiļu 2.vidusskolas nolikums, 22 (11) Aglonas bazilikas Kora skolas nolikums,
22 (12) Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas nolikums, 22 (13) Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra
nolikums, 22 (14) Preiļu novada Mūzikas un mākslas skolas nolikums.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

36.§
Par Preiļu novada Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, A.Zagorskis)

Saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības 06.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2021/05 “Preiļu
novada pašvaldības nolikums”, izveidota Preiļu novada Izglītības pārvalde, kuras padotībā darbojas
visas novada pašvaldības vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības
iestādes. Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka Pašvaldības dome pieņem: iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, kas paredz pašvaldības domes tiesības izveidot un reorganizēt pašvaldības
iestādes, “Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 28. pantu (Atvasinātas publiskas personas orgāns, izveidojot
pastarpinātās pārvaldes iestādi, izdod iestādes nolikumu) un 73.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka
– publiska persona var izdot normatīvo aktu par iestādes uzbūvi, Izglītības likuma 17.pantu, kas paredz
pašvaldības kompetenci izglītības jomā un 18.panta pirmo daļu, kas nosaka - lai īstenotu savas funkcijas
izglītības jomā, pašvaldība izveido vismaz vienu izglītības speciālista amatu vai izglītības pārvaldes
iestādi,
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 Izglītības pārvaldes nolikumu .
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi: Izglītības pārvaldes vadītājs.
Pielikumā Nr. 23 : Izglītības pārvaldes nolikums.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

37.§
Par Preiļu Galvenās bibliotēkas nolikuma un Preiļu Galvenās bibliotēkas izmantošanas
noteikumu apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, I.Skorodihina)

Izskatot Preiļu Galvenās bibliotēkas iesniegtos dokumentu projektus: Preiļu Galvenās
bibliotēkas nolikums un Preiļu Galvenās bibliotēkas izmantošanas noteikumi, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka - Pašvaldības dome pieņem: iekšējos
normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas),
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 Galvenās bibliotēkas nolikumu.
2. Apstiprināt Preiļu Galvenās bibliotēkas izmantošanas noteikumus.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu Galvenā bibliotēka.
Pielikumā Nr. 24 : Preiļu Galvenās bibliotēkas nolikums, Preiļu Galvenās bibliotēkas izmantošanas
noteikumi.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

38.§
Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, S.Sprindža, izsakās: J.Erts)

Apvienojot bijušā Preiļu novada Labklājības pārvaldi un bijušo Vārkavas, Riebiņu un Aglonas
novadu Sociālos dienestus, uz reorganizējamo institūciju bāzes ir izveidota Preiļu novada Labklājības
pārvalde, kas ir visu reorganizēto novadu Sociālo dienestu finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārņēmēja.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kur noteikts, ka
pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas); un Preiļu
novada pašvaldības nolikumu
Deputāts J.Erts norāda, ka nav saprotama pārvaldes struktūra un iesaka to precizēt.
Ā.Vucāns uzdod atbildīgajam darbiniekam struktūru precizēt.
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. Apvienot Preiļu novada Labklājības pārvaldi un bijušo Vārkavas, Riebiņu un Aglonas novadu
sociālos dienestus, uz reorganizējamo institūciju bāzes ir izveidota Preiļu novada Labklājības
pārvalde, kas ir visu reorganizēto novadu Sociālo dienestu finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārņēmēja.
2. Apstiprināt Preiļu novada Labklājības pārvaldes nolikumu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītāja Sandra Sprindža.
Pielikumā Nr. 25 : Preiļu novada Labklājības pārvaldes nolikums.
Sagatavotājs: S.Launerte

39.§
Par Preiļu novada Kultūras un Tūrisma pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

(Ziņo: Ā.Vucāns, I.Pokšāne, izsakās: J.Erts, M.Plivda)

Izskatot Preiļu novada Kultūras un Tūrisma pārvaldes nolikumu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka - Pašvaldības dome pieņem: iekšējos
normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās
daļas 1.punktu, kurš nosaka - Publiskas personas orgāns un amatpersona savas kompetences ietvaros
var izdot iekšējos normatīvos aktus par: iestādes, iestādes izveidotās koleģiālās institūcijas vai
struktūrvienības uzbūvi un darba organizāciju (nolikums, reglaments);
Deputāts J.Erts komentē Nolikuma 1.9.5. punktā iekļauto Preiļu muižas parku, nav skaidrs ko pārvalde
ieplānojusi saistībā ar parku.
Deputāte M.Plivda izsaka viedokli, ka bija nepieciešams Preiļu muižas parku veidot kā atsevišķu
struktūrvienību.
Plkst. 12.38 iziet deputāts L.Pastars

Atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, R.Rubins, N.Hļebņikova, A.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns); PRET – nav balsis; ATTURAS
– 2 balsis (J.Erts, M.Plivda), (L.Pastars nepiedalās balsojumā) Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
2.

Apstiprināt Preiļu novada Kultūras un Tūrisma pārvaldes nolikumu.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada Kultūras un Tūrisma pārvaldes vadītāja.

Pielikumā Nr. 26 : Kultūras un Tūrisma pārvaldes nolikums.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

40.§
Par Preiļu novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pirms administratīvi teritoriālās reformas Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novada
pašvaldības bija Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieces.
Ņemot vērā administratīvi teritoriālo reformu, kura paredz pārņemt attiecīgi apvienoto
pašvaldību saistības, tādējādi nodrošinot pašvaldību darbības nepārtrauktību un pēctecību, lai arī
turpmāk varētu sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, saņemt
metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā
lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldības darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības
veicināšanas jautājumos, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.daļas – pašvaldībai ir
autonoma funkcija nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sportu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu
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, M.Plivda, P.Rožinskis, Ā.Vucāns); PRET – nav
balsis ; ATTURAS – nav balsis , (L.Pastars nepiedalās balsojumā) Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Turpināt Preiļu novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā;
2. Noteikt, ka Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja veiks Nacionālā veselīgo
pašvaldību tīkla kritēriju īstenošanas uzraudzību;
3. Noteikt par galveno koordinatoru pašvaldībā Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļas
projektu vadītāju Inetu Valaini;
4. Noteikt par politiski atbildīgo amatpersonu noteikt Preiļu novada domes deputāti Ivetu Stari
Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla pasākumu īstenošanā.
Sagatavotājs: S.Launerte

INFRASTRUKTŪRAS UN NOVADA ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI

41. §
Par nedzīvojamo telpu nomu
Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Latgales komitejas priekšsēdētājas iesnieguma
izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns, I.Anspoka)

Izskatot biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts”, reģistrācijas Nr. 40008002279, Latgales komitejas,
adrese: Raiņa iela 29, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601, priekšsēdētājas Inetas Anspokas 2021.gada
7.decembra iesniegumu (reģ. 07.12.2021., Nr.4-11/3391), tika konstatēts:
(1) Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Preiļu komiteja pievienojusies LSK Latgales komitejai,
kas izveidojās 2019. gada septembrī, apvienojoties LSK Ludzas un Rēzeknes komitejām.
Komitejas darbības jomas:


Pirmās palīdzības apmācība autovadītājiem, ieroču nēsātājiem, skolēniem, strādājošajiem u.c.
interesentiem;



Vecu, vientuļu cilvēku un cilvēku ar īpašām vajadzībām aprūpe mājās;



Veselības istabas pakalpojumi



Bezatlīdzības asins donoru piesaiste;



Humānās palīdzības sadale trūcīgajiem;



Palīglīdzekļu noma cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;



Speciālizētā transporta pakalpojums

 HIV profilakses punkts
Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
(2) Biedrība vēlas nomāt telpas pašvaldībai piederošajā ēkā pēc adreses Saules iela 8, Riebiņi,
Riebiņu pagasts, Preiļu novads, darba kabineta ierīkošanai un biedru sanāksmju rīkošanai un citu
biedrības funkciju 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
nekustamā 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,
Plkst. 12.43 zālē atgriežas deputāts L.Pastars.

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 biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Latgales komitejai divas neapdzīvojamās
telpas Saules ielā 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads.
2. Slēgt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Latgales
komiteju par telpu Nr. 207. (platība 9,2 m2 ) un 208. (platība 12,4 m2 ) Saules iela 8,
Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads 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 telpu izmantošanu EUR 2,84 (divi euro 84 centi), tai skaitā PVN apmērā
gadā.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Nekustamā īpašuma daļa un Riebiņu pagasta pārvalde.

Sagatavotājs I.Klindžāne

42. §
Par telpu patapinājumu biedrībai “Preiļu novada invalīdu biedrība”
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: L.Pastars)

Preiļu novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 2021.gada 6.decembrī ir saņemts
biedrības “Preiļu novada invalīdu biedrība” (turpmāk tekstā – Biedrība), reģistrācijas nr. 40008064211,
juridiskā adrese Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301, 2021.gada 3.decembra iesniegums (reģistrēts ar Nr. 411/3368), kurā izteikts lūgums nodot patapinājumā telpas Rēzeknes ielā 26, Preiļos, Preiļu novadā ar
kopējo platību 35,3 m2 (telpa Nr.12, telpa Nr.13, Nr.14, Nr.15) uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem.
Sabiedriskā labuma statuss Biedrībai ir noteikts kopš 2005 gada 18.oktobra un pašreiz tas ir spēkā.
Biedrības darbības mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā un iekļaušanos darba
tirgū. Lai nodrošinātu invalīdu biedrības darbības nepārtrauktību arī turpmāk, ir nepieciešams
Pašvaldības atbalsts.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmā
daļa un otrās daļas 41 apakšpunkts paredz, ka publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai
vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā, izņemot, ja atvasināta publiska persona savu mantu nodod
lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta piekto daļu sabiedriskā labuma organizācijai mantu bezatlīdzības lietošanā nodod uz laiku,
kamēr tai ir spēkā sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta trešo
daļu,
Deputāts L.Pastars jautā, vai ir juridiski pareizi slēgt šādu līgumu ar pašvaldību, jo iepriekš tas tika darīts
ar Labklājības pārvaldes starpniecību.
Ā.Vucāns ierosina atlikt jautājuma skatīšanu līdz apstākļu noskaidrošanai.
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. Atlikt jautājuma skatīšanu.
2. Lēmums nav pieņemts.
Sagatavotājs: I. Pedāne

43. §
Par grozījumiem nomas līgumā
K. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: J.Erts, J.Ivanāns, R.Rubins)

Izskatot K. S., dzīvojoša xxxxxxxxxx 2021.gada 23.novembra iesniegumu (reģistrēts novada domē
23.11.2021. ar Nr. 2-1.13.2./21/-1419 S) ar lūgumu izdarīt grozījumus 2021.gada 10.martā noslēgtajā
nekustamā īpašuma Somersētas ielā 12, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, nomas līgumā,
konstatēts:
(1) Aglonas novada dome 2021.gada 10.martā noslēgusi nekustamā īpašuma Somersētas ielā 12,
Aglona, Aglonas pagastā, Preiļu novadā nomas līgumu Nr. 2021_55 ar K. S. uz divpadsmit
gadiem. Īpašums sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 76420040128001 173,7 kv.m platībā,
palīgēkas 36,6 kv.m platībā un ēkām piesaistītajiem diviem zemesgabaliem 0,1554 ha kopplatībā,
kadastra apzīmējumi 7642 004 0186 un 7642 004 0128.

(2) Īpašums nodots nomā ar mērķi – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma un tūrisma pakalpojuma
sniegšana.
(3) Nomas maksa – EUR 51,67, t.sk. PVN mēnesī, papildus maksa par elektroenerģijas patēriņu un
komunālajiem pakalpojumiem. Ēkas apkuri nodrošina nomnieks.
(4) Nomas līgums paredz pienākumu nomniekam veikt ieguldījumus nekustamā īpašuma remontā,
sakārtošanā un uzturēšanā ne mazāk kā 7000,00 apmērā līguma darbības laikā.
(5) Līgums 16.punkts paredz, ka jebkuri būvdarbi ir uzsākami tikai pēc to apjoma, tāmju un projektu
saskaņošanas pašvaldībā.
(6) Iesniegumā nomnieks lūdz pašvaldības piekrišanu sekojošām darbībām:


Pieminekļa pārvietošanai, lai varētu veikt teritorijas labiekārtošanu;



Nomas līguma reģistrācijai zemesgrāmatā;



Saimniecības ēkas un tualetes nojaukšanai



Moduļu ēkas (60 kv.m platībā) un terases (līdz 40 kv.m platībā) uzstādīšanai īpašumā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu,
15.panta pirmās daļas 10.punktu, Ministru kabineta (20.02.2018.) noteikumiem Nr. 97 “Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi”, 10.03.2021. nomas līguma Nr. 2021_55 punktu Nr. 8.2.,
Ā.Vucāns informē, ka Aglonā tiks rīkota publiskā apspriešana par pieminekļa pārvietošanu uz Lielā
Tēvijas kara upuru kapiem.
Tiek labots lēmumprojekts.
Atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (A.Brakovska, A.Lazdāns, I.Anspoka, I.Stare, I.Pokšāne, J.Ivanāns,
J.Vucāns, N.Hļebņikova, A.Pastars, P.Rožinskis, Ā.Vucāns); PRET – nav balsis ; ATTURAS – 4
balsis (R.Rubins, J.Erts, M.Plivda, L.Pastars), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt sekojošus grozījumus 2021.gada 10.marta nomas līgumā Nr. 2021_55, kas noslēgts ar K.
S. par nekustamo īpašumu Somersētas ielā 12, Aglonā, Aglonas pagastā, Preiļu novadā:
Papildināt līgumu ar 4.13.punktu sekojošā redakcijā:
4.13. Nomniekam ir tiesības, saņemot Preiļu novada būvvaldes izsniegtu atļauju, izvietot uz
termiņu līdz pieciem gadiem zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 76420040186 divas
pagaidu būves: moduļu ēku ar platību līdz 60 kv.m un terasi ar platību līdz 40 kv.m.
Papildināt līgumu ar 4.14.punktu sekojošā redakcijā
4.14. Nomniekam ir tiesības reģistrēt nekustamā īpašuma nomas līgumu zemesgrāmatā.
Iznomātājs sagatavo un paraksta nostiprinājuma lūgumu nomas tiesību nostiprināšanai
zemesgrāmatā.
2. Atļaut nomniekam nojaukt šķūni 36,6 kv.m platībā, kas atrodas uz zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 76420040128.
3. Izsludināt publisko apspriešanu par īpašumā uzstādīto piemiņas zīmi, par iespējamo tās
pārvietošanu uz Aglonas Lielā Tēvijas kara upuru kapiem.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļa un Aglonas
pagasta pārvalde.
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.

Sagatavotājs I.Klindžāne

44. §
Par Preiļu novada domes 2021. gada 30.novembra sēdes lēmuma, protokols Nr.25, § 44 “Par
adrešu rakstības precizēšanu. Valsts valodas centra vēstules izskatīšana” precizēšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

2021. gada 30.novembra sēdē tika skatīta Valsts valodas centra 2021. gada 27. oktobra vēstule
Nr.1-16.1/249 (reģ. 28.10.2021., Nr.VNP/1.13.2/21/1527) par adrešu rakstības precizēšanu uz
nekustamajā īpašumā “Pūpoli” ar kadastra Nr. 76640050038 ietilpstošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 76640050157 esošajām ēkām un uz nekustamajā īpašumā “Salenieki” ar kadastra Nr.
76640050062 ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76640050119 esošajām ēkām .
No Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra ir saņemts lūgums precizēt 2021. gada 30.novembra
sēdes lēmumu, protokols Nr.25, § 44, otro apakšpunktu par adreses precizēšanu zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 76640050119 un uz tās esošajām ēkām.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likums 72.panta pirmo daļu, kurš nosaka, ka Iestāde jebkurā
laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina
kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību,
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. Precizēt Preiļu novada domes 2021. gada 30.novembra sēdes lēmuma, protokols Nr.25, § 44 otro
apakšpunktu izsakot sekojoši:
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76640050119 un ēkām uz tās noteikt adresi “Brīdiški",
Salenieki, Rožkalnu pag., Preiļu novads LV-5325 (klasifikatora kods 106491235)
Pielikums
Informācija par zemes vienību adresi
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 saistīto
objektu kadastra
apzīmējums, ja tāds ir

1

2

3

Adresācijas
objekta esošā
adrese, ja tāda
ir

Esošā
adresācijas
Adresācijas
objekta kods
objekta jaunā
adrešu
adrese
klasifikatorā, ja
tāds ir

Adresācijas
objekta un, ja
nepieciešams, ar
to funkcionāli
Cita informācija, ja
saistīto objektu tāda ir
jaunais kadastra
apzīmējums, ja
tāds ir

4

5

7

6

8

76640050119001
"Brīdiški",
76640050119002 "Brīdišķi",
Salenieki,
Salenieki,
76640050119003 Rožkalnu
Adreses
Rožkalnu
pieraksta
pag., 106491235 pag.,
76640050119 76640050119004
formas
Preiļu
Preiļu
precizēšana
76640050119005 novads,
novads,
76640050119006 LV-5325
76640050119007

LV-5325

_

Īpašuma
nosaukums
“Salenieki”

76640050119008
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

Plkst. 13.04 no zāles iziet deputāts A.Lazdāns.

45. §
Par līdzfinansējuma piešķiršanu kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai Preiļu novadā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. M., personas kods xxx-xxx, dzīvesvietas adrese xxxxxxxxxx, 2021.gada 24.
novembra iesniegumu (reģistrēts 24.11.2021. Nr. 17-1-122/1129) ar lūgumu līdzfinansēt pieslēguma
ierīkošanas izmaksas Preiļu pilsētas centralizētā kanalizācijas tīklam nekustamajā īpašumā Aglonas iela
17, 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 - 14 balsis (A.Brakovska, 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, (A.Lazdāns nepiedalās balsojumā), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Aglonas iela 17, Preiļi, Preiļu novads jauna pieslēguma
pie pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem ierīkošanai EUR 400,00 (32 metri kanalizācija).
2. Uzdot Preiļu novada pašvaldības juridiskajai un iepirkumu daļai slēgt vienošanos ar pretendentiem
par darbu izpildes un līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
Sagatavotājs: K. Určs

46. §
Par nosaukuma piešķiršanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.pantu, pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka
tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, likumu “Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, 2012.gada 10.aprīļa
Ministru kabineta noteikumiem Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 2., 8., 8.2., 47.punktam, komiteja
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (A.Brakovska, 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, (A.Lazdāns nepiedalās balsojumā), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Piešķirt nosaukumu “A” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 76480040156.
Piešķirt nosaukumu “P” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 76700070242.
Piešķirt nosaukumu “S” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 76700040208.
Piešķirt nosaukumu “M” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 76700040303.
Piešķirt nosaukumu “K” nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 76700010183.

6.
Nekustamos īpašumus reģistrēt zemesgrāmatā uz Preiļu novada pašvaldības vārda.
7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV - 4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8. Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Upeniece.
Sagatavotājs: I.Upeniece

47. §
Par adreses piešķiršanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts I. U., deklarētā adrese: xxxxxxxx, iesniegums (13.12.2021., Nr.4-15/1186) par adreses
piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76420040599 Aglonas ciemā.
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 13.panta
4.daļu,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (A.Brakovska, 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, (A.Lazdāns nepiedalās balsojumā), Preiļu novada dome NOLEMJ:
Piešķirt adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76420040599: 4.
maija iela 16B, Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304.

1.
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2.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

3.

Atbildīgais par lēmuma izpildi – A.Streļčs

Sagatavotājs: A.Streļčs

48. §
Par zemes nomu
48.1.
J. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. S., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxx, 2021.gada 12.novembra
iesniegumu par zemes 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 noteikumi” 30.4 punktam,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (A.Brakovska, 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, (A.Lazdāns nepiedalās balsojumā), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 76800040415
0,5ha platībā Patmalniekos, Stabulnieku pagastā Preiļu novadā. Zemes lietošanas mērķis –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2. Noteikt nomas maksu saskaņā ar Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas
apbūves tiesības noteikumi” 30.4 punktu.
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar J. S., personas kods xxx-xxx.
Sagatavotājs: I.Upeniece

48.2.
A. U. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot
A. U., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese: xxxxxxxxxxxx, 2021.gada
17.novembra iesniegumu par 2016.gada 16.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.U-3
pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumu” 53.punktu, Riebiņu novada domes apstiprināto nomas maksas pakalpojumu maksas
cenrādi, atbilstoši Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 30.4 punktam,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (A.Brakovska, 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, (A.Lazdāns nepiedalās balsojumā), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 76800040415
1,0ha platībā Patmalniekos, Stabulnieku pagastā Preiļu novadā. Zemes lietošanas mērķis –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2. Noteikt nomas maksu saskaņā ar Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas
apbūves tiesības noteikumi” 30.4 punktu.
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar A. U., personas kods xxx-xxx.
Sagatavotājs: I.Upeniece

48.3.
J. G. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. G., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese: xxxxxxxxxxx, 2021.gada 26.oktobra
iesniegumu par zemes 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 noteikumi” 30.4 punktam,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (A.Brakovska, 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, (A.Lazdāns nepiedalās balsojumā), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 76700080219
3,3ha platībā Kliškovās, Rušonas pagastā Preiļu novadā. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2. Noteikt nomas maksu saskaņā ar Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas
apbūves tiesības noteikumi” 30.4 punktu.
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar J. G., personas kods xxx-xxx.
Sagatavotājs: I.Upeniece

48.4.
A. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. B., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxx, 2021.gada 1.decembra
iesniegumu par 2011.gada 14.decembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.B-11 un 2016.gada
21.septembra Vienošanos Nr.1 pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu” 29.2., 30.2 punktiem un atbilstoši Riebiņu
novada domes 2020.gada 21.janvāra Saistošo noteikumu Nr.1/2020 “Par neapbūvēta Riebiņu novada
pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomas maksu” 2.1 apakšpunktu (par zemesgabalu līdz
500 m2 – 3% apmērā no zemesgabala kadastrālas vērtības, bet ne mazāka kā 7,00 EUR gadā),
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (A.Brakovska, 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, (A.Lazdāns nepiedalās balsojumā), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 76700110389
0,03ha platībā Bašķos, Rušonas pagastā Preiļu novadā. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2. Noteikt nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada domes apstiprinātajam nomas maksas
pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 punktiem un atbilstoši
Riebiņu novada domes 2020.gada 21.janvāra Saistošo noteikumu Nr.1/2020 “Par neapbūvēta
Riebiņu novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomas maksu” 2.1
apakšpunktu.
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar A. B., personas kods xxx-xxx.
Sagatavotājs: I.Upeniece

48.5.
Zemnieku saimniecības “Viktorija” iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot zemnieku saimniecības “Viktorija”, reģ. nr. 41501019839, īpašnieka I. D., deklarētā
adrese xxxxx, 2021.gada 10.decembra iesniegumu par zemes 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 noteikumi” 30.4 punktam,

Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (A.Brakovska, 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, (A.Lazdāns nepiedalās balsojumā), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt pašvaldībai piederošas zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 76620060022
6,0ha platībā, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 766200600101
8,2ha platībā un ar kadastra apzīmējumu 766200600211 1,2ha platībā Skanģeļos, Riebiņu
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
apbūves tiesības noteikumi” 30.4 punktu.
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar z/s “Viktorija”, reģ. nr. 41501019839.
Sagatavotājs: I.Upeniece

48.6.
Individuālā komersanta “Lazdu Mājas” iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot individuālā komersanta “Lazdu Mājas”, reģ. nr. 41501025074, īpašnieka N. D.,
deklarētā adrese: xxxxxxxx, 2021.gada 8.decembra iesniegumu par zemes iznomāšanu zem īpašumā
piederošas būves, kadastra apzīmējums 76620050128004, kas saistītas ar pašvaldībai piederošu zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 76620050848 Skolas ielā 3A, Riebiņos, Riebiņu pagastā Preiļu novadā,
pamatojoties uz Ministru kabineta Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumu” otrās sadaļas 7.punktu, atbilstoši Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17.punktam, kas nosaka “Apbūvēta zemes gabala nomas maksa
gadā ir 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo noteikumu 5.punktā minēto)”,
“Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 6.1 panta pirmajai
daļai, kas nosaka “Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamā mantas
nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, nekustamā īpašuma nomas līgumu –
uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem”,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (A.Brakovska, 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, (A.Lazdāns nepiedalās balsojumā), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt pašvaldībai piederošas zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 76620050848
0,3ha platībā, Skolas ielā 3A, Riebiņos, Riebiņu pagastā Preiļu novadā. Zemes lietošanas
mērķis – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas
(kods 0501).
2. Noteikt nomas maksu saskaņā ar Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas
apbūves tiesības noteikumi” 17.punktu.
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 30 gadiem ar IK “Lazdu Mājas”, reģ. nr. 41501025074.
Sagatavotājs: I.Upeniece

48.7.
J. A. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. A., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese: xxxxxxxxxxxx, 2021.gada 8.decembra
iesniegumu par zemes iznomāšanu zem īpašumā piederošas būves, kadastra numurs 76625050022, ēkas
(būves) kadastra apzīmējums 76620050128001, kas saistītas ar pašvaldībai piederošu zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu 76620050848 Skolas ielā 5, Riebiņos, Riebiņu pagastā Preiļu novadā, pamatojoties
uz Ministru kabineta Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu” otrās
sadaļas 7.punktu, atbilstoši Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves

tiesības noteikumi” 17.punktam, kas nosaka “Apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir 1,5% no
zemes gabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo noteikumu 5.punktā minēto)”, “Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 6.1 panta pirmajai daļai, kas
nosaka “Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamā mantas nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, nekustamā īpašuma nomas līgumu – uz laiku,
kas nav ilgāks par 30 gadiem”,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (A.Brakovska, 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, (A.Lazdāns nepiedalās balsojumā), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt pašvaldībai piederošas zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 76620050848
0,4ha platībā, Skolas ielā 5, Riebiņos, Riebiņu pagastā Preiļu novadā. Zemes lietošanas mērķis
– dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas (kods
0501).
2. Noteikt nomas maksu saskaņā ar Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas
apbūves tiesības noteikumi” 17.punktu.
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 30 gadiem ar J. A., personas kods xxx-xxx.
Sagatavotājs: I.Upeniece

48.8.
D. A. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot D. A., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese: xxxxxxxxxxx, 2021.gada 1.decembra
iesniegumu par atteikšanos no zemes nomas tiesībām Skanģeļos, Riebiņu pagastā Preiļu novadā,
pamatojoties uz 2012.gada 10.oktobrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.A-4 5.punktu, kas nosaka
“Noslēgtais līgums zaudē likumisko spēku beidzoties līgumā paredzētajam termiņam, abpusējas
vienošanās gadījumā, uzteikšanas vai laušanas gadījumā vai ja puses nav vienojušās par šī līguma
pagarināšanu”,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (A.Brakovska, 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, (A.Lazdāns nepiedalās balsojumā), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt nomas attiecības 8,2ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 76620060101.
2. Lauzt 2012.gada 10.oktobrī noslēgto nomas līgumu Nr.A-4 Riebiņu pagastā Preiļu novadā.
Sagatavotājs: I.Upeniece

48.9.
G. V. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot G. V. personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese: xxxxxxxxx, 2021.gada 7.decembra
iesniegumu par atteikšanos no zemes nomas tiesībām Stabulnieku pagastā Preiļu novadā, pamatojoties
uz 2013.gada 12.jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.V-1 5.punktu, kas nosaka “Noslēgtais līgums
zaudē likumisko spēku beidzoties līgumā paredzētajam termiņam, abpusējas vienošanās gadījumā,
uzteikšanas vai laušanas gadījumā vai ja puses nav vienojušās par šī līguma pagarināšanu”,
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (A.Brakovska, 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, (A.Lazdāns nepiedalās balsojumā), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt nomas attiecības 3,0ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 76800040390.

2. Veikt grozījumus 2013.gada 12.jūnijā noslēgtajā nomas līgumā Nr.V-1, slēdzot Vienošanos par
zemes nomas attiecību izbeigšanos 3,0ha platībā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
76800040390 Stabulnieku pagastā Preiļu novadā.
Sagatavotājs: I.Upeniece

49. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi
49.1.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „K S 1”
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Preiļu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas katoļu draudzes, reģ.
nr. 90000471453, juridiskā adrese: Tirgus laukums 1, Preiļi, Preiļu novads, dekāna Jāņa Stepiņa,
2021.gada 13.decembra iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620070191
sadalīšanu nekustamajā īpašumā „Kalna Sprindži 1”, kadastra numurs 76620070206, sadalot zemes
vienību divos zemes gabalos, kas atrodas Kalna Sprindžos, Riebiņu pagastā, Preiļu novadā, konstatēts:
Nekustamā īpašuma „K S 1” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620070191
kopplatība ir 2,42ha, tā sadalāma 1,42ha un 1,00ha platībās.
Atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta
Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (spēkā no 05.08.2016.),
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu ar pašvaldības nosacījumiem, kas atbilst teritorijas
plānojumā noteiktās funkcionālās zonas „Lauku zemes (L1)”, izmantošanas nosacījumiem Riebiņu
novada teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”:
Atklāti balsojot: PAR - 14 balsis (A.Brakovska, 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, (A.Lazdāns nepiedalās balsojumā), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „K S 1”, kadastra Nr. xxxxx,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76620070191 (platība 2,42ha), zemes vienību sadalot
divos zemes gabalos 1,42 ha un 1,0 ha platībās atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā.
3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (1,42ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās
uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība, kods 0101).
3.1 Noteikt atdalāmā zemes gabala (1,42ha) plānoto nosaukumu „Bērzlejas”.
4. Noteikt paliekošā zemes gabala (1,0ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās
uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
(kods 0701).
4.1 Noteikt paliekošā zemes gabala (1,0ha) plānoto nosaukumu „Busiņi”.
5. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek veikts saskaņā ar Riebiņu novada domes apstiprināto
teritoriālplānojumu (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: 2000 (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 darbu projekts izstrādājams elektroniskā formā.
9. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā saskaņošanas būvvaldē un
apstiprināšanas Preiļu novada domē.
Sagatavotājs: I.Upeniece

49.2.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „G”
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts īpašnieka A. S., adrese: xxxxxxxxxx iesniegums (09.12.2021. Nr.4-15/1177) par
viņam piederošā nekustamā īpašuma sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi.
Zemes īpašnieks lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „G”, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu xxxxxx sadalei 3 atsevišķās zemes vienībās, ar mērķi atdalīt: apbūvētu zemes
gabalu 1,08 ha platībā. Plānotie zemes lietošanas mērķi – atdalītajam zemes gabalam – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), paliekošajiem zemes gabaliem – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Pamatojoties uz 02.08.2016. MK noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”,
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Brakovska, 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, (A.Lazdāns nepiedalās balsojumā), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „G”, kadastra Nr.xxxxxxxx, Preiļu novada Vārkavas pagastā,
sadalei.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxx
sadalei, izveidojot trīs (3) pastāvīgus zemes gabalus 1,08 ha un 2,96 ha, 7,16 ha platībās
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas), atbilstoši iesniegtajam
grafiskajam pielikumam, precizēt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
3. Izsniegt projekta izstrādes nosacījumus.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – A.Streļčs
Sagatavotājs: A.Streļčs

49.3.
I. M. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot I. M., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxx 2021. gada 07.decembra iesniegumu
(reģ. 07.12.2021., Nr.4-15/1167 par nekustamā īpašuma “Z M” ar īpašuma kadastra Nr.xxxxxxxxxx
Preiļu novada Preiļu pilsētā, sadali,
pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu un Zemes ierīcības likuma 5 panta pirmo daļu,
kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz
saviem īpašumiem vai būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz
svešas zemes un ir patstāvīgi īpašuma objekti; un 8 panta pirmās daļas trešo apakšpunktu, kas nosaka,
Zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai; MK noteikumiem
Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija
noteikumu Nr.455 „Adresācijas noteikumi” 12 punktu kas nosaka, ka Apbūvei paredzētajai zemes
vienībai adresi piešķir līdz būvniecības ieceres saskaņošanai. Ja nepieciešams, adresi apbūvei
paredzētajai zemes vienībai var piešķirt, veidojot jaunu zemes vienību un 14 punktu, kas nosaka, ka Ja
apbūvei paredzētajai zemes vienībai adrese nav piešķirta un uz apbūvei paredzētās zemes vienības
atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai piešķir atsevišķu adresi, izņemot šo
noteikumu 21., 22. un 23. punktā minētos gadījumus, bet zemes vienībai, ja nepieciešams, piešķir adresi,
kas piešķirta vienai no ēkām, neatkarīgi no tā, vai ēka un zemes vienība ir viena īpašnieka vai vairāku
īpašnieku īpašumā (valdījumā),

Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Brakovska, 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, (A.Lazdāns nepiedalās balsojumā), Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma “Z M” ar īpašuma kadastra Nr.xxxxxx, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 7601 005 1002 atbilstoši grafiskajam pielikumam – atdalīt zemes vienību
apmēram 0,11 ha platībā.
2. Noteikt, ka zemes gabala platība var tikt precizēta, veicot uzmērīšanu dabā.
3. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7601 005 1002 atdalāmajai platībai apmēram 0,11 ha
noteikt plānoto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0801 (komercdarbības objektu apbūve) un
plānoto adresi Pils iela 10, Preiļi, Preiļu nov..
4. Īpašumā paliekošajai zemes vienības daļai saglabāt esošo nosaukumu “Z M “ un piešķirt adresi
Mehanizatoru iela 7, Preiļos, visām uz zemes vienības esošajām ēkām saglabāt esošās, VARIS
reģistrētās adreses
5. Īpašumā paliekošajai zemes vienības daļai saglabāt esošos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus
0702 ( trīs, četru un piecu stāvu dzīvojamo māju apbūve), 0601(Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme), 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība), 1104
(Transporta līdzekļu garāžu apbūve), 0701 (Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve).
6. Izstrādājot zemes ierīcības sadales projektu paredzēt piekļuvi visām projektētajām zemes vienībām.
7. Noteikt, ka zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna pamatnes.
8. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu veicējam.
9. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai domē, jāiesniedz
saskaņošanai Preiļu novada būvvaldē.
10. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā 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.
12. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Pielikumā Nr. 28 : Grafiskais pielikums.
Sagatavotājs: V.Biezaite

Plkst. 13.07 zālē atgriežas deputāts A.Lazdāns.

50. §
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
50.1.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „P”
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot sertificēta zemes ierīkotāja Marinas Sisojevas, sertifikāta numurs AA0148, 2021.gada
7.oktobrī elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „P”, kadastra numurs 76620040011, kas atrodas Riebiņu pagastā Preiļu novadā, konstatēts,
ka izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumiem
Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,

Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (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 projektu nekustamam īpašumam „P” (kadastra nr. xxxxx), par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx (platība 8,1ha) sadalīšanu divos zemes gabalos.
2. Noteikt plānotajai zemes vienībai nr.1 (3,6ha, kadastra apzīmējums 76620040108) zemes
izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Noteikt plānotajai atdalāmajai zemes vienībai nr.2 (4,5ha, kadastra apzīmējums 76620040143) zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD Latgales reģionālajā
nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: I.Upeniece

50.2.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “A” un “D”
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts sertificētās zemes ierīkotājas Marinas Sisojevas iesniegums (29.11.2021.) izstrādātā
zemes ierīcības projekta apstiprināšanai nekustamā īpašuma “A” un “D” savstarpējās robežas
pārkārtošanai.
Pamatojoties uz LR likuma „Zemes ierīcības likums”19.panta 2.daļu un atbilstoši 02.08.2016.
MK noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28.punktu, kā arī
pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.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. Apstiprināt sertificētās zemes ierīkotājas Marinas Sisojevas izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma “A” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx un
nekustamā īpašuma “D” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxx savstarpējās robežas
pārkārtošanai Aglonas pagastā.
2. Zemes vienībai “A” ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx apstiprināt projektēto platību 7,2 ha,
precizēt noteikto adresi zemes vienībai un uz tās esošām ēkām uz: "Akmeņmājas", Sekļa
Daukšti, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304, un saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101).
3. Zemes vienībai “D” ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx apstiprināt projektēto platību 3,6 ha,
saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība ( kods 0101).
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – A.Streļčs
Sagatavotājs: A.Streļčs

50.3.
SIA “Aizkraukles mērnieks” iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot SIA “Aizkraukles mērnieks”, reģ. Nr.45403016678, 2021.gada 29.novembra
iesniegumu (reģ.29.11.2021., Nr.4-11/3294) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „S M” Preiļu novada Pelēču pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7656 005 0318,
konstatēts, ka zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam īpašumam „S M” Preiļu novada Pelēču
pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums xxxxxx ir izstrādājis zemes ierīkotājs Gatis
Grunšteins,(sertifikāta Nr.AA0106).
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 „S M” Preiļu novada
Pelēču pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums xxxxxxx.
2. Plānotajai zemes vienībai Nr. 1 ar plānoto platību 5,43 ha (plānotais kadastra apzīmējums 7656
005 0322) saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība) un esošo nosaukumu “S M ”.
3. Plānotajai zemes vienībai Nr. 2 ar plānoto platību 5,61 ha (plānotais kadastra apzīmējums 7656
005 0323) piešķirt jaunu nosaukumu “S P” un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101
(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
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

51. §
Par nekustamā īpašuma sadali
51.1.
Par nekustamā īpašuma “Ķ” sadalīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot T. R., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese: xxxxxxxx, 2021. gada 1.decembra
iesniegumu par nekustamā īpašuma “Ķ” sadalīšanu Riebiņu pagastā Preiļu novadā, konstatēts, ka
atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma “Ķ”
sastāvā ietilpst četras zemes vienības, īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā 1995.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 “Ķ”, kadastra nr. xxxxxxc, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
76620060003 1,2ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu.
2. Noteikt zemes vienībai, kadastra apzīmējums 76620060003, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “M Ķ”.
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

51.2.
Par nekustamā īpašuma „S” sadalīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts zemes līdzīpašnieku V. E., deklarētā adrese: xxxxxxxxxxx, un Ģ. E., deklarētā adrese:
xxxxxxxxxxx, iesniegums (22.11.2021., Nr.2-1.13.2/21/1418-S) par viņiem piederošā nekustamā
īpašuma „S” sadali Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 11.panta 3.daļu
un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, LR MK 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. 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. Piekrist nekustamā īpašuma “S”, kadastra Nr.xxxxxxx, sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1 zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 76420080046.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”M S” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76420080046.
3. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76420080046 no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101)
uz: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – A.Streļčs
Sagatavotājs: A.Streļčs

51.3.
Par nekustamā īpašuma „L” sadalīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts zemes īpašnieces L. S., uzrādītā adrese: xxxxxxxxxxx, iesniegums (09.12.2021.,
Nr.4-15/1181) par viņai piederošā nekustamā īpašuma „L” sadali Vārkavas pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 11.panta 3.daļu
un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.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. Piekrist nekustamā īpašuma “L”, kadastra Nr.xxxxxxx, sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1 zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 76940020135.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”E” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76940020135, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – A.Streļčs
Sagatavotājs: A.Streļčs

51.4.
S. F. pilnvarotās personas A. Š. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot S. F., personas kods xxx-xxx, pilnvarotās personas A. Š., personas kods xxx-xxx, dzīvo
xxxxxxxxx, kura darbojas uz 12.07.2021.gada ģenerālpilnvaras Nr.133 pamata, 2021. gada
29.novembra iesniegumu (reģ. 29.11.2021., Nr.4-15/1150) par nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr.7658 004 0215 Preiļu novada Preiļu pagastā, sadali un nosaukuma piešķiršanu, 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 ar īpašuma kadastra Nr. 7658 004 0215 Preiļu novada Preiļu
pagastā, sastāvoša no divām zemes vienībām, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 004
0215 platībā 2,5 ha neizstrādājot zemes ierīcības sadales projektu.
2. Atdalāmo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 004 0215 platībā 2,5 ha iekļaut jaunā
īpašumā ar jaunu nosaukumu “D” 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. Īpašumā paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7658 004 0216 platībā 1,5 ha
saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101(zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība) un piešķirt nosaukumu “K”.
4. 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

51.5.
M. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot M. P., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxx, 2021. gada 07.decembra iesniegumu
(reģ. 07.12.2021., Nr.4-15/3403) par nekustamā īpašuma “J” ar kadastra Nr.xxxxxxxx Preiļu novada
Aizkalnes 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” 8.3 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 “J” ar kadastra Nr.xxxxxxxxx Preiļu novada Aizkalnes
pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7644 001 0316 platībā 2,2 ha neizstrādājot zemes
ierīcības sadales projektu.
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7644 001 0316 piešķirt jaunu nosaukumu “A
e” un mainīt 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. 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

51.6.
R. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot R. S., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxx 2021. gada 14.decembra iesniegumu
(reģ. 14.12.2021., Nr.4-15/) par nekustamā īpašuma “Ā” ar kadastra Nr.xxxxxxx 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 , 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” 8.3 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 “Ā” ar kadastra Nr.xxxxxxxx Preiļu novada Pelēču
pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7656 002 0277 platībā 3,7 ha neizstrādājot
zemes ierīcības sadales projektu.
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7656 002 0277 piešķirt jaunu nosaukumu
“Ū” 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

51.7.
Par nekustamā īpašuma „L” sadalīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts zemes īpašnieka J. L., deklarētā adrese: xxxxxxxxxxx, iesniegums (13.12.2021., Nr.415/1196) par viņam piederošā nekustamā īpašuma „L” sadali Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 11.panta 3.daļu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. 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. Piekrist nekustamā īpašuma “L”, kadastra Nr.xxxxxx, sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1 zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 76420100167.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”S” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76420100167.
3. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76420100167 no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101)
uz: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – A.Streļčs
Sagatavotājs: A.Streļčs

52. §
Par pašvaldības zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 76420020171 un 76420020156
apvienošanu Aglonas pagastā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem zemes vienība 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76420020171, un blakus pieguļošā zemes vienība 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76420020156
atrodas pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.7642 010 0199, sastāvā. Zemes gabali
nav kadastrāli uzmērīti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, MK 20.06.2006.
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 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. Apvienot pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76420020171 un
76420020156 vienā kopējā zemes vienībā, saglabājot jaunizveidoto zemes vienību nekustamā
īpašuma, kadastra Nr. 7642 010 0199, sastāvā.
2. Noteikt platību jaunizveidotajai zemes vienībai 3,3 ha.
3. Apstiprināt robežas un zemes lietošanas veidu sadalījumu jaunizveidotajai zemes vienībai
saskaņā ar grafisko pielikumu.
4. Noteikt jaunizveidotajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
5.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – A.Streļčs
Sagatavotājs: A.Streļčs

53. §
Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamajam īpašumam Aglonas pagastā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Nekustamā īpašuma „M”, zemes vienības, kadastra apzīmējums xxxxxxxx, īpašniece ir I. I..
Sakarā ar to, ka augstāk minētā zemes vienība nerobežojas ar koplietošanas ceļu, nepieciešams noslēgt
līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu ar pašvaldību, kā kalpojošo īpašumu izmantojot pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76420040201.

Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 6.1 pantu, Civillikuma 1231.,1232. pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta 27.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 līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu uz nekustamā īpašuma „M”, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx, kā kalpojošo īpašumu izmantojot pašvaldībai piederošo
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76420040201.
2. Reģistrēt līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgrāmatā.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – A.Streļčs
Sagatavotājs: A.Streļčs

54. §
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma A.Upīša iela 3-31, Preiļos, reģistrāciju zemesgrāmatā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. M. , personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxx , 2021. gada 12. novembra iesniegumu
(reģ. 12.01.2021., Nr.4-15/1109 par pašvaldības dzīvokļa Andreja Upīša ielā 3-31, Preiļos, Preiļu novadā
atsavināšanu, konstatēts:
Dzīvokļa īpašums Andreja Upīša ielā 3-31, Preiļos, Preiļu novadā ir izīrēts J. M. no 2004. gada
(21.12.2015. īres līgums Nr.99/15) pamatojoties uz Preiļu novada domes 2004.gada 16.novembra sēdes
lēmumu, protokols Nr.19, p.2.1.1.
Dzīvoklis ir Preiļu novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā. Dzīvokļa īpašums nav reģistrēts
zemesgrāmatā. Pēc novada pašvaldības grāmatvedības datiem dzīvoklis atrodas Preiļu novada
pašvaldības bilancē.
Lai varētu lemt par nekustamā īpašuma pārdošanu, pašvaldības īpašumtiesības jāreģistrē
zemesgrāmatā un jāpasūta dzīvokļa novērtējums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma „Par nekustamā
īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” VI. nodaļu,
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. Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu Nr. 31, Andreja Upīša ielā 3, Preiļos, Preiļu novadā
uz Preiļu novada pašvaldības vārda.
2. Uzdot nekustamā īpašuma daļai sagatavot dokumentus dzīvokļa reģistrācijai zemesgrāmatā un
pasūtīt dzīvokļa novērtējumu.
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

55. §
Par zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā
55.1.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 001 0199 Preiļu novada Pelēču pagastā
reģistrāciju zemesgrāmatā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.7656 001 0007 Preiļu novada Pelēču
pagastā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 001 0199, reģistrāciju zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda, konstatēts:
1. Zemes vienība 0,6 ha platībā Preiļu novada Pelēču pagastā ar kadastra apzīmējumu 7656 001
0199, ir pašvaldībai piekrītošā zeme saskaņā ar Preiļu novada domes 2009.gada 19.novembra
lēmumu, protokols Nr.18, punkts 29.99.
2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7656 001 0199 ir 27.08.2021. uzmērīta.
3. 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 lauksaimnieciskās
izmantošanas teritorijā.
4. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts paredz pašvaldības tiesības iegūt un
atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus.
5. Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta otrās daļas 2.punkts paredz: “ Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme - vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā
attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai
pašvaldību funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 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. No īpašuma ar kadastra Nr.7656 001 0007 Preiļu novada Pelēču pagastā atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 7656 001 0199 platībā 0,6 ha un iekļaut jaunā īpašumā ar nosaukumu “L
R“.
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7656 001 0199 platībā 0,6 ha saglabāt esošo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība).
3. Īpašumā paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7656 001 0168 un 7656 005
0284 saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
4. Reģistrēt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7656 001 0199 platībā 0,6 ha Preiļu novada
Pelēču pagastā, zemesgrāmatā kā Preiļu novada pašvaldības īpašumu.
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

55.2.
M. Č. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot M. Č., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxx 2021.gada 19. maija iesniegumu (reģistrēts
19.05.2021., Nr. 4-15/382 Č), par nekustamā īpašuma “V” ar kadastra Nr. xxxxxx, sastāvoša no divām
apbūvētām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7656 002 0104 platībā 1,52 ha un 7656 002 0105
platībā 9,9 ha Pelēču pagastā, Preiļu novadā, atsavināšanas ierosināšanu, konstatēts:

(1) Normatīvajos aktos noteiktajos termiņos nav veikta apbūvēto zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 7656 002 0104 un 7656 002 0105 “V”, Pelēču pagasts, Preiļu novads, izpirkšana,
Preiļu novada domē 2014. gada 24.aprīlī, protokols Nr.9, punkts 3.6. pieņemts lēmums ”Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V. P.”.
(2) V. P. 27.06.2020. ir miris. M. Č. ir V. P. māsa.
(3) Ēkas, kas atrodas uz apbūvētajām zemes vienībām ir M. Č. īpašumā. 2020.gada 30.novembrī
noslēgts zemes nomas līgums Nr.4-25/2020/56 ar M. Č. par apbūvētajām zemes vienībām. Ēkas
un būves ir reģistrētas zemesgrāmatā uz M. Č. vārda Pelēču pagasta zemesgrāmatu nodalījumā
Nr.100000613242.
(4) Zemes vienības ir uzmērītas 27.08.2021.
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” nosaka, ka nekustamā īpašuma atsavināšanu var
ierosināt persona, kurai ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un, ar kuru pašvaldība noslēgusi zemes
nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā, un par ko ir noslēgts zemes
nomas līgums (4.pants ceturtā daļa 8.punkts), kā arī pamatojoties uz „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtā daļas 3.punktu, kas paredz, ka nekustamā īpašuma atsavināšanu
var ierosināt persona- zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja
viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas
ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei.
Likuma „par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas otrais punkts paredz pašvaldības tiesības iegūt un
atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus.
Lai varētu veikt nekustamā īpašuma atsavināšanu, nepieciešams reģistrēt īpašumu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda un pasūtīt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma” 4.panta ceturtās daļas 8. un 3.punktu un 37.pantu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas otro
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. Reģistrēt nekustamo īpašumu “V” ar kadastra Nr. xxxxxxx, sastāvošu no divām apbūvētām
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7656 002 0104 platībā 1,52 ha un 7656 002 0105
platībā 9,9 ha Pelēču pagastā, Preiļu novadā, zemesgrāmatā kā Preiļu novada pašvaldības
īpašumu.
2. Pasūtīt nekustamā īpašuma novērtējumu.
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

56. §
Par licencētās makšķerēšanas organizēšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Preiļu novada pašvaldība pārņem visas Riebiņu apvienības funkcijas, kas saistītas ar licencēto
makšķerēšanas organizēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategrades, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas,
Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezerā. Nolikums netiek mainīts, mainās organizētājs - Preiļu
novada pašvaldība
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, ka Preiļu novada pašvaldība pārņem visas Riebiņu apvienības pārvaldes funkcijas,
kas saistītas ar licencēto makšķerēšanas organizēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategrades, Eikša,
Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezerā.
2. Apstiprināt, ka turpina darboties Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/2018 "Par
licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategrades, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā
Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezerā" (spēkā esošā redakcija), kas ir spēkā
līdz 15.10.2028.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldība.
Sagatavotājs: S.Launerte

PAPILDJAUTĀJUMI
57. §
Par Preiļu novada pašvaldības Informāciju tehnoloģiju daļas nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot lēmumprojektu par Informāciju tehnoloģiju daļas nolikuma apstiprināšanu, pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Preiļu novada pašvaldības nolikumu
(06.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 2021/05),
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 pašvaldības Informāciju tehnoloģiju daļas nolikumu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Informāciju tehnoloģiju daļas vadītājs A. Buks.
Pielikumā Nr. 29 : Preiļu novada pašvaldības Informāciju tehnoloģiju daļas nolikums.
Sagatavotājs: A. Buks

58. §
Par izsoles rezultātiem
58.1
Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa Mercedes Benz 0303 ar valsts reģistrācijas numura
zīmi GN 2935, atsavināšanas 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,
atsavināšanas izsoles organizēšanu, konstatēts:
1.Saskaņā ar Preiļu novada domes 30.11.2021. prot. Nr. 25.punkts 24.2.sēdes lēmumu, tika
izsludināta pašvaldībai pašvaldības kustamās mantas - autobusa Mercedes Benz 0303 ar valsts
reģistrācijas numura zīmi GN 2935, šasijas Nr.WDB30012113057355, izlaiduma gads – 1989,
atsavināšanas pirmā izsole.
2. Uz izsoli nebija reģistrējies neviens pretendents.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 ”Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 62 punktu un izsoles noteikumiem (apstiprināti ar Preiļu novada domes
2021.gada 30.novembra sēdes lēmumu protokols Nr. 25.,punkts 24.2.),
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. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – autobusa Mercedes Benz 0303 ar valsts reģistrācijas
numura zīmi GN 2935, šasijas Nr.WDB30012113057355, izlaiduma gads – 1989, atsavināšanas
izsoles rezultātus (izsoles protokols – pielikumā).
2. Uzskatīt izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicis neviens pretendents.
3. Rīkot atkārtotu pašvaldības kustamās mantas – autobusa Mercedes Benz 0303 ar valsts
reģistrācijas numura zīmi GN 2935, , atsavināšanas otro izsoli, samazinot nosacīto cenu par 20
% un nosakot ka izsoles sākumcena ir 1160,00EUR.
4. Apstiprināt pašvaldībai piederošās kustamās mantas – autobusa Mercedes Benz 0303 ar valsts
reģistrācijas numura zīmi GN 2935, otrās 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 pašvaldības Nekustamā īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisija, Transporta daļa
Pielikumā Nr. 30 : Izsoles protokols, izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: V.Biezaite

58.2
Par pašvaldības kustamās mantas – vieglā katafalka VOLVO 7403 ar valsts reģistrācijas numura
zīmi EH 1112 atsavināšanas 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
atsavināšanas izsoles organizēšanu, konstatēts:
1.Saskaņā ar Preiļu novada domes 30.11.2021. prot. Nr. 25.punkts 24.3.sēdes lēmumu, tika
izsludināta pašvaldībai pašvaldības kustamās mantas -vieglā katafalka VOLVO 7403 ar valsts
reģistrācijas numura zīmi EH 1112, šasijas Nr.YV1744835J1210863, izlaiduma gads – 1987
atsavināšanas pirmā izsole.
2. Uz izsoli nebija reģistrējies neviens pretendents.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 ”Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 62 punktu un izsoles noteikumiem (apstiprināti ar Preiļu novada domes
2021.gada 30.novembra sēdes lēmumu protokols Nr. 25.,punkts 24.3.),
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 pašvaldības kustamās mantas – vieglā katafalka VOLVO 7403 ar valsts reģistrācijas
numura zīmi EH 1112, šasijas Nr.YV1744835J1210863, izlaiduma gads – 1987, atsavināšanas
izsoles rezultātus (izsoles protokols – pielikumā).
2. Uzskatīt izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicis neviens pretendents.
3.Rīkot atkārtotu pašvaldības kustamās mantas – vieglā katafalka VOLVO 7403 ar valsts
reģistrācijas numura zīmi EH 1112, šasijas Nr.YV1744835J1210863, izlaiduma gads – 1987,
atsavināšanas otro izsoli, samazinot nosacīto cenu par 20 % un nosakot ka izsoles sākumcena
ir 600,00EUR.
4. Apstiprināt pašvaldībai piederošās kustamās mantas – vieglā katafalka VOLVO 7403 ar valsts
reģistrācijas numura zīmi EH 1112 otrās 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 pašvaldības Nekustamā īpašuma privatizācijas
un atsavināšanas komisija, Transporta daļa

Pielikumā Nr. 31 : Izsoles protokols, izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: V.Biezaite
59. §
Par grozījumu veikšanu Lauku teritoriju komunālās daļas darbinieku amatu sarakstā
(Ziņo: Ā.Vucāns, J.Ivanāne)

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, 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),
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 grozījumus Preiļu novada domes 2021.gada 30.novembra domes sēdes lēmumā,
(protokols Nr.25, 2.§) “Par Preiļu novada domes amatpersonu, Preiļu novada pašvaldības
centrālās administrācijas struktūrvienību un tās iestāžu darbinieku amatu saraksta un
mēnešalgu 2022.gadam apstiprināšanu” Lauku teritoriju komunālās daļas sadaļā, papildinot
to ar amata vietu:
Amata
Amata
Pilnas likmes
Amata
Profesijas
saime,
līmenis,
mēnešalga
Likm
nosaukums
kods
apsakšsaim mēnešalgas
2022.gadā
e
e
grupa
(EUR)
Lauku teritoriju komunālā daļa
Apkures iekārtu
operators
(sezonas Aizkalnes 8182 13
13., III
4
1
570
pagasta pārvaldes
katlu mājā)
2. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.janvāri.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi: Preiļu novada pašvaldības Personālvadības un administratīvā
daļa.
Sagatavotājs: J.Ivanāne

60. §
Par nekustamā īpašuma „G” zemes ierīcības projekta izstrādi Aglonas pagastā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts zemes īpašnieka A. R. pilnvarotās personas D. B., deklarētā adrese: xxxxxxxxx,
iesniegums (17.12.2021., Nr.4-15/1218) par viņam piederošā nekustamā īpašuma „G” sadali un zemes
ierīcības projekta izstrādi.
Konstatēts:
Zemes īpašnieks lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „G”, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās, ar mērķi atdalīt: neapbūvētu

zemes gabalu 12,4 ha platībā. Plānotie zemes lietošanas mērķi: atdalītajam zemes gabalam - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), paliekošajam zemes gabalam zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Pamatojoties uz 02.08.2016. MK noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Atklāti balsojot: PAR - 15 balsis (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. Piekrist nekustamā īpašuma „G”, kadastra Nr.xxxxxxxxx, Preiļu novada Aglonas pagastā,
sadalei.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76420100136
sadalei, izveidojot divus (2) patstāvīgus zemes gabalus 1,5 ha un 12,4 ha platībās (vairāk vai
mazāk, cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas), atbilstoši iesniegtajam grafiskajam
pielikumam, precizēt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus.
3. Izsniegt projekta izstrādes nosacījumus.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – A.Streļčs
Sagatavotājs: A.Streļčs

61. §
Par pašvaldības zemes nomas tiesību maksas cenrāža apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, V.Biezaite, izsakās: M.Plivda, R.Rubins, J.Erts)

Ar Aglonas novada domes 28.09.2018. lēmumu Nr.5.6., tika nolemts izstrādāt pašvaldības
zemes nomas maksas cenrādi. Veicot tirgus izpēti, izvēlēts vērtētājs SIA „Vindeks”, reģistrācijas Nr.
40003562948, kurš atbilstoši dotajam darba uzdevumam iesniedzis (saņemts 13.12.2018., Nr.2713)
iespējamo zemes nomas maksas aprēķinu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un atbilstoši 19.06.2018.
MK noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”,
Deputāte M.Plivda izsaka viedokli, vai šobrīd ir saistošs Aglonas novada domes lēmums un kāpēc tiek
noteikta maksa, balstoties uz 2018. gada novērtējumu.
V.Biezaite komentē, ka ir jauns aktuāls novērtējums. Tas tiks nosūtīts deputātiem.
Priekšlikums šo jautājumu šobrīd izslēgt no darba kārtības un atlikt izskatīšanu.
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. Atlikt jautājuma izskatīšanu.
2. Lēmums nav pieņemts.
Sagatavotājs: A.Streļčs

62. §
Par grozījumu veikšanu Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes un Preiļu novada
Galvenās bibliotēkas darbinieku amatu sarakstā
(Ziņo: Ā.Vucāns, J.Ivanāne)

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, 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),
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 grozījumus Preiļu novada domes 2021.gada 30.novembra domes sēdes lēmumā,
(protokols Nr.25, 2.§) “Par Preiļu novada domes amatpersonu, Preiļu novada pašvaldības
centrālās administrācijas struktūrvienību un tās iestāžu darbinieku amatu saraksta un
mēnešalgu 2022.gadam apstiprināšanu” Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes sadaļā,
papildinot to ar amata vietu:

Amata nosaukums
Rušonas KN
Apkures iekārtu
operators (sezonas
Rušonas KN katlu
mājā)

Profesijas
kods

Amata
saime,
apakšsaime

Amata
līmenis,
mēnešalgas
grupa

8182 13

13., III

4

Likme

0.5

Pilnas likmes
mēnešalga
2022.gadā (EUR)

570

2. Izdarīt grozījumus Preiļu novada domes 2021.gada 30.novembra domes sēdes lēmumā,
(protokols Nr.25, 2.§) “Par Preiļu novada domes amatpersonu, Preiļu novada pašvaldības
centrālās administrācijas struktūrvienību un tās iestāžu darbinieku amatu saraksta un
mēnešalgu 2022.gadam apstiprināšanu” Preiļu novada Galvenās bibliotēkas sadaļā,
papildinot to ar amata vietu:

Amata nosaukums
Rušonas bibliotēka
Apkures iekārtu
operators (sezonas
Rušonas bibliotēkas
katlu mājā)

Profesijas
kods

Amata
saime,
apakšsaime

Amata
līmenis,
mēnešalgas
grupa

8182 13

13., III

4

Likme

0.5

Pilnas likmes
mēnešalga
2022.gadā (EUR)

570

3. Uzdot Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes un Preiļu novada Galvenās bibliotēkas
atbildīgajam darbiniekam veikt grozījumus amatpersonu un darbinieku darba līgumos,
saskaņā ar apstiprināto amatu sarakstu.
4. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.janvāri.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi: Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde, Preiļu novada
Galvenā bibliotēka
Sagatavotājs: J.Ivanāne

63. §
Par ziedojuma pieņemšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu „Par
pašvaldības budžetiem” un izskatot noslēgto ziedojuma līgumu starp Preiļu novada Labklājības pārvaldi
un SIA “XXXX” par ziedojumu pansionātam “Preiļi” summā EUR XXX (inventāra iegādei klientu
ikdienas un brīvā laika pavadīšanas vajadzību nodrošināšanai)
Ā.Vucāns izsaka priekšlikumu atlikt jautājuma izskatīšanu līdz apstākļu noskaidrošanai.
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. Atlikt jautājuma izskatīšanu.
2. Lēmums nav pieņemts.

Sēdi slēdz plkst. 1320
Sēdes vadītājs

Ārijs Vucāns

Protokoliste

Lāsma Ruzģe

Protokols parakstīts 30.12.2021.

