LATVIJAS REPUBLIKA

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Preiļi
2022. gada 24. februārī

Nr.6

Sēdi sasauc plkst.10.00
Sēdi atklāj plkst. 10.00
Sēdi vada domes priekšsēdētājs ĀRIJS VUCĀNS
Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lāsma RUZĢE
Domes sēde tiek ierakstīta audioformātā un videoformātā.
Sēdē piedalās:
Domes deputāti – Ārijs Vucāns, Anita Brakovska, Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Iveta Stare,
Andris Lazdāns, Ineta Anspoka (attālināti), Oskars Bērziņš, Raimonds Rubins, Andris Pastars, Juris
Erts (attālināti), Maruta Plivda, Nadežda Hļebņikova (attālināti), Juris Vucāns, Lauris Pastars
Domes darbinieki un uzaicinātās personas:
Aigars Zīmelis – Pašvaldības izpilddirektors;
Inta Klindžāne – Juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja;
Anete Urka – Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja;
Ingūna Barkeviča – Projektu vadītāja;
Anita Vjakse – Salas pamatskolas direktore;
Ivars Pakers – Informāciju tehnoloģiju daļas vadītāja vietnieks.
Attālināti domes sēdē piedalās:
Aivars Rivars, Andrejs Zagorskis, Artis Žukovs, Artūrs Meluškāns, Dagnija Dudarjonoka, Ilona
Žukova, Inese Kunakova, Inese Jakovele, Ineta Valaine, Inga Jurkāne, Ivars Anspoks, Iveta
Stašulāne, Jolanta Gžibovska, Juta Ivanāne, Artūrs Lepers, Laila Lazdāne, Liene Mūrniece, Liāna
Loginova-Plivda, Mairita Armane, Mārīte Bogdanova, Natālija Rivža, Ināra Upeniece, Inta
Kivleniece, Ilga Pokšāne
Sēdes vadītājs iepazīstina deputātus ar darba kārtības jautājumiem.

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
Finanšu komitejas jautājumi:
1. Par Preiļu novada pašvaldības Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtības apstiprināšanu.
2. Par “Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu
līdzfinansēšanas konkursa” nolikuma apstiprināšanu.
3. Par noteikumu “Mobilo telefonu un telefonu numuru piešķiršanas un izmantošanas kārtība
Preiļu novada pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem)” apstiprināšanu.
4. Par grozījumu veikšanu Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku amatu
sarakstā.
5. Par piedalīšanos LEADER projektu konkursā.
6. Par Preiļu novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu
2022. – 2024. gadam.
7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda projektiem.
8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana
Preiļu novada ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzībai”.
9. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Jaunie spārni” projektu iesniegumu
konkursam.
10. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu.
11. Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
14. Par telpu apakšnomas līguma slēgšanu.
15. Par pašvaldības zemes atsavināšanas uzsākšanu.
16. Par izsoles rezultātiem.
17. Par zemes gabalu nomas tiesību izsoli.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi:
18. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
19. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
20. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
21. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
22. Par dzīvojamās mājas īri.
23. Par dzīvojamās platības piešķiršanu sociālajā mājā "Rudenāji".
24. Par saistošajiem noteikumiem “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas kārtību”.
25. Par Preiļu novada pašvaldības noteikumu „Par Preiļu novada pašvaldības apbalvojumiem un to
piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu.
26. Par Preiļu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu.
27. Par Salas pamatskolas reorganizāciju.
28. Par pašvaldības dzīvokļa apmaiņu.
29. Par īres tiesību piešķiršanu.
Infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumi:
30. Par saistošajiem noteikumiem „ Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Preiļu novadā”.
31. Par saistošajiem noteikumiem “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtība Preiļu novadā”.

32. Par saistošajiem noteikumiem „ Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Preiļu
novadā”.
33. Par saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību un administratīvo atbildību Preiļu novadā”
apstiprināšanu.
34. Par saistošo noteikumu “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
pārskatīšanu” apstiprināšanu.
35. Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
36. Par Preiļu novada pašvaldības Aglonas Komunālo pakalpojumu daļas nolikuma apstiprināšanu.
37. Par Vārkavas komunālo pakalpojumu daļas nolikuma apstiprināšanu.
38. Par Preiļu novada pašvaldības Lauku teritoriju komunālās daļas nolikuma apstiprināšanu.
39. Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Aglonas pagastā, Preiļu novadā kā teritorijas
plānojuma grozījumi izstrādes uzsākšanu.
40. Par telpu nomas līgumu.
41. Par nekustamo īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
42. Par zemes nomu.
43. Par nekustamā īpašuma sadali.
44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
45. Par zemes ierīcības projekta izstrādi Upmalas pagastā.
46. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
47. Par medību tiesību nomas līguma noslēgšanu.
48. Par atteikumu zušu licences izsniegšanai.
49. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Ciriša
ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
50. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Jašazarā 2022.gadam iedalīšanu.
51. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Kaučera ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
52. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Eikša
ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
53. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Lielajā Kalupes ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
54. Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā Tartakas upē 2 km no Cirīša ezera
izsniegšanu zemnieku saimniecībai “Sollominas muiža”.
55. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar zemnieku saimniecību ”Agnese”, un
zvejas limita komerciālajai zvejai Bieržgaļa ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
56. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar zemnieku saimniecību ”Purviņi”, un
zvejas limita komerciālajai zvejai Lielā Kolupa ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
57. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Bicānu ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
58. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Kameņecas Ilzis ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
Sēdes vadītājs Ārijs Vucāns ierosina iekļaut darba kārtībā papildus sagatavotus 9 papildjautājumus:
Papildjautājumi:
1 (59) Par atļauju amatu savienošanai.
2. (60) Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā.
3. (61) Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.

4. (62) Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu Rušonas pagasta ezeru un dabas ainavu
apsaimniekošanas biedrībai.
5. (63) Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Jaukto cīņu sporta klubs “THE
LATGALIANS””.
6. (64) Par patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību “Veiksmes biķeris”.
7. (65) Par nekustamā īpašuma sadali.
8. (66) Par izsoles rezultātiem.
9. (67) Par parakstu vākšanas vietām tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu
“Grozījumi Likumā par ostām”.
Deputāte M.Plivda: Nebija iesūtīti visi papildjautājumi, tāpēc nepieciešams tos izskaidrot.
Sēdes vadītājs Ā.Vucāns paskaidro ienākušos papildjautājumus.
Plkst. 10.03 no zāles iziet deputāts A.Pastars.

Sēdes vadītājs aicina balsot par izsludināto darba kārtību ar 58 jautājumiem, iekļaujot papildus
sagatavotus 9 (deviņus) papildjautājumus kā darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt
sēdi.
Balsojums par darba kārtību
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris
Erts, Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris
"PAR" - Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 3 (Lauris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
"NEPIEDALĀS" - 1 (Andris Pastars - Nepiedalās balsojumā)

Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus sagatavotus 9 (deviņus) papildjautājumus
kā darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi.
Plkst. 10.06 zālē atgriežas deputāts A.Pastars.

1.§
Par Preiļu novada pašvaldības Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtības
apstiprināšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, I.Kunakova, izsakās: L.Pastars)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka:
Pašvaldības dome pieņem: iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas),
Deputāts L.Pastars izsaka priekšlikumu par iepirkumu plānu apstiprināšanu domes sēdēs.

Balsojums: PAR – 5 balsis (A. Pastars, M. Plivda, R. Rubins, L. Pastars, J. Erts), PRET – 9
balsis (A. Brakovska, A. Lazdāns, I. Stare, J. Ivanāns, J. Vucāns, O. Bērziņš, P. Rožinskis, Ā.
Vucāns, I. Anspoka), ATTURAS – 1 balss (N.Hļebņikova).
Priekšlikums netiek atbalstīts.
Atklāti balsojot:
10 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - 4 (Juris Erts, Lauris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
"ATTURAS" - 1 (Andris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtību.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Inese Kunakova.
Pielikumā Nr. 1 : Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība.
Sagatavoja I.Kunakova

2.§
Par “Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu
līdzfinansēšanas konkursa” nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, A.Urka, izsakās: L.Pastars, J.Vucāns, M.Plivda, A.Zīmelis)

Sakarā ar 2022.gada pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem EUR 30 000,00
(trīsdesmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā projektu līdzfinansēšanai, nepieciešams apstiprināt
“Preiļu novada pašvaldības mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju
projektu līdzfinansēšanas konkursa” nolikumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka
“pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta
Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 1 (Juris Erts)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās
darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu.
Pielikumā Nr. 2 : Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu
līdzfinansēšanas konkursa nolikums uz 6 (sešām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem
Sagatavotājs: Anete Urka

3.§
Par noteikumu “Mobilo telefonu un telefonu numuru piešķiršanas un izmantošanas kārtība
Preiļu novada pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem)” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā. Vucāns, S.Launerte izsakās: J.Erts)

Ievērojot to, ka Preiļu novada domes noteikumi par “Mobilo telefonu iegādes, piešķiršanas
un izmantošanas kārtība Preiļu novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem” ir pieņemti
2015.gadā un šobrīd ir nepieciešamība pēc jauniem noteikumiem, 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 jautājumiem, kas attiecas uz iestādes darbību
(iekšējie noteikumi).
Atklāti balsojot:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
"PAR" - Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris
Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 3 (Andris Pastars, Lauris Pastars, Maruta Plivda)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt noteikumus “Mobilo telefonu un telefonu numuru piešķiršanas un izmantošanas
kārtība Preiļu novada pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem)”
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Personālvadības un administratīvā daļa, Informāciju
tehnoloģiju daļa.
Pielikumā Nr. 3 : “Mobilo telefonu un telefonu numuru piešķiršanas un izmantošanas kārtība Preiļu
novada pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem)”
Sagatavotājs: Sanda Launerte, Aldis Buks

4.§
Par grozījumu veikšanu Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku
amatu sarakstā
(Ziņo: Ā. Vucāns, J.Ivanāne, izsakās: J.Erts, L.Pastars, A.Lepers)

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),
Atklāti balsojot:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Pēteris
Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 4 (Juris Erts, Lauris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
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 pašvaldības centrālās
administrācijas Transporta daļā sekojoši:
Transporta daļa
Automobiļa vadītājs
Automobiļa/autobusa vadītājs
Autobusa vadītājs

8322 01
8322 01
8331 01
8331 01

41

II (6)

3

5,25 euro/h

41

II (6)

4

5,25 euro/h

41

III (7)

15

5,25 euro/h

2. Uzdot Preiļu novada pašvaldības Personālvadības un administratīvās daļas atbildīgajam
darbiniekam veikt grozījumus darbinieku darba līgumos saskaņā ar apstiprināto amatu
sarakstu.
3. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.martu.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi: Preiļu novada pašvaldības Personālvadības un
administratīvā daļa.
Sagatavotājs: Juta Ivanāne

5.§
Par piedalīšanos LEADER projektu konkursā
5.1.

Par piedalīšanos LEADER projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Jauna tūrisma
produkta – dabas izziņas pastaigu takas izveide Pelēču ezera purvā”
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Pamatojoties uz likuma “Par Pašvaldībām”15.pantu, MK noteikumiem Nr. 598 “Noteikumi
par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un
zivsaimniecības attīstībai 2014. -2020.gada plānošanas periodā”’, biedrības “Preiļu rajona
partnerība” izsludināto atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 12.kārtu Lauku attīstības
programmas 2014. -2020.gadam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana, saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, atbilstoši, MK noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā ”Darbību īstenošana, saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un projekta pieteikuma “Jauna tūrisma produkta
– dabas izziņas pastaigu takas izveide Pelēču ezera purvā” atbilstību Preiļu novada pašvaldības
apstiprinātajam “Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029.gadam Investīciju plāna 2022.2024.gadam” 1.1.Rīcību virziena “Uzlabot esošās uzņēmējdarbības infrsatruktūras kvalitāti un
pieejamību uzņēmumu izaugsmei”1.1.3.Uzdevuma: “Efektivizēt esošo tūrisma produktu un
pakalpojumu sniegšanu (sevišķi dabas, amatniecības, sakrālā, veselības un rekreācijas tūrisma
jomās), veidojot Preiļu novadu kā četru sezonu galamērķi un veicinot tā atpazīstamību nacionālā un
starptautiskā mērogā” projektam Nr.21 “Izziņas dabas taku pilnveidošana un izveide” un veiktajiem
publiskajiem iepirkumiem “Pastaigu takas un purva laipas ierīkošana pie Pelēču ezera purva. 1.kārtas
būvdarbi” /Id.Nr. PNP 2022/2M/ un Būvuzraudzības pakalpojumi /Id.Nr.PNP/2022/3-5.2/8/,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins,
Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Piedalīties projektu konkursa rīcībā 2.2.”Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu
saglabāšana un uzlabošana” ar projektu “Jauna tūrisma produkta – dabas izziņas pastaigu
takas izveide Pelēču ezera purvā” ar projekta kopējo finansējumu 31 481,78 EUR (ar PVN
21%), no kurām būvdarbu izmaksas sastāda 30 090,28 EUR ar PVN un būvuzraudzības
izmaksas sastāda 1 391,50 EUR ar PVN. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 30 000 EUR,
publiskā finansējuma ELFLA daļa 90% sastāda 27 000 EUR.
2. Projekta atbalsta gadījumā pieprasīt Lauku atbalsta dienestam 20% avansa maksājumu no
projekta attiecināmajām publiskajām izmaksām, kas sastāda 5400 EUR.
3. Projekta atbalsta gadījumā nepieciešamo priekšfinansējumu 26 081,78 EUR apmērā, tai skaitā
līdzfinansējums 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošināt no pašvaldības
budžeta 2022.gadam.

4. Projekta atbalsta gadījumā, atbildīgais par projekta ieviešanu ir Attīstības, investīciju un
inženiertehniskās daļas vadītāja vietnieks attīstības un investīciju jautājumos Sanita Meļko.
Sagatavotājs: Sanita Meļko

5.2.
Par piedalīšanos LEADER projektu konkursā ar projekta pieteikumu "Aglonas nūjošanasslēpošanas trases apgaismojuma ierīkošana Aglonas pagasta Preiļu novadā”
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Pamatojoties uz likuma “Par Pašvaldībām”15.pantu, MK noteikumiem Nr. 598 “Noteikumi
par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un
zivsaimniecības attīstībai 2014. -2020.gada plānošanas periodā”’, biedrības “Preiļu rajona
partnerība” izsludināto atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 12.kārtu Lauku attīstības
programmas 2014. -2020.gadam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana, saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, atbilstoši, MK noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā ”Darbību īstenošana, saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un projekta pieteikuma “Aglonas nūjošanasslēpošanas trases apgaismojuma ierīkošana Aglonas pagasta Preiļu novadā” atbilstību Preiļu
novada pašvaldības apstiprinātajam “Preiļu novada attīstības programma 2022.-2029.gadam
Investīciju plāna 2022.-2024.gadam” 2.5.Rīcību virziena “Saglabāt, pilnveidot un ilgspējīgi attīstīt
novada Izglītības, kultūras un sporta infrastruktūru” 2.5.3.Uzdevuma: “Attīstīt un pilnveidot novada
sporta infrastruktūru, sniedzot iedzīvotājiem iespēju sekmēt veselīgu dzīvesveidu, kā arī attīstīt
sportiskos sasniegumus profesionālā līmenī” projektu Nr.151 “Slēpošanas trases seguma
sakārtošana” un Nr.152 “Aktīvās atpūtas vides labiekārtošana ciemos” un veiktajiem publiskajam
iepirkumam “Aglonas nūjošanas-slēpošanas trases apgaismojuma ierīkošana Preiļu novada Aglonas
pagastā” (Id.Nr. PNP 2022/3M) un tirgus izpētei “Būvuzraudzības pakalpojums projektam PND
2022/3M”( Id.Nr. PND 2022/3-5.2/14),
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins,
Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Piedalīties projektu konkursa rīcībā 2.2.”Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu
saglabāšana un uzlabošana” ar projektu “Aglonas nūjošanas-slēpošanas trases apgaismojuma
ierīkošana Aglonas pagasta Preiļu novadā”, ar projektam pieejamo kopējo finansējumu
27327.85 EUR (ar PVN 21%), no kurām būvdarbu izmaksas sastāda 26571.60 EUR ar PVN
un būvuzraudzības pakalpojums - 756,25 EUR ar PVN. Projekta attiecināmās izmaksas ir
27327,85 EUR, publiskā finansējuma ELFLA daļa (90%) ir 24 595.07 EUR.

2. Projekta atbalsta gadījumā pieprasīt Lauku atbalsta dienestam 20% avansa maksājumu no
projekta attiecināmajām publiskām izmaksā, kas sastāda 4919, 01 EUR.
3. Projekta atbalsta gadījumā nepieciešamo priekšfinansējumu 22408,84 EUR, tai skaitā
līdzfinansējums 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošināt no pašvaldības
budžeta vai ņemt aizņēmumu Valsts kasē.
4. Projekta atbalsta gadījumā, atbildīgais par projekta ieviešanu ir Attīstības, investīciju un
inženiertehniskās daļas projektu vadītāja Ingūna Barkeviča un Aglonas pagasta pārvaldes
vadītājs Aivars Rivars
Sagatavotājs: Ingūna Barkeviča

5.3.
Par piedalīšanos LEADER projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Kāpšanas sienas un
ODMI bloku iegāde Preiļu novada pašvaldības Aglonas pagasta iedzīvotāju sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanai”
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Pamatojoties uz likuma “Par Pašvaldībām” 15.pantu, MK noteikumiem Nr. 598 “Noteikumi
par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”, biedrības “Preiļu rajona partnerība”
izsludināto atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 12.kārtu Lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana, saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” ietvaros, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā ”Darbību īstenošana, saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un projekta pieteikuma “Kāpšanas sienas un ODMI
bloku iegāde Preiļu novada pašvaldības Aglonas pagasta iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai” atbilstību Preiļu novada pašvaldības apstiprinātās “Preiļu novada attīstības programmas
(2022.-2029.gadam ) Investīciju plāna (2022.-2024.gadam)” 2.5.Rīcību virziena: “Saglabāt,
pilnveidot un ilgtspējīgi attīstīt novada Izglītības, kultūras un sporta infrastruktūru” 2.5.3.Uzdevuma:
“Attīstīt un pilnveidot novada sporta infrastruktūru, sniedzot iedzīvotājiem iespēju sekmēt veselīgu
dzīvesveidu, kā arī attīstīt sportiskos sasniegumus profesionālā līmenī” projekta Nr.153. “Inventāra
iegāde ārpusskolas un brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana” un 4.3.Rīcību virziena:
“Sekmēt vietējo iedzīvotāju un NVO līdzdalību, AKTIVITĀTI un PAŠINICIATĪVU dzīvesvides
kvalitātes uzlabošanai”
4.3.3.Uzdevuma: “Atbalstīt un veicināt iedzīvotāju tīklošanās un
socializēšanās iespējas pašaktivitātei un personības izaugsmei” projekta Nr.323. “Jauniešu centru
materiāltehniskās bāzes nodrošināšana” un veiktajai tirgus izpētei
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav

"ATTURAS"- nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Piedalīties projektu konkursa 2.3. rīcībā “Atpūta un brīvais laiks” ar projekta pieteikumu
“Kāpšanas sienas un ODMI bloku iegāde Preiļu novada pašvaldības Aglonas pagasta
iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”. Projekta kopējās izmaksas - 6292,94 EUR
(ar PVN) , tai skaitā attiecināmās izmaksas 6292,94 EUR, publiskā finansējuma ELFLA daļa
(90%) 5663,65 EUR.
2. Projekta atbalsta gadījumā paredzēt projekta līdzfinansējumu 629,29 EUR (10% no projekta
attiecināmajām izmaksām) apmērā no pašvaldības budžeta.
3. Atbildīgais par projekta ieviešanu ir Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projektu
vadītāja Vita Rivare un Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs “Strops”
vadītāja Māra Ušacka.
Sagatavotājs: Vita Rivare

6.§
Par Preiļu novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu
2022. – 2024. gadam
(Ziņo: Ā. Vucāns, A.Žukovs, izsakās: R.Rubins, M.Plivda, A.Zīmelis)

Pamatojoties uz Satiksmes ministrijas 2022.gada mērķdotācijas sadalījumu starp pašvaldībām
un izskatot Preiļu novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda konsultatīvās padomes sagatavoto
2022.gada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plāna projektu Preiļu novadā.
Atklāti balsojot:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Maruta Plivda, Pēteris
Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - 1 (Juris Erts)
"ATTURAS" - 2 (Andris Pastars, Lauris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Preiļu novada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plānu 2022. –
2024.gadam.
2. Veikt iepirkumu procedūras autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plānā norādīto darbu
veikšanai.
Pielikumā Nr. 4 : Ceļu fonda sadalījums 2022. – 2024. gadam.
Sagatavotājs: Artis Žukovs

7.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda projektiem
7.1.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Zivju atražošanas pasākumu veikšana Preiļu
novada Ciriša ezerā”
(Ziņo: Ā. Vucāns, izsakās: L.Pastars, I.Jakovele)

Preiļu novada pašvaldība izskata speciālistes Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par
līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs,
kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” izstrādātajam projektam “Zivju atražošanas pasākumu veikšana
Preiļu novada Ciriša ezerā”.
Projekta mērķis ir veikt zandarta mazuļu krājumu atražošanas pasākumus Preiļu novada Aglonas
pagasta Ciriša ezerā, tādejādi radot zivju dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus, un lai nodrošinātu
līdzsvarotu un ilgtspējīgu pašvaldības ūdenstilpņu zivju resursu attīstību.
Projekta ietvaros Ciriša ezerā paredzēts ielaist 30 000 zandartu mazuļus.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 8712,00( astoņi tūkstoši septiņi simti divpadsmit euro), Zivju
fonda finansējums EUR 7753,00(septiņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit trīs euro) un pašvaldības
līdzfinansējums 11 % jeb EUR 959(deviņi simti piecdesmit deviņi euro).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 6.punktu, Zvejniecības likuma 27.pantu,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS"- nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju
fonda finanšu līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir
valsts vai pašvaldību īpašumā”.
2. Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 06.2022. līdz 10.2022.
3. Projekta atbalsta gadījumā projekta līdzfinansējumu EUR 959(deviņi simti piecdesmit deviņi
euro) nodrošināt no pašvaldības 2022.gada budžeta projektu līdzfinansējumiem.
4. Uzdot Preiļu novada pašvaldības speciālistei Inesei Jakovelei veikt projekta vadītāja
pienākumus.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Preiļu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Sagatavotājs: Inese Jakovele

7.2.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Zivju atražošanas pasākumu veikšana Preiļu
novada Bicānu, Pelēču, Biešona ezeros”
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Preiļu novada pašvaldība izskata speciālistes Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par
līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs,
kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” izstrādātajam projektam “Zivju atražošanas pasākumu veikšana
Preiļu novada Bicānu, Pelēču, Biešona ezeros”.
Projekta mērķis ir veikt zandarta mazuļu krājumu atražošanas pasākumus Preiļu novada Aglonas
pagasta Biešona ezerā, Rušonas pagasta Bicānu ezerā un Pelēču pagasta Pelēču ezerā, tādejādi radot
zivju dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus, un lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu
pašvaldības ūdenstilpņu zivju resursu attīstību.
Projekta ietvaros paredzēts ielaist Bicānu ezerā – 15 000 gab., Pelēču ezers - 8000 gab., Biešona
ezers – 6000 gab. zandartu mazuļus.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 8421,60( astoņi tūkstoši četri simti divdesmit viens euro 60 centi),
Zivju fonda finansējums EUR 7495,00(septiņi tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci euro) un
pašvaldības līdzfinansējums 11 % jeb EUR 926,60(deviņi simti divdesmit seši euro 60 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 6.punktu, Zvejniecības likuma 27.pantu,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS"- nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju
fonda finanšu līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir
valsts vai pašvaldību īpašumā”.
2. Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 06.2022. līdz 10.2022.
3. Projekta atbalsta gadījumā projekta līdzfinansējumu EUR 926,60(deviņi simti divdesmit seši
euro 60 centi) nodrošināt no pašvaldības 2022.gada budžeta projektu līdzfinansējumiem.
4. Uzdot Preiļu novada pašvaldības speciālistei Inesei Jakovelei veikt projekta vadītāja
pienākumus.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Preiļu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Sagatavotājs: Inese Jakovele

7.3.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana
Preiļu novada Rušonas ezerā”
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Preiļu novada pašvaldība izskata speciālistes Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par
līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs,
kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” izstrādātajam projektam “Zivju resursu pavairošanas pasākumu
veikšana Riebiņu novada Rušonas ezerā”.
Projekta mērķis ir papildināt līdaku mazuļu krājumus Preiļu novada Rušonas pagasta Rušonas ezerā,
tādejādi radot zivju dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus, un lai nodrošinātu līdzsvarotu un
ilgtspējīgu pašvaldības ūdenstilpņu zivju resursu attīstību.
Projekta ietvaros Preiļu novada Rušonas pagasta Rušonas ezerā paredzēts ielaist 30000 gabalus
līdaku mazuļus.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 9075( deviņi tūkstoši septiņdesmit pieci euro), Zivju fonda
finansējums EUR 8076(astoņi tūkstoši septiņdesmit seši euro) un pašvaldības līdzfinansējums 11 %
jeb EUR 999,00(deviņi simti deviņdesmit deviņi euro).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 6.punktu, Zvejniecības likuma 27.pantu,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins,
Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju
fonda finanšu līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir
valsts vai pašvaldību īpašumā”.
2. Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 06.2022. līdz 10.2022.
3. Projekta atbalsta gadījumā projekta līdzfinansējumu EUR 999,00(deviņi simti deviņdesmit
deviņi euro) nodrošināt no pašvaldības 2022.gada budžeta projektu līdzfinansējumiem.
4. Uzdot Preiļu novada pašvaldības speciālistei Inesei Jakovelei veikt projekta vadītāja
pienākumus.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Preiļu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Sagatavotājs: Inese Jakovele

7.4.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana

Preiļu novada Kategrades ezerā un Jašazarā”
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Preiļu novada pašvaldība izskata speciālistes Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par
līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs,
kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” izstrādātajam projektam “Zivju resursu pavairošanas pasākumu
veikšana Preiļu novada Kategrades ezerā un Jašazarā”.
Projekta mērķis ir papildināt līdaku mazuļu krājumus Preiļu novada Rušonas pagasta Kategrades
ezerā un Jašazarā, tādejādi radot zivju dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus, un lai nodrošinātu
līdzsvarotu un ilgtspējīgu pašvaldības ūdenstilpņu zivju resursu attīstību.
Projekta ietvaros Preiļu novada Kategrades ezerā paredzēts ielaist 12000 gabalus un Jašazarā 9000
gabalus līdaku mazuļus.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 6352,50( seši tūkstoši trīs simti piecdesmit divi euro 50 centi ),
Zivju fonda finansējums EUR 5653,00(pieci tūkstoši seši simti piecdesmit trīs euro) un pašvaldības
līdzfinansējums 11 % jeb EUR 699,50(seši simti deviņdesmit deviņi euro 50 centi ).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 6.punktu, Zvejniecības likuma 27.pantu,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS"- nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju
fonda finanšu līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir
valsts vai pašvaldību īpašumā”.
2. Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 06.2022. līdz 10.2022.
3. Projekta atbalsta gadījumā projekta līdzfinansējumu EUR 699,50(seši simti deviņdesmit
deviņi euro 50 centi ) nodrošināt no pašvaldības 2022.gada budžeta projektu
līdzfinansējumiem.
4. Uzdot Preiļu novada pašvaldības speciālistei Inesei Jakovelei veikt projekta vadītāja
pienākumus.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Preiļu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Sagatavotājs: Inese Jakovele

7.5.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Zivju atražošanas pasākumu veikšana Preiļu
novada Lielā Kolupa ezerā”
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Preiļu novada pašvaldība izskata speciālistes Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par
līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs,
kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” izstrādātajam projektam “Zivju atražošanas pasākumu veikšana
Preiļu novada Lielā Kolupa ezerā”.
Projekta mērķis ir veikt līdaku mazuļu krājumu atražošanas pasākumus Preiļu novada Rožkalnu
pagasta Lielā Kolupa ezerā, tādejādi radot zivju dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus, un lai
nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu pašvaldības ūdenstilpņu zivju resursu attīstību.
Projekta ietvaros Preiļu novada Rožkalnu pagasta Lielā Kolupa ezerā paredzēts ielaist 17500 gabalus
līdaku mazuļus.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 5293,75( pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit trīs euro 75 centi),
Zivju fonda finansējums EUR 4711,00(četri tūkstoši septiņi simti vienpadsmit euro) un pašvaldības
līdzfinansējums 11 % jeb EUR 582,75(pieci simti astoņdesmit divi euro 75 centi ).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 6.punktu, Zvejniecības likuma 27.pantu,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS"- nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1 Piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju
fonda finanšu līdzekļiem pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir
valsts vai pašvaldību īpašumā”.
2 Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 06.2022. līdz 10.2022.
3 Projekta atbalsta gadījumā projekta līdzfinansējumu EUR 582,75(pieci simti astoņdesmit divi
euro 75 centi ) nodrošināt no pašvaldības 2022.gada budžeta projektu līdzfinansējumiem.
4 Uzdot Preiļu novada pašvaldības speciālistei Inesei Jakovelei veikt projekta vadītāja
pienākumus.
5 Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Preiļu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Sagatavotājs: Inese Jakovele
Plkst. 11.04 no zāles iziet deputāts P.Rožinskis.

8.§

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Sabiedrības informēšanas pasākumu
nodrošināšana Preiļu novada ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzībai”
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Ir izstrādāts projekts „Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Preiļu novada
ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzībai” Valsts Zivju fonda pasākumā “Sabiedrības informēšanas
pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi
izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem”.
Projekta mērķis ir informēt sabiedrību par pasākumiem Preiļu novada ūdenstilpņu zivju
aizsardzības nodrošināšanai un zināšanu līmeņa paaugstināšanai par ieviesto licencēto makšķerēšanu,
uzstādot 3 informatīvos stendus Preiļu novada Vārkavas pagasta Lielā Kolupa ezera krastā, Aglonas
pagasta Ciriša ezera krastā un Pelēču pagasta Pelēču ezera krastā. Nodrošināt sabiedrību ar aktuālo
informāciju veicot 8 esošo stendu informācijas pārlīmēšanu, kas jau ir uzstādīti Rušonas pagasta
teritorijā pie ezeriem.
Stendos izvietojamā informācija par makšķerēšanu, Preiļu novada ezeros mītošajām zivju
sugām, iekļauti licencētās makšķerēšanas nolikuma galvenie un svarīgākie punkti , informācija par
makšķerēšanas licenču iegādi, atzīmētas tuvākās naktsmītnes un tūrisma objekti, ceļu tīkls.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 7284,20(septiņi tūkstoši divi simti astoņdesmit četri euro 20
centi), Zivju fonda finansējums ir EUR 6482,00(seši tūkstoši četri simti astoņdesmit divi euro)
līdzfinansējums aktivitāšu īstenošanai ir 11 % jeb EUR 802,20 (astoņi simti divi euro 20 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 6.punktu, Zvejniecības likuma 27.pantu,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS"- nav
"NEPIEDALĀS"- 1 (Pēteris Rožinskis - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1.

2.
3.
4.

Piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju
fonda finanšu līdzekļiem pasākumā “Sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā
publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas
raidījumiem vai radioraidījumiem”.
Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 05.2022. līdz 10.2022.
Piešķirt pašvaldības līdzfinansējums ir 11 % jeb EUR 802,20 (astoņi simti divi euro 20 centi).
Projekta līdzfinansējumu paredzēt no 2022. gada pašvaldības budžeta līdzekļiem projektu
līdzfinansēšanai.

Sagatavotājs: Inese Jakovele
Plkst. 11.09 zālē atgriežas deputāts P.Rožinskis.

9.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Jaunie spārni” projektu iesniegumu
konkursam
(Ziņo: Ā. Vucāns, A.Brakovska)

2022.gada 14.februārī Preiļu novada pašvaldībā saņemts biedrība “Jaunie spārni” iesniegums,
ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projektam “Bērnu un jauniešu nometne “Izzini, Izmanto, Saudzē
- 2”” EUR 1147.00 apmērā jeb 11% no projekta kopējām izmaksām (EUR 10423.25).
Biedrība “Jaunie spārni” ir sagatavojuši pieteikumu Valsts zivju fonda projektam “Sabiedrības
informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu,
atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai,
informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem”.
Projekta mērķis ir nometnes laikā – dot bērniem un jauniešiem apgūt jaunas zināšanas, vērtību
izpratni, prasmes un iemaņas vides aizsardzības jautājumos, galveno uzmanību pievēršot zivju
resursu saudzīgai izmantošanai un aizsardzībai kā arī sekmēt makšķerēšanas tūrisma attīstību un
popularizēšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins,
Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 11% apmērā no projekta attiecināmām izmaksām tā
atbalsta gadījumā biedrībai “Jaunie spārni”, reģistrācijas numurs 40008153971, adrese:
Liepu iela 4 – 2, Kastīre, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329 EUR 1147.00 (viens
tūkstotis viens simts četrdesmit septiņi euro 00 centi) bērnu un jauniešu nometnes
projektam “Izzini, Izmanto, Saudzē - 2””
2. Budžeta līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas Pārējā sociālā aizsardzība.
Sagatavotājs: Sanda Launerte

10.§
Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot no J. L., personas kods xxx-xxx, adrese: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Preiļu novada
pašvaldībā saņemto iesniegumu (01.02.2022., reģistrēts ar Nr. 4.15/114) par ikmēneša pabalsta
piešķiršanu kā pašvaldības domes priekšsēdētājam Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 15.1
panta, konstatēts:
Iesniedzējs norāda, ka viņš strādājis Sīļukalna pagasta padomes priekšsēdētāja amatā laika
posmā no 15.01.1990. līdz 10.03.2005. četrus sasaukumus, šobrīd algotu darbu nestrādā, nav
pašnodarbinātais un nesaņem bezdarbnieka pabalstu. Invaliditātes pensijas apmērs sastāda 141,75
eur.
Pašvaldības domes deputāta statusa likuma (turpmāk – likums) 15.1 panta pirmās daļas
1.punktā ir noteikts, ka tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā
(turpmāk – pabalsts) ir personai, kura no 1990.gada 4.maija līdz 2021.gada 1.jūnijam bijusi novada
domes vai pagasta padomes priekšsēdētājs vienā pašvaldībā divus sasaukumus.
Pabalstu pašvaldība piešķir, ja šī persona, saskaņā ar likuma 15.1panta otro daļu, atbilst visiem
šādiem kritērijiem:
1) sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar likumu
„Par valsts pensijām” rodas tiesības uz vecuma pensiju, vai atzīta par invalīdu;
2) nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo
apdrošināšanu” [..]
3) nesaņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”.
Izskatot iesniegumam pievienotos un pašvaldībā pieejamos dokumentus konstatēts:
1) saskaņā ar Sīļukalna pagasta padomes 26.03.1997. sēdes protokolu Nr. 1 J. L. ievēlēts
Sīļukalna pagasta padomes priekšsēdētāja amatā, 2001.gada 21.martā J. L. atkārtoti ievēlēts
Sīlukalna pagasta padomes priekšsēdētāja amatā (Sīļukalna pagasta padomes sēdes protokols
Nr. 3 no 21.03.2001.), tādējādi bijis šajā amatā divus pilnus sasaukumus: no 1997.gada
26.marta līdz 2005.gada 30. jūnijam.
2) saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras reģionālās nodaļas datiem J. L. ir persona
ar invaliditāti, kura nav darba ņēmējs un nav apdrošināta kā pašnodarbinātais (VSAA
Rēzeknes reģionālās nodaļas izziņa Nr. 22/301306 no 01.02.2022.).
saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāles 01.02.2022. paziņojumu (01.02.2022.)
pieņemts lēmums par bezdarbnieka statusa zaudēšanu J. L. (lēmuma Nr. 210915_10zaud1).
Likuma 151. panta trešā daļa nosaka: Ja personai vienlaikus ir tiesības uz šajā pantā noteikto
pabalstu un invaliditātes pensiju, vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu, tad
izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz attiecīgi invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai
atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru.
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1panta
pirmās daļas 1.punktu, otro daļu,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Pamatojoties uz Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 15.1 panta pirmās daļas 1.punktu,
ar 2022.gada 1.martu piešķirt J. L., personas kods xxx-xxx, Pašvaldības domes deputāta
statusa likuma 15.1 pantā paredzēto ikmēneša pabalstu likumā noteiktajā apmērā, kas veidojas
kā starpība starp aprēķināto ikmēneša pabalstu (divas minimālās mēnešalgas) un invaliditātes
pensiju.
2. Finanšu un grāmatvedības daļai nodrošināt piešķirtā ikmēneša pabalsta summas savlaicīgu
izmaksu. Finansējumu izmantot no Preiļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem “pārējā
sociālā palīdzība”.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV
- 4601, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās.
Sagatavotājs: Inta Klindžāne

11.§
Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs
(Ziņo: Ā. Vucāns, J.Gžibovska, izsakās: J.Erts)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu un Ministru kabineta 2016. gada
28. jūnija Noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
un aprēķinot izmaksas par vienu izglītojamo mēnesī konkrētajā izglītības iestādē 2021. gadam,
aprēķinā iekļaujot konkrētās izglītības iestādes iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītos
izdevumus atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem, ņemot vērā audzēkņu skaitu uz
01.01.2022.g.
Atklāti balsojot:
10 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta
Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - 1 (Maruta Plivda)
"ATTURAS" - 4 (Juris Erts, Andris Pastars, Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt izmaksas par viena audzēkņa uzturēšanu mēnesī Preiļu novada izglītības iestādēs,
kas iekļaujamas savstarpējo norēķinu aprēķinos no 01.01.2022. g.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi –J.Gžibovska
Pielikumā Nr. 5 : Preiļu novada izglītības iestāžu izdevumi 2021. gadā, izmaksu aprēķinam par vienu
audzēkni mēnesī no 01.01.2022.g.
Sagatavotājs: Jolanta Gžibovska

12.§
Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem

12.1.
V. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot V. S., adrese: xxxxxxxxxxxx, 2022.gada 27.janvāra iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 415/87) par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu kā nodokļu maksātājam, kuram ir
kopīga deklarētā dzīves vieta ar māti S. S., kurai piešķirta II. grupas invaliditāte, konstatēts:
pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3 1 panta ceturto daļu, 5.panta trešo daļu,
Preiļu novada pašvaldības 2021.gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 2021/10 “Par nekustamā
īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Preiļu novadā” 11.1.4.
punktu, kas paredz nodokļa atvieglojumu piešķiršanu:
Fiziskai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, ar 1. un 2.grupas
invalīdiem, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no
vecākiem vai vecvecākiem attiecībā uz dzīvojamām mājām, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām
nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru
funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā par nekustamo īpašumu Aglonas
pagastā “J”, kadastra Nr. xxxxx, nodokļu maksātājam V. S., par 2022.gadu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Nekustamā īpašuma daļa.
Sagatavotājs: Inta Klindžāne

12.2.
I. V. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot I. V., adrese: xxxxxxx, 2022.gada 28.janvāra iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 4-15/90)
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu kā personai, kurai ir kopīga dzīvesvieta ar
māti Z. V., kurai ir noteikta I. grupas invaliditāte, konstatēts: pamatojoties uz likuma “Par nekustamā
īpašuma nodokli” 3 1 panta ceturto daļu, 5.panta trešo daļu, Preiļu novada pašvaldības 2021.gada 30.
septembra saistošo noteikumu Nr. 2021/10 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

nodokļa atvieglojumu piemērošanu Preiļu novadā” 11.1.4. punktu, kas paredz nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu:
Fiziskai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, ar 1. un 2.grupas
invalīdiem, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no
vecākiem vai vecvecākiem attiecībā uz dzīvojamām mājām, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām
nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru
funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins,
Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā par nekustamo īpašumu xxxxxxxx
Preiļu novadā nodokļu maksātājai I. V., par 2022.gadu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Nekustamā īpašuma daļa.
Sagatavotājs: Inta Klindžāne

12.3.
I. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot I. P., adrese: xxxxxxxx, 2022.gada 27.janvāra iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 4-15/84)
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu kā nodokļu maksātājam, kuram ir kopīga
deklarētā dzīves vieta ar dēlu J. P., kuram piešķirta 1.invaliditātes grupa, konstatēts: pamatojoties uz
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3 1 panta ceturto daļu, 5.panta trešo daļu, Preiļu novada
pašvaldības 2021.gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 2021/10 “Par nekustamā īpašuma
nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Preiļu novadā” 11.1.4. punktu,
kas paredz nodokļa atvieglojumu piešķiršanu:
Fiziskai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, ar 1. un 2.grupas
invalīdiem, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no
vecākiem vai vecvecākiem attiecībā uz dzīvojamām mājām, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām
nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru
funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta
Atklāti balsojot:
"PAR" -

15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris

Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā par nekustamo īpašumu
xxxxxxxxxxx Preiļu novadā nodokļu maksātājam I. P., par 2022.gadu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Nekustamā īpašuma daļa.
Sagatavotājs: Inta Klindžāne

12.4.
L. R. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot L. R., adrese: xxxxxxxxxx, 2022.gada 27.janvāra iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 415/98) par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu kā daudzbērnu ģimenei, konstatēts:
pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3 1 panta ceturto daļu, 5.panta (12) daļu,
kas paredz: Nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās
nodokļa summas par dzīvojamām mājām un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai
kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz
18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību,
un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no
minētajiem bērniem, ģimenei piešķirama nekustamā īpašuma nodokļa atlaide, jo ģimenē ir četri
nepilngadīgi bērni, visiem deklarētā dzīves vieta no 2022.gada 6.janvāra ir xxxxxxxxxxxx Preiļu
novads,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā par nekustamo īpašumu
xxxxxxxxxx Preiļu novads, kadastra Nr. xxxxxx, nodokļu maksātājai L. R., par 2022.gadu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Nekustamā īpašuma daļa.
Sagatavotājs: Inta Klindžāne

12.5.
V. K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot V. K., adrese: xxxxxxxxxx 2022.gada 14.februāra iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 415/151) par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu kā Afganistānas kara dalībniekam,
konstatēts: pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3 1 panta ceturto daļu, 5.panta
trešo daļu, Preiļu novada pašvaldības 2021.gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 2021/10 “Par
nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Preiļu
novadā” 11.1.2. punktu, kas paredz nodokļa atvieglojumu piešķiršanu:
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, Otrā pasaules kara
dalībniekiem un Afganistānas kara dalībniekiem attiecībā uz dzīvojamām mājām, telpu grupām
nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek
izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, netiek iznomātas un ir vienīgais personas
nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins,
Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā par nekustamo īpašumu xxxxxxx,
kadastra Nr. xxxxxxxx, nodokļu maksātājam V. K., par 2022.gadu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Nekustamā īpašuma daļa.
Sagatavotājs: Inta Klindžāne

13.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
13.1.
Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas pieprasījuma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.27 zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas,
adrese: Raiņa bulvāris 3-1.kab., Preiļi, LV-5301, pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļu
parādu (reģistrēts 31.01.2022. Nr.4.11/359), tika konstatēts, ka:
1. Nekustamais īpašums xxxxxxxx, Preiļu novads, kadastra numurs xxxxxxxx ir reģistrēts uz I.
U., personas kods xxx-xxx. Parāda summa sastāda EUR 17,07 (septiņpadsmit euro un 7 euro
centi). Nokavējuma nauda uz 11.02.2022. - EUR 4,07 ( četri euro un 7 euro centi).
Administratīvais akts labprātīgi nav izpildīts.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 63.panta 1.daļas 3.punktu un likuma “Par nodokļiem
un nodevām” 26.pantu,

Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 1 (Lauris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu- xxxxxxxxxx Preiļu novads,
kadastra numurs xxxxxxxx, EUR 21,14 (divdesmit viens euro un 14 centi) apmērā, no
nodokļu maksātāja I. U., personas kods xxx-xxx, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas
uz administratīvā akta piespiedu izpildi un, kuras neatbilst Administratīvā procesa likuma
40.nodaļas noteikumiem (izpildes vispārējie noteikumi), privātpersonai ir tiesības septiņu
dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt
sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV – 4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

13.2.
Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas pieprasījuma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.27 zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas,
adrese: Raiņa bulvāris 3-1.kab., Preiļi, LV-5301, pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļu
parādu (reģistrēts 07.02.2022. Nr.4.11/437), tika konstatēts, ka:
1. Nekustamais īpašums P; xxxxx Preiļu novads, kadastra numurs xxxxxx ir reģistrēts uz ZS S,
reģistrācijas Nr.xxxxx, R. P., personas kods xxxx-xxxx. Parāda summa sastāda EUR 858,13
(astoņi simti piecdesmit astoņi euro un 13 centi). Nokavējuma nauda uz 11.02.2022. - EUR
220,06 ( divi simti divdesmit euro un 6 centi). Administratīvais akts labprātīgi nav izpildīts.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 63.panta 1.daļas 3.punktu un likuma “Par nodokļiem
un nodevām” 26.pantu,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav

"ATTURAS" - 1 (Lauris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu- P; xxxxxxx Preiļu novads, kadastra
numurs xxxxxxxxxx, 1078,19 ( viens tūkstotis septiņdesmit astoņi euro un 19 centi) apmērā,
no nodokļu maksātāja ZS S, reģistrācijas Nr.xxxxxxxx, R. P., personas kods xxx-xxx, vēršot
piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
2. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas
uz administratīvā akta piespiedu izpildi un, kuras neatbilst Administratīvā procesa likuma
40.nodaļas noteikumiem (izpildes vispārējie noteikumi), privātpersonai ir tiesības septiņu
dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt
sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,
LV – 4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

14.§
Par telpu apakšnomas līguma slēgšanu
K. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot K. S., adrese: xxxxxx, Preiļu novads iesniegumu par nekustamā īpašuma Somersētas
ielā 12, Aglonā apakšnomas līguma slēgšanas saskaņošanu (iesniegts Preiļu novada domē
15.02.2022.), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b)
apakšpunktu un 27.punktu, Civillikuma 2116. pantu, 2117.pantu, 2021.gada 10.marta nomas līguma
Nr. 2021_55 punktu Nr. 4.8., kas nosaka – Nomniekam ir tiesības nodot Īpašumu apakšnomā, ja
saņemts Iznomātāja saskaņojums,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins,
Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut K. S. slēgt apakšnomas līgumu ar juridisku personu SIA “Somerseta”, reģistrācijas
Nr. 40203377874 par nekustamā īpašuma Somersētas ielā 12, Aglonā, Aglonas pagastā,
Preiļu novadā, kadastra Nr. 7642 004 0128 un 7642 004 0186 nomu uz laiku līdz 2033.gada
9. martam. Telpu izmantošanas mērķis - ēdināšanas un tūrisma pakalpojumu sniegšana.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Juridiskā un iepirkumu daļa.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne,
Atbrīvošanas aleja 88, LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavoja I.Klindžāne

15.§
Par pašvaldības zemes atsavināšanas uzsākšanu
15.1.
Par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu Aglonas
pagastā
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Saņemts K. M., deklarētā adrese: xxxxxxxx, iesniegums (25.01.2022., Nr.4.15/80)
iesniegums par pašvaldībai piekrītošās zemes atsavināšanu Aglonas pagastā,
konstatēts:
saskaņā ar NĪVKIS datiem, atsavināšanai ierosinātā zemes vienība 2,3 ha platībā, ar kadastra
apzīmējumu 76420010258, atrodas pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.7642 001
0258, sastāvā, tā nav kadastrāli uzmērīta un tai nav reģistrēts nekustamā īpašuma nosaukums.
Tā kā zemes vienībai nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam, tad atbilstoši likuma
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” izpratnei, tai ir piešķirams statuss „starpgabals”.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76420010258 dabā robežojas ar atsavināšanas ierosinātājam
– K. M. kopīpašumā piederošo nekustamo īpašumu “J K”, kadastra Nr. xxxxx. Atbilstoši NĪVKI
sistēmas datiem pārējie pierobežnieki ir: A. B. - nekustamais īpašums „L”, R. P. – nekustamais
īpašums “S” un A. P. - nekustamais īpašums „A M”.
K.M. atsavināšanas ierosinājums atbilst likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums”4.panta 4.daļas 1.punkta prasībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, uz MK 01.02.2011. noteikumu
Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”11.5. punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likums” 1.panta 1.daļas 11.punkta “b” apakšpunktu
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins,
Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt atsavināšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
76420010258 Aglonas pagastā.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76420010258 piešķirt „starpgabala” statusu.
3. Veikt nekustamā īpašuma, kadastra Nr.7642 001 0258, noformēšanu zemesgrāmatā.
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.

Sagatavotājs: Ainārs Streļčs

15.2.
Par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu Upmalas
pagastā
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Saņemts A. B., deklarētā adrese: xxxxxxxxxxxx, iesniegums (03.02.2022., Nr.4.15/119) par
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības atsavināšanu.
Konstatēts:
saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem pašvaldībai piekrītošā, lauksaimniecībā izmantojamā zemes
vienība 6,7 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 76900060367, atrodas nekustamā īpašuma, kadastra
Nr.7690 006 0014, sastāvā. Zemes vienība nav kadastrāli uzmērīta, īpašuma tiesības nav nostiprinātas
zemesgrāmatā.
Zemes vienība ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tā nav apbūvēta.
Zemes vienība nav nepieciešama tiešo pašvaldības funkciju veikšanai.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, uz MK 01.02.2011. noteikumu
Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”11.5. punktu, uz „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 2.daļu, uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” 11.panta 3.daļu,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins,
Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Uzsākt atsavināšanu uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
76900060367 Upmalas pagastā.
2. Sadalīt pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu, kadastra Nr.7690 006 0014, atdalot
atsevišķi 1 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76900060367, izveidojot jaunu nekustamo
īpašumu.
3. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”Braki” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 76900060367.
4. Veikt nekustamā īpašuma noformēšanu zemesgrāmatā.
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: Ainārs Streļčs

15.3.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma, kadastra Nr.7642 004 0674, atsavināšanu Aglonas
pagastā.

(Ziņo: Ā. Vucāns)

Preiļu novada dome 2021.gada 29.jūlijā ir lēmusi par atsavināšanas procesa uzsākšanu
pašvaldības nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7642 004 0674. Īpašums sastāv no 2
neapbūvētām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76420040200 un 76420040201. Zemes
kopplatība sastāda 0,65 ha, abām zemes vienībām noteikts statuss „starpgabals”.
Nekustamais īpašums reģistrēts 15.12.2021. Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļā (nodalījuma
Nr.1000 0062 0647).
Zemes vienības dabā robežojas ar atsavināšanas ierosinātājai – I. K.-L. piederošo nekustamo īpašumu
“K”, kadastra apzīmējums xxxxxx, kā arī ar I. I. piederošo nekustamo īpašumu “M”, kadastra
apzīmējums xxxxxxxx, ar A. M. piederošo nekustamo īpašumu “J m”, kadastra apzīmējums xxxxxxx
un ar nekustamo īpašumu „S”, kadastra apzīmējums xxxxxx, kopīpašnieki – V. un G. G.
Atbilstoši LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas 1.punktam,
atsavināšanas ierosinātājs – I. K.-L. un pārējie pierobežnieki uzskatāmi par personām, kurām ir
pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu.
Saņemts I. K.-L. iesniegums (31.01.2022., Nr.IESN/106) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
Saņemts A. M. iesniegums (08.02.2022., Nr.4.15.3/141) par atteikumu no pirmpirkuma tiesību
izmantošanas, 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 1700,00 EUR. Nekustamā īpašuma kadastrālās uzmērīšanas,
mežaudzes vērtēšanas, vērtēšanas un noformēšanas izdevumi sastāda 1394,94 EUR (attiecīgi:
1089,00 EUR, 50,0 EUR, 227,48 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,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins,
Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu, kadastra Nr.7642 004 0674, 0,65 ha kopplatībā,
sastāvošu no 2 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76420040200 un 76420040201,
nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
2. Noteikt atsavināšanas nosacīto cenu EUR 3100,00 (trīs tūkstoši viens simts eiro, 0 eirocenti).
3. Noslēgt Pirkuma –Pārdevuma līgumu ar I. K.-L., personas kods xxx - xxx.
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.
Sagatavotājs: Ainārs Streļčs

16.§
Par izsoles rezultātiem

16.1.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Andreja Upīša iela 18-3, Preiļos izsoli.
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Andreja Upīša ielā 18-3,
Preiļos, platībā 37,4 m2, kadastra Nr. 7601 900 2756, izsoli, konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2021.gada 29.decembra sēdes lēmumu Nr.27.p.21.3., 2022.gada
03.februārī tika izsludināta pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Andreja Upīša ielā 18-3,
Preiļos, kadastra Nr. 7601 900 2756, izsole.
2.Uz izsoli bija reģistrējušies divi pretendenti – A. N. un A. Š.
Izvērtējot iesniegto pieteikumu atbilstība izsoles noteikumiem, tika konstatēts, ka pretendentu
iesniegtie dokumenti atbilst izsoles noteikumu 10. un 11. punkta prasībām.
3.Saskaņā ar izsoles noteikumu 22. punktu:
Ja divi vai vairāki izsoles dalībnieki izsaka gatavību iegādāties izsoles priekšmetu par sākumcenu,
izsoles cena palielinās par vienu soli, kas noteikts 50,00 EUR.
un 24. punktu: Izsole ar augšupejošu soli turpinās līdz kāds no tās dalībniekiem nosola visaugstāko
cenu, tad izsole tiek izsludināta par pabeigtu.
Šajā gadījumā izsoles dalībnieks A. N., personas kods xxx-xxx, ir nosolījis augstāko cenu 2200,00
EUR.
4. Nosolītājs - izsoles dalībnieks A. N., ir samaksājis nodrošinājumu EUR 60,- apmērā, kas ieskaitāms
pirkuma maksā. Atlikusī pirkuma maksa ir EUR 2140,00, kas 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 29.decembra sēdes lēmumu
Nr.27.p.21.3.),
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins,
Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Andreja Upīša ielā 18-3, Preiļos,
platībā 37,4 m2, kadastra Nr. 7601 900 2756, izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Andreja Upīša ielā 18-3, Preiļos, platībā
37,4 m2, kadastra Nr. 7601 900 2756 pirkumu ar A. N., personas kods xxx-xxx, par cenu EUR
2200,00 ( divi tūkstoši divi simti euro 00 centi bez PVN).
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
Pielikumā Nr. 6 (1) : Izsoles protokols
Sagatavotājs: Vita Biezaite

16.2.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Andreja Upīša iela 18-5, Preiļos izsoli.
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Andreja Upīša ielā 18-5,
Preiļos, kas sastāv no 74,7 m 2 liela četristabu dzīvokļa, kadastra Nr. 7601 900 2787, izsoli,
konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2021.gada 29.decembra sēdes lēmumu Nr.27.p.21.2., 2022.gada
03.februārī tika izsludināta pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Andreja Upīša ielā 18-5,
Preiļos, kadastra Nr. 7601 900 2787, izsole.
2.Uz izsoli bija reģistrējušies trīs pretendenti – A. N., A. Š. un A. Č.
Izvērtējot iesniegto pieteikumu atbilstība izsoles noteikumiem, tika konstatēts, ka pretendentu
iesniegtie dokumenti atbilst izsoles noteikumu 10. un 11. punkta prasībām.
3.Saskaņā ar izsoles noteikumu 22. punktu:
Ja divi vai vairāki izsoles dalībnieki izsaka gatavību iegādāties izsoles priekšmetu par sākumcenu,
izsoles cena palielinās par vienu soli, kas noteikts 50,00 EUR.
un 24. punktu: Izsole ar augšupejošu soli turpinās līdz kāds no tās dalībniekiem nosola visaugstāko
cenu, tad izsole tiek izsludināta par pabeigtu.
Šajā gadījumā izsoles dalībnieks A. N., personas kods xxx-xxx, ir nosolījis augstāko cenu 6300,00
EUR.
4. Nosolītājs - izsoles dalībnieks A. N., ir samaksājis nodrošinājumu EUR 100,- apmērā, kas
ieskaitāms pirkuma maksā. Atlikusī pirkuma maksa ir EUR 6200,00, kas 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 29.decembra sēdes lēmumu
Nr.27.p.21.2.),
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins,
Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Andreja Upīša ielā 18-5, Preiļos,
kadastra Nr. 7601 900 2787, izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Andreja Upīša ielā 18-5, Preiļos, platībā
74,7 m2, kadastra Nr. 7601 900 2787 pirkumu ar A. N., personas kods xxx-xxx, par cenu EUR
6300,00 ( seši tūkstoši trīs simti euro 00 centi bez PVN).
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
Pielikumā Nr. 6 (2) : Izsoles protokols

Sagatavotājs: Vita Biezaite

16.3.
Par nekustamā īpašuma “Skolas”, Silajāņu pagasts, Preiļu novads
izsoli.
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot jautājumu par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7676
004 0455, “Skolas”, Silajāņu pagasts, Preiļu novads apbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7676 004 0455 izsoles organizēšanu, konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2021.gada 29.decembra sēdes lēmumu protokols Nr. 27.,punkts 20.1.,
tika izsludināta pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7676 004 0455 “Skolas”, Silajāņu
pagasts, Preiļu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455
(4,5282 ha platībā), ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 001 ar kopējo platību 860,50 m2,
ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 002 ar kopējo platību 446,80 m2 , saimniecības ēkas ar
kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 004 ar kopējo platību 16,7 m2 atsavināšanas pirmā izsole.
2. Uz izsoli nebija reģistrējies neviens pretendents.
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 31.pantu, 32.panta pirmo
daļu un izsoles noteikumiem (apstiprināti ar Preiļu novada domes 2021.gada 29.decembra sēdes
lēmumu protokols Nr. 27.,punkts 20.1.),
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7676 004 0455,
“Skolas”, Silajāņu pagasts, Preiļu novads atsavināšanas izsoles rezultātus.
2. Uzskatīt izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicis neviens pretendents.
3. Rīkot atkārtotu pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7676 004 0455, “Skolas”,
Silajāņu pagasts, Preiļu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7676 004 0455 (4,5282 ha platībā), ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 001 ar kopējo
platību 860,50 m2, ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 002 ar kopējo platību 446,80 m2
, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 004 ar kopējo platību 16,7 m2 otro
atsavināšanas izsoli, samazinot izsoles nosacīto cenu par 10 % un nosakot izsoles sākumcenu
cenu- 27 315,00 EUR.
4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7676 004 0455, “Skolas”, Silajāņu
pagasts, Preiļu novads 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 – nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite
Pielikumā Nr. 6 (3) : Izsoles protokols, Pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Skolas”, Silajāņu

pagasts, Preiļu novads otrās izsoles noteikumi.
Sagatavotājs: Vita Biezaite
Nosūtīt: Nekustamā īpašuma daļai

17.§
Par zemes gabalu nomas tiesību izsoli
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot 2022.gada janvāra fizisko personu iesniegumus uz pašvaldībai piekritīgajām un
pašvaldības mājas lapā piedāvātajām nomas zemēm to apsaimniekošanai, konstatēts, ka uz vienu
zemes vienību zemes nomas līguma slēgšanai pretendē vairākas fiziskas personas.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi”32. punktu, kas nosaka “Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro
rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērotāko izsoles veidu, nodrošina
izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru. Solīšanu sāk no neatkarīga vērtētāja noteiktās
nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 40.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz
ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu”. Pamatojoties uz “Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma”1. pantu, 3.panta 2.punktu, 61 pantu, likuma
“Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins,
Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli 2022.gada 10.martā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76480020457 Galēnu pagastā.
2. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli 2022.gada 10.martā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76800040390 Stabulnieku pagastā.
3. Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles noteikumus.
4. Nomas tiesību izsoli organizēt Privatizācijas un atsavināšanas komisijai.
Pielikumā Nr. 7 : Izsoles noteikumi, grafiskais pielikums Nr.1
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

18.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
R. A. iesnieguma izskatīšana

(Ziņo: Ā. Vucāns, I.Stare)

Izskatot R. A., personas kods : xxx - xxx, deklarētā dzīvesvieta : xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
2022.gada 18.janvāra (reģ. 18.01.2021, Nr.4.15/51) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu personām N. K. , personas kods : xxx-xxx, M. K. , personas kods : xxx-xxx, adresē
xxxxxxxxx, sakarā ar to, ka personas deklarējot dzīvesvietu ir uzrādījušas nepatiesas ziņas, un
pārbaudot iesniegumā norādītos apstākļus, konstatēts, ka:
1. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas
1.punktu , Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daļu, 2022.gada 19.janvārī Preiļu
novada pašvaldība nosūtīja N. K., M. K. ierakstītu vēstuli (Nr. 4.15/176) uz deklarēto
dzīvesvietu, ar aicinājumu sniegt skaidrojumu un pierādošus dokumentus par tiesisko pamatu
būt deklarētiem pēc norādītās adreses. Personas ar pašvaldību nav sazinājušās.
2. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “P” xxxxx ir nostiprinātas uz R. A. vārda, personas
kods: xxx – xxx. Zemesgrāmatu apliecība, Stabulnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījums
Nr. 100000537098, kadastra Nr. 76800030255. Pamats: 2020.gada 16.jūnija dāvinājuma
līgums. Nekustamais īpašums ir ar adresi “P”, xxxxxxxxxx
3. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām N. K. 2013.gada 18.februārī, M. K. 2013.gada 5.aprīlī
deklarējuši dzīvesvietu adresē “P”, xxxxxxx , tiesisko pamatu nav norādījuši .
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, ja 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai
dzīvesvietas deklarētāja vai viņa pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi
nepatiesas ziņas, 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
5. 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. Līdz ar to reģistrētajām ziņām
par personas dzīvesvietu maksimāli jāatbilst reālajai situācijai.
6. R. A. iesniegumā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu N. K. un M. K. sakarā ar to, ka ir
nekustamā īpašuma īpašniece, personas deklarējot dzīvesvietu ir uzrādījušas nepatiesas ziņas,
viņām nav tiesiska pamata būt deklarētam pēc norādītās adreses. Ar personām nav slēgta ne
mutiska vienošanās, ne līgums par dzīvošanu šajā adresē. Personas viņai ir svešas . Pēc
Fizisko personu reģistra ziņām R. A. ar N. K. un M. K. nav radniecības . Personas dotajā
adresē nedzīvo. Iesniegumā R. A. norāda, ka personas deklarējot dzīvesvietu, iespējams ir
nepareizi norādījušas nekustamā īpašuma adresi, jo Preiļu novada Stabulnieku pagasta
Polkoronā ir arī nekustamais īpašums “P V” ar adresi “P V”.
7. Ņemot vērā, ka personas ar pašvaldību nav sazinājušās, ievērojot iepriekšminēto, vadoties
pēc Civillikuma 1039.panta, kas noteic, ka īpašnieks var aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa
lietu, kā arī lietot vai izmantot, pašvaldība atzīst par pietiekošu nekustamā īpašuma īpašnieces
R. A. norādītos apstākļus un iebildumus, lai anulētu ziņas par deklarēto dzīvesvietu N. K.
un M. K. pēc adreses “P”, xxxxxxxxxx, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
12.panta pirmās daļas 1.punktu.
8. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 81.panta pirmo un otro
daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo, otro daļu, 12.panta pirmās daļas
1.punktu, 12.panta sesto daļu, Civillikuma 1039.pantu,

Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins,
Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par M. K., personas kods : xxx-xxx deklarēto dzīvesvietu adresē “P”,
xxxxxxxxxxx.
2. Jautājuma izskatīšanu par N. K. , personas kods : xxx-xxx, deklarētās dzīvesvietas
anulēšanu atlikt uz marta mēneša kārtējo sēdi.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste.
4. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi,
un šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: Anita Livdāne

19.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
19.1.
L. Č. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot L. Č., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Daugavpils
ielā 56-3, Preiļos 2022. gada 2.februāra iesniegumu (reģ. 03.02.2022. Nr. 13-1\121) par sociālās
dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „ Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā ” 21.8 panta pirmo un otro daļu,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins,
Iveta Stare, Juris Vucāns, Ārijs Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar L. Č., personas kods xxx-xxx, noslēgto sociālās dzīvojamās platības
Daugavpils ielā 56-3, Preiļos, īres līgumu uz 6 mēnešiem – līdz 2022.gada 24. augustam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.

Sagatavotājs: speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva

19.2.
O. V. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot O. V., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos, Zaļā
ielā 18-4, 2022. gada 7. februāra iesniegumu (reģ. 08.02.2022., Nr. 13-1/143) par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā ” 21.8 panta pirmo un otro daļu,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins,
Iveta Stare, Juris Vucāns, Ārijs Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS"- nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar O. V., personas kods xxx-xxx, noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos, Zaļā ielā 184, īres līgumu uz sešiem mēnešiem - līdz 2022. gada 24. augustam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs: speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva

19.3.
N. L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot N. L., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļos,
Daugavpils ielā 15-2, 2022. gada. 1.februāra iesniegumu (reģ. 01.02.2022. Nr. 13-1/109) par sociālās
dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „ Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā ” 218. panta pirmo un otro daļu,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Juris Vucāns, Ārijs Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Pagarināt ar N. L., personas kods xxx-xxx, noslēgto sociālā dzīvokļa Preiļos, Daugavpils
ielā 15-2, īres līgumu uz trim mēnešiem - līdz 2022. gada 24. maijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs: speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva

19.4.
M. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot M. B., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī Preiļu novada,
Aizkalnes pagasta, Aizkalnē, Raiņa ielā 12-2, 2022.gada 28. janvāra iesniegumu, (reģ. 28.01.2022.
Nr. 13-1/102) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 218.panta pirmo un otro daļu,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Juris Vucāns, Ārijs Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar M. B., personas kods xxx-xxx, noslēgto sociālā dzīvokļa Raiņa iela 12-2,
Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, īres līgumu uz 6 mēnešiem – līdz 2022. gada
24.augustam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un Aizkalnes pagasta
pārvalde.
Sagatavoja: speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva

19.5.
A. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot A. B., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta Liepājas iela 41-3, Preiļi, Preiļu
novads, 2022.gada 10.februāra iesniegumu (reģ. 10.02.2022. Nr. 13-1/143) par sociālās dzīvojamās
platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā ” 218. panta pirmo un otro daļu,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Juris Vucāns, Ārijs Vucāns)
"PRET" - nav

"ATTURAS"- nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar A. B., personas kods xxx-xxx, noslēgto sociālās dzīvojamās platības Liepājas
ielā 41-3, Preiļos, īres līgumu uz 3 mēnešiem – līdz 2022.gada 4.maijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavotājs: speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva

19.6.
S. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot S. S., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta Vecticībnieku iela 9, Lomi –
Bortnieki, Galēnu pag., Preiļu novads, 2022.gada 3.februāra iesniegumu (reģ. 07.02.2022. Nr. 131/129) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „ Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” 218. panta pirmo un otro daļu,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Juris Vucāns, Ārijs Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar S. S., personas kods xxx-xxx, noslēgto sociālās dzīvojamās platības “Sociālā
māja Rudenāji”, Galēni, Galēnu pag., Preiļu nov., īres līgumu uz 6 mēnešiem – līdz 2022.
gada 24.augustam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Galēnu pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva

19.7.
D. L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot D. L., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta “Sociālā Māja “Rudenāji””,
Galēni, Galēnu pag., Preiļu nov, 2022.gada 3.februāra iesniegumu (reģ. 07.02.2022. Nr. 13-1/127)
par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „ Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā ” 218 panta pirmo un otro daļu,

Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Juris Vucāns, Ārijs Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar D. L., personas kods xxx-xxx, noslēgto sociālās dzīvojamās platības “Sociālā
māja Rudenāji”, Galēni, Galēnu pag., Preiļu nov., īres līgumu uz 6 mēnešiem – līdz 2022.
gada 24.augustam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Galēnu pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva

19.8.
A. J. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot A. J., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxx., 2022.gada
2.februāra iesniegumu (reģ. 07.02.2022. Nr. 13-1/128) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” 21 8. panta 2.
daļu,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Juris Vucāns, Ārijs Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar A. J., personas kods xxx-xxx, noslēgto sociālās dzīvojamās platības “Sociālā
māja Rudenāji”, Galēni, Galēnu pag., Preiļu nov., īres līgumu uz 6 mēnešiem – līdz 2022.
gada 24.augustam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Galēnu pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva

19.9.
E. Z. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot E. Z., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxxxxxx, 2022. gada
2. februāra iesniegumu (reģ. 07.02.2022. Nr. 13-1/125) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” 218. panta
pirmo un otro daļu,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Juris Vucāns, Ārijs Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar E. Z., personas kods xxx-xxx, noslēgto sociālās dzīvojamās platības “Sociālā
māja “Rudenāji”, Galēni, Galēnu pag., Preiļu nov., īres līgumu uz 6 mēnešiem – līdz 2022.
gada 24.augustam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Galēnu pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva

19.10.
V. U. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot V. U., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxx 2022. gada 2.
februāra iesniegumu (reģ. 07.02.2022. Nr. 13-1/130) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” 21 8. panta 2.
daļu,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins,
Iveta Stare, Juris Vucāns, Ārijs Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V. U., personas kods xxx-xxx, noslēgto sociālās dzīvojamās platības “Sociālā
māja “Rudenāji”, Galēni, Galēnu pag., Preiļu nov., īres līgumu uz 6 mēnešiem – līdz 2022.
gada 24. augustam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Galēnu pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva

19.11.
J. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot J. S., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxxxx 2022.gada
2.februāra iesniegumu (reģ. 07.02.2022. Nr. 13-1/131) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” 218. panta
pirmo un otro daļu,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Juris Vucāns, Ārijs Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar J. S., personas kods xxx-xxx, noslēgto sociālās dzīvojamās platības “Sociālā
māja “Rudenāji”, Galēni, Galēnu pag., Preiļu nov., īres līgumu uz 6 mēnešiem – līdz 2022.
gada 24.augustam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Galēnu pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

19.12.
V. D. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot V. D., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxxx 2022. gada 2.
februāra iesniegumu (reģ. 07.02.2022. Nr. 13-1/126) par sociālās dzīvojamās platības īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” 218. panta
pirmo un otro daļu,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Juris Vucāns, Ārijs Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt ar V. D., personas kods xxx-xxx, noslēgto sociālās dzīvojamās platības “Sociālā
māja “Rudenāji”, Galēni, Galēnu pag., Preiļu nov., īres līgumu uz 6 mēnešiem – līdz 2022.
gada 24.augustam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Galēnu pagasta pārvalde.

Sagatavotājs: speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva

19.13.
S. L. pilnvarotās personas iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot S. L., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxxx, pilnvarotās
personas V. S., p.k.xxx-xxx, kas darbojas uz 2020. gada 4. februāra pilnvaras Nr.26. pamata, 2020.
gada 21. februāra iesniegumu (reģ.21.012022. Nr. 13-1/130 ) par sociālās dzīvojamās platības īres
līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” 218.
panta pirmo un otro daļu,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Juris Vucāns, Ārijs Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
Pagarināt ar S. L., personas kods xxx-xxx, noslēgto sociālās dzīvojamās platības
“Sociālā māja “Rudenāji”, Galēni, Galēnu pag., Preiļu nov., īres līgumu uz 6 mēnešiem –
līdz 2022. gada 24.augustam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Galēnu pagasta pārvalde.
1.

Sagatavotājs: speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva

20.§
Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
V. Č. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot V. Č., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxx, 2022. gada 8.
februāra iesniegumu (reģ. 08.02.2022., Nr.13-1 /142) par sociālā dzīvokļa 1. Maija ielā 4-3, Preiļos,
īres tiesību piešķiršanu V. Č. (Reģistrs Nr. 2, 2022. gada 27. janvāra domes lēmums Nr.14).
Pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 30. pantu, Preiļu novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr. 2017/15, “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas
kārtību”, 9 panta 4 daļa, 9.4.punktu,
Pašvaldība, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez
palikušajam bērnam, kurš ir ārpus ģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās”, 28. punktu, sniedz pilngadību sasniegušajam bērnam palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā.
Atklāti balsojot:
"PAR" -

15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris

Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt V. Č., personas kods xxx-xxx sociālā dzīvokļa īres tiesības 1.Maija ielā 4-3, Preiļos.
2. SIA „Preiļu saimnieks” noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA“ Preiļu saimnieks”
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

21.§
Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
21.1.
A. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot A. S., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxxxx 2022.
gada 31.janvāra iesniegumu (reģ.31.01.2022., Nr. 13-1/107) par uzņemšanu rindā uz pašvaldības
dzīvojamo platību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta 1. daļu,
Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/15 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa
jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību” p.8.1., 8.2.
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins,
Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt A. S., personas kods xxx-xxx, rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību, Reģistrs Nr.
1, 2.grupa;
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva;
Sagatavoja: speciālistei mājokļu jautājumos Z. Andrejeva

21.2.
D. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot D. S., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxxx 2022. gada. 2.
februāra iesniegumu (reģ.03.02.2022., Nr. 13-1/120) par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo
platību, saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta 1. daļu, Preiļu

novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2017/15 „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniegšanas kārtību” p.8.1., 8.2.
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins,
Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt D. S., personas kods xxx-xxx, rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību, Reģistrs Nr.
1, 2.grupa;
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva;
Sagatavoja: speciālistei mājokļu jautājumos Z. Andrejeva

22.§
Par dzīvojamās mājas īri
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot D. U., personas kods xxx - xxx, deklarēta dzīvesvieta xxxxxxxxx 2022.gada
14.februāra iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, tika konstatēts:
1. Pelēču pagasta Ārdavā ir brīva pašvaldības dzīvojamā māja 55,3 m2 platībā, piesaistītā
zemes gabala platība - 443 m2
2. Iesniedzēja iepazinusies ar piedāvāto dzīvojamo platību un piekrīt īrēt Pelēču pagasta
pašvaldības viendzīvokļu māju Ārdavā, Pelēču pagastā Preiļu novadā kopā ar ģimeni
(dzīvesbiedrs un divi bērni).
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta pirmo daļu,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt D. U., personas kods xxx – xxx, īres tiesības uz dzīvojamo māju 55,3 m2 platībā,
zemi 443 m2 platībā, adrese: Pelēču pagasta pašvaldības viendzīvokļu māja Ārdavā, Pelēču
pagasts, Preiļu novads.
2. Slēgt dzīvojamās mājas īres līgumu ar D. U. uz pieciem gadiem līdz 2027.gada 1.martam.
3. Noteikt īres maksu 0,09 EUR par 1 kv.m mēnesī par dzīvojamo māju un 1,5 % no zemes
vienības kadastrālās vērtības gadā par zemi.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Pelēču pagasta pārvalde
Sagatavotājs: I. Klindžāne

23.§
Par dzīvojamās platības piešķiršanu sociālajā mājā "Rudenāji"
(Ziņo: Ā. Vucāns)

Izskatot V. B., personas kods xxx-xxx, deklarēts xxxxxxxxxx, 15.02.2022. iesniegumu par
dzīvojamās platības piešķiršanu sociālajā mājā “Rudenāji”, konstatēts: V. B. līdz šim dzīvoja pie
savas dzīvesbiedrenes, lauku mājās Galēnu pagasts, Preiļu novads. Pēc dzīvesbiedrenes nāves “S”
mantinieki lūdz V. B. atbrīvot dzīvojamo māju. Deklarētajā dzīvesvietā V. B. nav iespējams dzīvot,
jo vairākus gadus māja nav bijusi apdzīvota un pašlaik dzīvošanai nav piemērota. V. B. ir piešķirts
trūcīgas personas statuss, viņam ir grūtības par sevi parūpēties pirkstu apsaldējumu dēļ. Iesniedzēja
māsa vēlas iekārtot viņu pansionātā, bet pašlaik nekur nav brīvu vietu. Pagaidu risinājums, kamēr
tiks atrasta vieta pansionātā, varētu būt dzīvojamās platības piešķiršana sociālajā mājā “Rudenāji” uz
6 mēnešiem.
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta pirmo daļu,
Riebiņu novada domes 15.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.13/2019 “Kārtība, kādā Riebiņu
novada dome sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins,
Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt V. B., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese: xxxxxxxxxxx, dzīvojamo platību
sociālajā mājā “Rudenāji” uz 6 mēnešiem līdz 2022.gada 1.septembrim.
2. Galēnu pagasta pārvaldes vadītājai slēgt īres līgumu ar V. B. uz 6 mēnešiem.
Sagatavotājs: Iveta Broka-Kazāka

24.§
Par saistošajiem noteikumiem “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas kārtību”
(Ziņo: Ā. Vucāns, A. Zagorskis)

Izskatot Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu projektu “Par interešu un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu, 46.panta trešo daļu, 47.panta
trešo daļu,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2022/7 “Par interešu un
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 8 : Saistošie noteikumi “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas kārtību”.
Sagatavotājs: Inta Klindžāne

25.§
Par Preiļu novada pašvaldības noteikumu „Par Preiļu novada pašvaldības apbalvojumiem un
to piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, A.Urka, izsakās:A.Pastars, L.Pastars, I.Stare, J.Erts, N.Hļebņikova, M.Plivda, O.Bērziņš, )

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 1. punktu,
Deputāti diskutē par apbalvojumu piešķiršanas kategorijām un kārtību. Detalizēta diskusija
audioierakstā.
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars, Maruta
"PAR" Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 1 (Juris Erts)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības noteikumus „Par Preiļu novada pašvaldības
apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”.

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Sabiedrisko attiecību daļa.
Pielikumā Nr. 9 : Noteikumi „Par Preiļu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas
kārtību”.
Sagatavoja A.Urka

26.§
Par Preiļu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 54.pantu, Ministru kabineta 2012.gada
16.oktobra noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins,
Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Izglītības pārvalde.
Pielikumā Nr. 10 : Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums.
Sagatavoja A.Džeriņa

27.§
Par Salas pamatskolas reorganizāciju
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: A.Zagorskis, A.Vjakse, I.Stare, R.Rubins, M.Plivda, J.Erts, A.Brakovska)

Izskatot jautājumu par Salas pamatskolas turpmākās pastāvēšanas iespējām un iepazīstoties
ar novada domes izveidotās darba grupas Salas pamatskolas turpmākās darbības un pastāvēšanas
izvērtēšanai atzinumu (darba grupas 10.02.2022. sapulces protokols pielikumā), pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas
vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm
u.c.), 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt
pašvaldības iestādes, Izglītības likuma 23.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldību izglītības
iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju vai
attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju, Vispārējās izglītības likuma 7.panta

otro daļu, kas nosaka, ka izglītības iestādi reorganizē un likvidē dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības
un zinātnes ministriju, “Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 10.pantā noteikto principu, ka valsts
pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un,
ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, optimizējot pašvaldības administratīvo
struktūru.
A.Vjakse izsaka priekšlikumu saglabāt 1.-9.klasi Salas pamatskolā līdz 2024. gada 1.septembrim.
M.Plivda izsaka priekšlikumu reorganizēt Salas pamatskolu no 2023. gada 1.septembra.
J.Erts izsaka priekšlikumu reorganizēt Salas pamatskolu no 2024. gada 1.septembra.
J.Erta priekšlikums tiek virzīts uz balsojumu.
Balsojums: PAR – 5 balsis (A. Pastars, M. Plivda, R. Rubins, L. Pastars, J. Erts), PRET – 8
balsis (A. Brakovska, A. Lazdāns, I. Stare, J. Ivanāns, J. Vucāns, O. Bērziņš, , Ā. Vucāns, I.
Anspoka), ATTURAS – 2 balsis (N.Hļebņikova, P. Rožinskis).
Priekšlikums netiek atbalstīts.
P.Rožinskis iesaka veikt precizējumus lēmumprojektā, iekļaujot, ka tiks saglabāta 5-6 gadīgo
bērnu pirmsskolas grupa Salas pamatskolā pēc reorganizācijas.
Atklāti balsojot:
9 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Jāzeps Ivanāns,
"PAR" - Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
5 (Juris Erts, Andris Pastars, Lauris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds
"PRET" Rubins)
"ATTURAS" - 1 (Nadežda Hļebņikova)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Reorganizēt Preiļu novada Salas pamatskolu, pārveidojot to par Salas sākumskolu no 1.klases
līdz 6.klasei, saglabājot 5-6 gadīgo bērnu pirmsskolas grupu, no 2022.gada 1.septembra.
2. Novada domes lēmums stājas spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma
saņemšanas.
3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Salas pamatskolas direktore, Izglītības pārvalde.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr. 11 : Darba grupas Salas pamatskolas turpmākās darbības un pastāvēšanas izvērtēšanai
sapulces protokols uz 3 lapām, Saunas pagastā deklarēto skolas vecuma bērnu saraksts uz 3 lapām
Sagatavoja A.Zagorskis, A.Brakovska, I.Klindžāne

28.§
Par pašvaldības dzīvokļa apmaiņu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. I., personas kods xxx-xxx , deklarēta dzīvesvieta xxxxxxxxxxxxx, 2022.gada
15.februāra iesniegumu (reģ. Preiļu novada Stabulnieku pagasta pārvaldē Nr. 18.9.2.-5) par
dzīvojamās platības apmaiņu pret lielāku dzīvojamo platību, tika konstatēts:
1. No 2016.gada V. I. īrē pašvaldības dzīvokli Stabulnieku pagastā Preiļu novadā.
2. Ģimenes stāvoklis – šķīrusies.
3. Iesniedzēja vēlas apmainīt dzīvojamo platību sakarā ar to, ka, lai arī V. I. dzīvo viena,
dažreiz brīvdienās pie viņas ciemos atbrauc mazbērni. Vienistabas dzīvoklī visiem vietas
par maz.
4. Nav reģistrēts cits nekustamais īpašums uz iesniedzēja vārda, ko apliecina V. I. datu
pārbaude NINO programmā 16.02.2022. (pēc vārda un uzvārda vai pēc personas koda –
ATBILSTOŠU PERSONU NAV).
5. Stabulnieku pagasta Stabulniekos ir brīva dzīvojamā platība – pašvaldībai piederošs
dzīvoklis mājā, kurā pašlaik dzīvo V.I. – divistabu dzīvoklis Jaunā ielā 5a -19, uz kuru
nevienam ar pašvaldību nav noslēgts īres līgums.
6. Iesniedzējs iepazinies ar piedāvāto dzīvojamo platību un uzrakstījis iesniegumu, kurā
apliecina, ka piekrīt īrēt dzīvokli Jaunā ielā 5a - 19, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā
Preiļu novadā.
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta, pirmās daļas 4.punktu,
24.pantu, Riebiņu novada domes 15.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.13/2019 “Kārtība, kādā
Riebiņu novada dome sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins,
Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apmainīt V. I., personas kods xxx-xxx, dzīvokli 32.8 m2 platībā, adrese: Jaunā iela 5a-17,
Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Preiļu novads pret dzīvokli Jaunā iela 5a-19, Stabulnieki,
Stabulnieku pagasts, Preiļu novads (47.9 m2).
2. Slēgt dzīvokļa īres līgumu ar V. I. uz 5 gadiem līdz 2027.gada 1.martam.
3. Noteikt īres maksu EUR 10,06 mēnesī (47.9 m2 x 0.21€/m2).
4. Slēgt līgumu par komunālo pakalpojumu sniegšanu ar īrnieci.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Stabulnieku pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Inga Jurkāne

29.§
Par īres tiesību piešķiršanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. B., personas kods xxx-xxx, deklarēta dzīvesvieta xxxxxxxxxxxxxx, 2022.gada
15.februāra iesniegumu (reģ. Preiļu novada Stabulnieku pārvaldē Nr. 18.9.2.-4) par dzīvojamās
platības piešķiršanu Stabulnieku pagasts, Preiļu novads, tika konstatēts:
1. V. B. deklarētā dzīves vieta Preiļu novadā no 08.03.2016.
2. Ģimenes stāvoklis – neprecējies.
3. Nav reģistrēts nekustamais īpašums uz iesniedzēja vārda, ko apliecina V.B. datu
pārbaude NINO programmā 16.02.2022. (pēc vārda un uzvārda vai pēc personas koda –
ATBILSTOŠU PERSONU NAV).
4. Stabulnieku pagasta Stabulniekos ir brīva dzīvojamā platība Skolas ielā 8-9, Stabulnieki,
Stabulnieku pagasts, Preiļu novads.
5. Iesniedzējs iepazinies ar piedāvāto dzīvojamo platību un uzrakstījis iesniegumu, kurā
apliecina, ka piekrīt īrēt dzīvokli Skolas ielā 8-9, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā
Preiļu novadā.
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta, pirmo daļu, Riebiņu
novada domes 15.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.13/2019 “Kārtība, kādā Riebiņu novada
dome sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
Atklāti balsojot:
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atcelt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Skolas iela 8-9, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts,
Preiļu novads.
2. Piešķirt V. B., personas kods xxx-xxx, īres tiesības uz dzīvokli 56.0 m2 platībā, adrese: Skolas
iela 8-9, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Preiļu novads.
3. Slēgt dzīvokļa īres līgumu ar V. B. uz 1 gadu līdz 2023.gada 1.martam.
4. Noteikt īres maksu EUR 11,76 mēnesī (56.0 m2 x 0.21 €/m2).
5.Slēgt līgumu ar īrnieku par komunālo pakalpojumu sniegšanu.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Stabulnieku pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: Inga Jurkāne

Plkst. 12.55 sēdes vadītājs Ā. Vucāns izsludina pārtraukumu domes sēdē 15 min.
Plkst. 13.15 atsākas domes sēde.
Turpmākajā domes sēdē nepiedalās deputāte M.Plivda.
30.§
Par saistošajiem noteikumiem „ Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Preiļu novadā”
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: A.Pastars, M.Bogdanova)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, kurš nosaka, ka

pašvaldības dome pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošie noteikumi), 43.panta pirmās daļas
10.punktu, trešo daļu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta
2006. gada 4. aprīļa noteikumiem Nr. 266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņu apmācībai"13. punktu, Ministru
kabineta 2012. gada 2. oktobra noteikumu Nr. 678 "Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības" 16.
punktu, Veterinārmedicīnas likuma 21.3 pantu,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2022/8 “Par mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanu Preiļu novadā”.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 12 : Saistošie noteikumi “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Preiļu novadā”;
Paskaidrojuma raksts
Sagatavotājs: Mārīte Bogdanova

31.§
Par saistošajiem noteikumiem “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtība Preiļu novadā”
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: A.Pastars, M.Bogdanova)

Izskatot Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu projektu “Decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā”, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu un piekto daļu, Ministru kabineta 2017.gada
27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu
un reģistrēšanu” 6.punktu,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 1 (Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2022/9 “Decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā”.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Komunālo pakalpojumu daļas.
Pielikumā Nr. 13 : Saistošie noteikumi “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtība Preiļu novadā”.
Sagatavoja I.Klindžāne

32.§
Par saistošajiem noteikumiem „ Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Preiļu
novadā”
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, kurš nosaka, ka
pašvaldības dome pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošie noteikumi), 43.panta trešo daļu,
Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2009.gada
11.augusta noteikumu Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un
zvejas tiesību izmantošanas kārtību" 71.3 punktu,
Atklāti balsojot:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare,
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - 1 (Andris Pastars)
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2022/10 “Par rūpnieciskās zvejas

tiesību iznomāšanas kārtību Preiļu novadā”.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 14 : Saistošie noteikumi “Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Preiļu novadā”,
1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums.
Sagatavotājs: Inese Jakovele

33.§
Par saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību un administratīvo atbildību Preiļu novadā”
apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
17.punktu, ka nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu
veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos
noteikumus, tiek atzīts, ka lietderīgi ir izstrādāt jaunus Preiļu novada domes saistošos noteikumus

“Par sabiedrisko kārību un administratīvo atbildību Preiļu novadā”, kas būtu saistoši visā
jaunveidojumā Preiļu novada administratīvajā teritorijā.
Pamatojoties uz Administratīvās atbildības likuma 2.panta ceturto daļu pašvaldības dome ir
tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, likumā "Par
pašvaldībām" noteiktajos gadījumos.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, kurš nosaka, ka
pašvaldības dome pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošie noteikumi) un 43.panta pirmās daļas
4.punktu, kurš paredz – Dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību
par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos : par sabiedrisko kārtību.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.punktu, ka Dome ir tiesīga
izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par pārkāpumiem, ja tas nav paredzēts
likumos: par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu.
Likuma„ Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka Dome ir tiesīga izdod
saistošos noteikumus par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā
esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai
zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 9.punktu, pašvaldības dome
ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par republikas pilsētas vai
novada teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 4.,
5., 6., 9.punktu, Administratīvās atbildības likuma 2.panta ceturto daļu,
Atklāti balsojot:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
"PAR" - Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2022/11„ Par sabiedrisko kārtību
un administratīvo atbildību Preiļu novadā” saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
3. Saistošos noteikumus, ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav
izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai Preiļu novada pašvaldībai likumā
noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, publicēt oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Preiļu novada pašvaldības mājas lapā
internetā un Preiļu novada bezmaksas laikrakstā “Preiļu novada Vēstis” un nodrošināt to
pieejamību Preiļu novada pašvaldības administrācijas ēkā.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 15 : Paskaidrojuma raksts uz 3 (trīs) lapaspusēm; Preiļu novada domes saistošie
noteikumi „Par sabiedrisko kārtību un administratīvo atbildību Preiļu novadā” uz 8 (astoņām)
lapaspusēm.

Sagatavotājs: Ilona Žukova

34.§
Par saistošo noteikumu “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
pārskatīšanu” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto likuma Pārejas noteikumu 17.punktam 2021.
gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību
pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldības dome
pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošie noteikumi).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt
saistošus noteikumus un noteikt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu.
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr.2022/12 “Par dzīvojamai mājai
funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu”.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai
Preiļu novada pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, publicēt oficiālajā
izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Preiļu novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā
izdevumā “Preiļu Novada vēstis”.
4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Preiļu novada pašvaldības mājas lapā
internetā un nodrošināt to pieejamību Preiļu novada pašvaldības administrācijas ēkā.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 16 : Preiļu novada domes saistošie noteikumi “Par dzīvojamai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu” uz 4 (četrām) lapām un to paskaidrojuma raksts uz 2
(divām) lapām.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

35.§
Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto likuma Pārejas noteikumu 17.punktam 2021.
gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību
pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldības dome
pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošie noteikumi).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt
saistošus noteikumus un noteikt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto likuma Pārejas noteikumu 17.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr.2022/13 “Par Preiļu novada
domes 2016.gada 27.oktobra saistošo noteikumu Nr.2016/04 “Par pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas noteikumiem un atbildību par to
pārkāpšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
3. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai
Preiļu novada pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, publicēt oficiālajā
izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Preiļu novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā
izdevumā “Preiļu Novada vēstis”.
4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Preiļu novada pašvaldības mājas lapā
internetā un nodrošināt to pieejamību Preiļu novada pašvaldības administrācijas ēkā.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 17 :
Preiļu novada domes saistošie noteikumi “Par Preiļu novada domes 2016.gada
27.oktobra saistošo noteikumu Nr.2016/04 “Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmu ekspluatācijas noteikumiem un atbildību par to pārkāpšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
uz 1 (vienas) lapas un to paskaidrojuma raksts uz 2 (divām) lapām.

Sagatavotājs: Ilona Žukova

36.§
Par Preiļu novada pašvaldības Aglonas Komunālo pakalpojumu daļas nolikuma
apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot lēmumprojektu par Aglonas Komunālo pakalpojumu 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:
10 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta
Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 4 (Juris Erts, Andris Pastars, Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības Aglonas komunālo pakalpojumu daļas nolikumu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Aglonas komunālo pakalpojumu daļas vadītājs Andris Indāns.
Pielikumā Nr. 17 : Aglonas komunālo pakalpojumu daļas nolikums.
Sagatavotājs: A. Indāns

37.§
Par Vārkavas komunālo pakalpojumu daļas nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot lēmumprojektu par Vārkavas komunālo pakalpojumu 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:
10 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta
Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - 1 (Andris Pastars)
"ATTURAS" - 3 (Juris Erts, Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Preiļu novada Vārkavas komunālo pakalpojumu daļas nolikumu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Vārkavas komunālo pakalpojumu daļas vadītāja L.Lazdāne.
Pielikumā Nr. 18 : Preiļu novada Vārkavas komunālo pakalpojumu daļas nolikums.
Sagatavotājs: Laila Lazdāne

38.§
Par Preiļu novada pašvaldības Lauku teritoriju komunālās daļas nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot lēmumprojektu par Lauku teritoriju komunālās 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:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Pēteris
Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības Lauku teritoriju komunālās daļas nolikumu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Lauku teritoriju komunālās daļas vadītājs A. Meluškāns.
Pielikumā Nr. 19 : Preiļu novada pašvaldības Lauku teritoriju komunālās daļas nolikums.
Sagatavoja: A. Meluškāns

39.§
Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “S”, Aglonas pagastā, Preiļu novadā (kadastra
apzīmējums xxxxx) kā teritorijas plānojuma grozījumi izstrādes uzsākšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 28.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 ,,Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (turpmāk -Noteikumi Nr.628)
38.punktu, Aglonas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam (2013.gada 28.augustā pieņemts
Aglonas novada domes lēmums “Par Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam
apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu”, protokols Nr. 18, 17.§), 2021.gada 10.novembra
iesniegumu Nr. IESN/1103 no J. K. “Par teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma maiņu Aglonas
pagasta īpašumā “S” un Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu Nr3.15/6233/2021-N no 10.11.2021.,
Atklāti balsojot:

13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
Pastars, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 1 (Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam “S”, Aglonas pagastā, Preiļu
novadā (zemes vienības kadastra Nr.xxxxxxxxx) ar mērķi grozīt Aglonas novada teritorijas
plānojumu 2013.-2025.gadam.
2. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei (pielikums Nr.1).
3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Preiļu novada domes Attīstības, investīciju
un inženiertehniskās daļas vadītāja vietnieku attīstības un investīciju jautājumos Sanitu
Meļko.
4. Publicēt lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas attīstības plānošanas
informatīvajā sistēmā (TAPIS) un pašvaldības mājas lapā www.preili.lv .
5. Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma (2011) 13.panta 3.daļu, kurā noteikts,
ka, ja lokālplānojuma ierosinātājs nav vietējā pašvaldība, to izstrādi un īstenošanu finansē
ierosinātājs, par to noslēdzot līgumu ar vietējo pašvaldību, slēgt līgumu ar J. K., par
lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu.
Pielikumā Nr. 20 : Darba uzdevums – 1.lpp.; Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums; Līguma
projekts par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu.
Sagatavotājs: Sanita Meļko

40.§
Par telpu nomas līgumu
Biedrības “Sabiedriskais centrs “Aizkalne”” valdes locekles Janīnas Bečas iesnieguma
izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot biedrības “Sabiedriskais centrs “Aizkalne”” valdes locekles Janīnas Bečas 2022.gada
11.februāra iesniegumu (reģ.11.02.2022., Nr.4.11/492), tika konstatēts:
(1) 2009.gada 01.decembrī starp Preiļu novada domi kā Iznomātāju un biedrību “Sabiedriskais
centrs “Aizkalne””, reģ.Nr.500008094241, kā Nomnieku tika noslēgts neapdzīvojamo telpu
nomas līgums Nr. 4-25/2009/83 par telpām 2.stāvā, Raiņa ielā 6, Aizkalnē ar kopējo platību
53,8m2.
(2) Biedrība “Sabiedriskais centrs “Aizkalne””, reģ.Nr.500008094241, lūdz pagarināt
neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.4-25/2009/83 par telpas Nr.22 platībā 37,8 m2 un
telpas Nr.23 platībā 16m2 Raiņa ielā 6, Aizkalnē, 2.stāvā, nomu.
(3) Ar Preiļu novada domes 2021.gada 27.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 2.§) ir
apstiprināta nomas maksa, ja Nomnieks ir biedrība, un tā ir EUR 1,42 (viens euro un 42 centi)
par katru nomājamo telpu.

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:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Pagarināt ar biedrību “Sabiedriskais centrs “Aizkalne””, reģ.Nr. 500008094241,
nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpām Raiņa ielā 6, Aizkalnē, 2.stāvā, Preiļu novadā.
2. Slēgt vienošanos ar biedrību “Sabiedriskais centrs “Aizkalne””, reģ.Nr. 500008094241, par
telpu Nr.22 (platība 37,8m2) un telpu Nr.23 ( 16m2) nomu uz 5 (pieciem) gadiem–nosakot
nomas maksu EUR 2,84 (divi euro un 84 centi) mēnesī.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

41.§
Par nekustamo īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā
41.1.
V. I. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. I. , personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxx, 2021.gada 18. maija iesniegumu
(reģistrēts 18.05.2021., Nr. 4-15/379 I), par nekustamā īpašuma - neapbūvētu zemes vienību Preiļu
novada Preiļu pagastā, ar kadastra apzīmējumiem xxxxxxxx un xxxxxxx, īpašuma kadastra numurs
xxxxxxxxxx , atsavināšanas ierosināšanu, konstatēts:
(1) Normatīvajos aktos noteiktajos termiņos nav veikta neapbūvētu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 7658 004 0193 un 7658 005 0317 izpirkšana, un Preiļu novada domē 2009.
gada 26.martā, prot. Nr.5, punkts 5.11.18. pieņemts lēmums Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu V. I. un 27.09.2009. noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.25/2009/85.
(2) 2014. gada 28.augustā, prot. Nr.9, punkts 3.3.2 ir pieņemts Preiļu novada domes lēmums “Par

apbūvētu un nepabūvētu zemes vienību piekritību Preiļu pagastā”, kurā noteikta zemes
vienību ar kadastra apzīmējumiem 7658 004 0193 un 7658 005 0317 piekritība pašvaldībai.
(3) Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7658 004 0193 un 7658 005 0317 ir kadastrāli
uzmērītas 30.09.2021.
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” nosaka, ka nekustamā īpašuma atsavināšanu var
ierosināt persona, kurai “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā” noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar
kuru pašvaldība 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).
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. punktu un 37.pantu, likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas otro
apakšpunktu,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Reģistrēt nekustamo īpašumu - neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
7658 004 0193( platība 0,6624 ha) un 7658 005 0317( platība 0,4582 ha) Preiļu novada
Preiļu pagastā, zemesgrāmatā kā Preiļu novada pašvaldības īpašumu.
2. Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7658 004 0193 , sastāvošam no divām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7658 004 0193 un 7658 005 0317 piešķirt nosaukumu
“V”.
3. Pasūtīt nekustamā īpašuma novērtējumu.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: Vita Biezaite

41.2.
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Liepu iela 8-15, Pelēčos, reģistrāciju zemesgrāmatā.
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. T. , personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxx, Preiļu novads, 2022. gada 25. janvāra
iesniegumu (reģ. 25.01.2022., Nr.4-15/77 par pašvaldības dzīvokļa Liepu iela 8-15, Pelēčos, Pelēču
pagasts, Preiļu novads, atsavināšanu, konstatēts:

Dzīvokļa īpašums Liepu iela 8-15, Pelēčos, Pelēču pagasts, Preiļu novads, ir izīrēts J. T. no
2018.gada 29.marta (īres līgums Nr.45).
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 ar –balsīm par, pret, atturas,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu Nr. 15, Liepu ielā 8, Pelēčos, Pelēču pagasts, Preiļu
novads 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: Vita Biezaite

42.§
Par zemes nomu
42.1.
Ē. Z. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Ē. Z., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxxxxxxx, 2022.gada
25.janvāra iesniegumu par 2012.gada 15.martā noslēgtā zemes nomas līguma nr.Z-1 pagarināšanu,
pamatojoties uz Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi”, 53.punktu, Preiļu novada domes apstiprināto nomas maksas pakalpojumu maksas
cenrādi, atbilstoši Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 28., 29.8., 30.4.punktam,
Atklāti balsojot:
"PAR" -

14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris

Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Pagarināt nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu
76700090094 1,6ha platībā Rušonas pagastā Preiļu novadā. Zemes lietošanas mērķis – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2. Noteikt nomas maksu 50,00 EUR / ha (plus PVN) gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (plus PVN)
gadā par katru zemes gabalu.
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar Ē. Z., personas kods xxx-xxx.
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

42.2.
A. J. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. J., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxx, 2022.gada 26.janvāra
iesniegumu par 2012.gada 17.februārī noslēgtā zemes nomas līguma nr.J-1 pagarināšanu,
pamatojoties uz Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi”, 53.punktu, Preiļu novada domes apstiprināto nomas maksas pakalpojumu maksas
cenrādi, atbilstoši Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 28., 29.8., 30.4.punktam,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Pagarināt nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
76760040331 0,08ha platībā Silajāņos, Silajāņu pagastā Preiļu novadā. Zemes lietošanas
mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2. Noteikt nomas maksu 50,00 EUR / ha (plus PVN) gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (plus PVN)
gadā par katru zemes gabalu.
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar A. J., personas kods xxx-xxx.
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

42.3.
V. L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. L., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxxx 2022.gada 31.janvāra
iesniegumu par 2012.gada 17.februārī noslēgtā zemes nomas līguma nr.J-1 pagarināšanu,
pamatojoties uz Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi”, 53.punktu, Preiļu novada domes apstiprināto nomas maksas pakalpojumu maksas
cenrādi, atbilstoši Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 28., 29.8., 30.4.punktam,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Pagarināt nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu
76800040455 0,7ha platībā Stabulniekos, Stabulnieku pagastā Preiļu novadā. Zemes lietošanas
mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2. Noteikt nomas maksu 54,00 EUR / ha (plus PVN) gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (plus PVN)
gadā par katru zemes gabalu.
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar V. L., personas kods xxx-xxx.
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

42.4.
I. U. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot I. U., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxxxxxx, 2022.gada
3.februāra iesniegumu par 2012.gada 17.februārī noslēgtā zemes nomas līguma nr.J-1 pagarināšanu,
pamatojoties uz Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi”, 53.punktu, Preiļu novada domes apstiprināto nomas maksas pakalpojumu maksas
cenrādi, atbilstoši Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 28., 29.8., 30.4.punktam,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)

"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Pagarināt nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu
76800040455 0,5ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76800040218 2,0ha
platībā Stabulniekos, Stabulnieku pagastā Preiļu novadā. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2. Noteikt nomas maksu 54,00 EUR / ha (plus PVN) gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (plus PVN)
gadā par katru zemes gabalu.
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar I. U., personas kods xxx-xxx.
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

42.5.
K. K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot K. K., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxx, 2022.gada 7.februāra
iesniegumu par 2017.gada 22.februārī noslēgtā zemes nomas līguma nr.K-1 pagarināšanu,
pamatojoties uz Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi”, 53.punktu, Preiļu novada domes apstiprināto nomas maksas pakalpojumu maksas
cenrādi, atbilstoši Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 28., 29.8., 30.4.punktam,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Pagarināt nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu
76700120189 4,2ha platībā Grebežos, Rušonas pagastā Preiļu novadā. Zemes lietošanas mērķis
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2. Noteikt nomas maksu 50,00 EUR / ha (plus PVN) gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (plus PVN)
gadā par katru zemes gabalu.
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar K. K., personas kods xxx-xxx.
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

42.6.

O. A. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts O. A., deklarētā adrese: xxxxxxx, iesniegums (13.09.2021., Nr.2-1.13.2/21/1324S) par pašvaldības zemes nomas tiesību pagarināšanu Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un atbilstoši 19.06.2018.
MK noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 28.,30.4.
un 29.8. punktiem,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Pagarināt nomas tiesības O. A., personas kods xxx – xxx, deklarētā adrese: xxxxxxxxxxx, uz
daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 76420010159, t.i. uz 2,4
ha platībā, Aglonas pagastā uz 6 gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 43,00 EUR / ha (plus PVN) gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (plus PVN)
gadā par zemes gabalu.
3. Noslēgt attiecīgu vienošanos par izmaiņām zemes nomas līgumā.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā , Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – A.Streļčs.
Sagatavotājs: A.Streļčs

42.7.
E. Ū. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts E. Ū., deklarētā adrese: xxxxxxxxxx, iesniegums (19.10.2021., Nr.21.13.2/21/1379-S) par pašvaldības zemes nomas tiesību pagarināšanu Aglonas pagastā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un atbilstoši 19.06.2018.
MK noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 28.,30.4.
un 29.8. punktiem,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav

"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt nomas tiesības E. Ū., personas kods xxx - xxx, deklarētā adrese: xxxxxxxxxxx,
uz lauksaimniecībā izmantojamo daļu no pašvaldībai piederošās zemes:
- 7,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 76420020055;
- 1,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 76420020113, Aglonas pagastā uz 6 gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 43,00 EUR / ha (plus PVN) gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (plus
PVN) gadā par katru zemes gabalu.
3. Noslēgt attiecīgu vienošanos par izmaiņām zemes nomas līgumā.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā , Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – A.Streļčs.
Sagatavotājs: A.Streļčs

42.8.
A. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts A. B., deklarētā adrese: xxxxxxxxxx, iesniegums (21.01.2022., Nr.IESN/62) par
zemes nomas līguma pārtraukšanu.
Konstatēts:
Ar A. B. 20.04.2020. tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.13-2/20/6 par pašvaldībai piekrītošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76900060367 iznomāšanu līdz 20.04.2025. A.B. atsakās no
tālākas iznomāšanas tiesībām un ir ierosinājis zemes gabala atsavināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Pārtraukt nomas tiesības A. B., personas kods xxx-xxx, uz pašvaldības zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 76900060367, laužot 2020.gada 20.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu
Nr.13-2/20/6 ar 01.03.2022.
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

43.§
Par nekustamā īpašuma sadali
43.1.
Par nekustamā īpašuma “S m” sadali
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot pilnvarotās personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Trovent”, reģ. nr.
40103965785, juridiskā adrese Rīga, Annas Sakses iela 10, 2022.gada 2.februāra iesniegumu par
nekustamā īpašuma “S m”, īpašnieks J. M., sadalīšanu Sīļukalna pagastā Preiļu novadā, konstatēts,
ka atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma “S
m” sastāvā ir astoņas zemes vienības, īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā 2002.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:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “S m”, kadastra nr. xxxxx, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu xxxxxx 5,0ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx 3,7ha
platībā, izveidojot jaunu īpašumu.
2. Noteikt zemes vienībām, kadastra apzīmējums xxxxx un xxxxxxxx zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu “S m”.
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: Ināra Upeniece

43.2.
Par nekustamā īpašuma “L” sadali
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot pilnvarotās personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Trovent”, reģ. nr.
40103965785, juridiskā adrese Rīga, Annas Sakses iela 10, 2022.gada 7.februāra iesniegumu par
nekustamā īpašuma “L”, īpašnieks O. S., sadalīšanu Sīļukalna pagastā Preiļu novadā, konstatēts, ka

atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma “L”
sastāvā ir divas zemes vienības, īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā 2007.gadā.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. pantu, pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.panta pirmo daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”16.1. apakšpunktu,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “L”, kadastra nr. xxxxxxxx, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu xxxxxxxxxx 2,3ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu.
2. Noteikt zemes vienībai, kadastra apzīmējums xxxxxxxxx zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu “M L”.
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: Ināra Upeniece

43.3.
Par nekustamā īpašuma “V m” sadali
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot pilnvarotās personas G. B., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese
xxxxxxxxxxxxxx, 2022.gada 10.februāra iesniegumu par nekustamā īpašuma “V m”, īpašnieks G.
V., sadalīšanu Galēnu pagastā Preiļu novadā, konstatēts, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma “V m” sastāvā ir četras zemes vienības,
īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā 1994.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:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)

"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “V m”, kadastra nr. xxxxxxxx, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu xxxxxxxxxxx 1,1ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu.
2. Noteikt zemes vienībai, kadastra apzīmējums xxxxxxxxxx zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu “V”.
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: Ināra Upeniece

43.4.
Par nekustamā īpašuma “F” sadali
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MYRTILLUS”, reģ. nr. 41203020212, juridiskā
adrese Rīga, Kronvalda bulvāris 10-31, pilnvarotās personas J. D., personas kods xxx-xxx, deklarētā
adrese xxxxxxxxxx, 2022.gada 10.februāra iesniegumu par nekustamā īpašuma “F” sadalīšanu
Galēnu pagastā Preiļu novadā, konstatēts, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma “F” sastāvā ir divas zemes vienības, īpašuma
tiesības reģistrētas zemesgrāmatā 2013.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:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “F”, kadastra nr. xxxxxxxx, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu xxxxxxxx 10,5ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu.
2. Noteikt zemes vienībai, kadastra apzīmējums xxxxxxxx zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu “J”.

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

43.5.
Par nekustamā īpašuma "V" sadali
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. F.-M., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxxxxxx, 2022.gada
14.februāra iesniegumu par nekustamā īpašuma “V”, sadalīšanu Riebiņu pagastā Preiļu novadā,
konstatēts, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā
īpašuma “V” sastāvā ir trīs zemes vienības, īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā 1998.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:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “V”, kadastra numurs xxxxxx, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu xxxxxxx 3,78ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu.
2. Noteikt zemes vienībai, kadastra apzīmējums xxxxxxxxx, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu “M”.
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: Ināra Upeniece

43.6.
A. I. pilnvarotās personas SIA “Trovent” iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. I. , personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxx pilnvarotās personas SIA
“Trovent”, reģ. Nr.40103965785, adrese A. Sakses iela 10, Rīga, kurš darbojas uz 2022. gada 06.
janvāra ģenerālpilnvaras Nr.41 pamata, 2022. gada 01.februāra iesniegumu (reģ. 02.02.2020.
SAN/397) par nekustamā īpašuma “D” ar kadastra Nr.xxxxxxxxx Preiļu novada Saunas pagastā,
sadali, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā

īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu , 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:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “D” ar kadastra Nr.xxxxxxxxxxxx Preiļu novada Saunas
pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxxxx platībā 3,4 ha neizstrādājot
zemes ierīcības sadales projektu.
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7674 001 0083 platībā 3,4 ha piešķirt jaunu
nosaukumu “M 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 lauksaimniecība).
3. Īpašumā paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7674 001 0171,7674 002 0142,
7674 004 0372, 7674 002 0204 un 7674 004 0367 saglabāt esošo nosaukumu “D”.
4. Īpašumā paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7674 001 0171,7674 002 0142
un 7674 004 0372 saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība), zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
7674 002 0204 un 7674 004 0367 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).
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

43.7.
Par nekustamā īpašuma „M” sadali Rožkalnu pagastā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts zemes īpašnieka L. V. pilnvarotās personas U. P., deklarētā adrese: xxxxxxxx,
iesniegums (07.02.2022., Nr.IESN/132) par viņam piederošā nekustamā īpašuma „M” sadali.
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:

14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Piekrist nekustamā īpašuma “M”, kadastra Nr.xxxxxxxxx, sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”N a” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu xxxxxxxxxxxx.
3. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76640020014 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

43.8.
Par nekustamā īpašuma „P” sadali Upmalas pagastā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts zemes īpašnieces M. F. pilnvarotās personas J. K., deklarētā adrese: xxxxxxxxx,
iesniegums (04.01.2022., Nr.IESN/14) par viņai piederošā nekustamā īpašuma „P” sadali.
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:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma “P”, kadastra Nr.xxxxxxxxx, sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”P m” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
xxxxxxxxx.

3. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76900040132 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

43.9.
Par nekustamā īpašuma „K” sadali Upmalas pagastā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts zemes īpašnieces S. Č. pilnvarotās personas SIA “Dizozols”, juridiskā adrese:
Ūnijas iela 8k-7, Rīga, LV-1084, iesniegums (10.02.2022., Nr.SAN/485) par viņai piederošā
nekustamā īpašuma „K” sadali.
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:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist nekustamā īpašuma “K”, kadastra Nr.xxxxxxx, sadalīšanai, atdalot atsevišķi 1 zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx.
2. Piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu: ”M K” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
xxxxxxxx.
3. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxx
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

44.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
44.1.
SIA “Preime” iesnieguma par zemes ierīcības projekta “Pils iela 16” apstiprināšanu

izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot SIA “Preime”, reģ. Nr.41503026248, 2022.gada 08.februāra iesniegumu par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Pils iela 16” Preiļu pilsētā, zemes
vienības kadastra apzīmējums 7601 005 0301, konstatēts, ka zemes ierīcības sadales projektu
nekustamajam īpašumam “Pils iela 16” Preiļu pilsētā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7601 005
0301 ir izstrādājusi zemes ierīkotāja Anita Šķēpa,(sertifikāta Nr.AA0113).
Pamatojoties uz likumu „Zemes ierīcības likums” un MK noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 11.6 punktu un 26. punktu,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam īpašumam 7601 005 0301, zemes
vienības kadastra apzīmējums 7601 005 0301.
2. Plānotajai zemes vienībai Nr. 1 ar plānoto platību 0,1786 ha (plānotais kadastra apzīmējums 7601
005 0017) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1001 (rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve).
3. Plānotajai zemes vienībai Nr. 2 ar plānoto platību 0,0127 ha (plānotais kadastra apzīmējums 7601
005 0018) noteikt adresi Pils iela 14C, Preiļi, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1201 (Ar
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve),
4. Plānotajai zemes vienībai Nr. 3 ar plānoto platību 0,2862 ha (plānotais kadastra apzīmējums 7601
005 0019) noteikt adresi Pils iela 14J, Preiļi, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1001
(rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve).
5. Plānotajai zemes vienībai Nr. 4 ar plānoto platību 0,6428 ha (plānotais kadastra apzīmējums 7601
005 0020) noteikt adresi Pils iela 14F, Preiļi, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0801
(komercdarbības objektu apbūve).
6. Plānotajai zemes vienībai Nr. 5 ar plānoto platību 0,2596 ha (plānotais kadastra apzīmējums 7601
005 0021) noteikt adresi Pils iela 14L, Preiļi, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1001
(rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve).
7. Plānotajai zemes vienībai Nr. 6 ar plānoto platību 0,4710 ha (plānotais kadastra apzīmējums 7601
005 0022) noteikt adresi Pils iela 14, Preiļi, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1001
(rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve).
8. Plānotajai zemes vienībai Nr. 7 ar plānoto platību 0,3916 ha (plānotais kadastra apzīmējums 7601
005 0023) noteikt adresi Pils iela 14D, Preiļi, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1001
(rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve).

9. Plānotajai zemes vienībai Nr. 8 ar plānoto platību 0,2408 ha (plānotais kadastra apzīmējums 7601
005 0024) noteikt adresi Pils iela 14G, Preiļi, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1001
(rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve).
10. Plānotajai zemes vienībai Nr. 9 ar plānoto platību 0,2569 ha (plānotais kadastra apzīmējums 7601
005 0025) noteikt adresi Pils iela 14H, Preiļi, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1001
(rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve).
11. Plānotajai zemes vienībai Nr. 10 ar plānoto platību 0,3183 ha (plānotais kadastra apzīmējums
7601 005 0026) noteikt adresi Pils iela 14K, Preiļi, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1001
(rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve).
12. Plānotajai zemes vienībai Nr. 11 ar plānoto platību 2,1761 ha (plānotais kadastra apzīmējums
7601 005 0012) saglabāt esošo, VARIS reģistrēto adresi Pils iela 16, Preiļi, un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus:
 platībai 0,16 ha -0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve),
 platībai 2,0161 ha -0501 (Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa),
13. Plānotajai zemes vienībai Nr. 12 ar plānoto platību 1,3837 ha (plānotais kadastra apzīmējums
7601 005 0013) noteikt adresi Pils iela 16A, Preiļi, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0501
(Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa).
14. Plānotajai zemes vienībai Nr. 13 ar plānoto platību 0,9233 ha (plānotais kadastra apzīmējums
7601 005 0016) noteikt adresi Aglonas iela 68, Preiļi, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
0501 (Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa).
15. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
16. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: Vita Biezaite

44.2.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „J”
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot sertificēta zemes ierīkotāja Marinas Sisojevas, sertifikāta numurs AA0148,
2022.gada 14.februārī elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamam īpašumam „J”, kadastra numurs xxxxx, kas atrodas Rušonas 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:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav

Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „J” (kadastra nr. 76700150051),
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx (platība 69,8ha) sadalīšanu divos zemes
gabalos.
2. Noteikt plānotajai zemes vienībai nr.1 (41,0ha, kadastra apzīmējums 76700150049) zemes
izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods
0201).
2.1. Plānotajai atdalāmajai zemes vienībai (41,0ha) piešķirt nosaukumu “A”.
3. Noteikt plānotajai zemes vienībai nr.2 (28,8ha, kadastra apzīmējums 76700150050) zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Zemes vienību platības var tikt precizētas, veicot kadastrālo uzmērīšanu.
5. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD Latgales
reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

44.3.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „G” sadalei Aglonas pagastā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts sertificētās zemes ierīkotājas Marinas Sisojevas, uzrādītā adrese Transporta iela
11-2, Daugavpils, LV-5401, iesniegums (09.02.2022. Nr.SAN/463) izstrādātā zemes ierīcības
projekta apstiprināšanai nekustamā īpašuma „G” sadalei Aglonas pagastā.
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” 11.panta 3.daļu,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt sertificētās zemes ierīkotājas Marinas Sisojevas izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „G” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxx sadalei 2 (divās)
atsevišķās zemes vienībās.
2. Sadalītās zemes vienības, projektētajam 1.zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu
76420100251 ar projektēto platību 1,9 ha, saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu „G” un
iepriekš noteikto adresi: xxxxxxxxxxxxx, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

3. Sadalītās zemes vienības, projektētajam 2.zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu
76420100252 ar projektēto platību 12,0 ha, piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „G
k”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 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
.

44.4.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „G” sadalei Vārkavas
pagastā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts SIA “Preime” valdes priekšsēdētāja Sanda Šķēpa, uzrādītā adrese Raiņa bulv.19, Preiļi,
LV-5301, iesniegums (15.02.2022.) izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanai nekustamā
īpašuma „G” sadalei Vārkavas pagastā.
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” 11.panta 3.daļu,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1.
2.

3.

4.

5.

Apstiprināt SIA “Preime” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „G” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxx sadalei 3 (trīs) atsevišķās zemes vienībās.
Sadalītās zemes vienības, projektētajam 1.zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu
76940030413 ar projektēto platību 1,1 ha, piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu „Ā l”
un piešķirt jaunu adresi: xxxxxxxxxxx, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
Sadalītās zemes vienības, projektētajam 2.zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu
76940030414 ar projektēto platību 2,9 ha, saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu „G”,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība ( kods 0101).
Sadalītās zemes vienības, projektētajam 3.zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu
76940030415 ar projektēto platību 7,2 ha, saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu „G”,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība ( kods 0101).
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: Ainārs Streļčs

45.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi Upmalas pagastā.
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts īpašnieka A. S., deklarētā adrese xxxxxxxxxx, iesniegums (02.02.2022. Nr.4.15/118) par
viņam piederošā nekustamā īpašuma sadali un zemes ierīcības projekta izstrādi.
Konstatēts:
zemes īpašnieks, lūdz sniegt pašvaldības atļauju nekustamā īpašuma „P”, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx sadalei 2 atsevišķās zemes vienībās, ar mērķi atdalīt: apbūvētu
zemes gabalu 1,7 ha platībā. Plānotie zemes lietošanas mērķi - atdalītajam un 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:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Piekrist nekustamā īpašuma „P”, kadastra Nr.xxxxxx, sadalei.
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx
sadalei, izveidojot divus (2) pastāvīgus zemes gabalus 1,7 ha un 3,4 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.
Pielikumā Nr. 20 : Grafiskais pielikums, projekta izstrādes nosacījumi.
Sagatavotājs: Ainārs Streļčs

46.§
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. S., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxx iesniegumu par zemes
gabala nomas ar apbūves tiesībām reģistrēšanu zemesgrāmatā un mērķu maiņu nekustamajā īpašumā
“M”, kadastra numurs xxxx, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, kas atrodas Riebiņos,

Riebiņu pagastā, Preiļu novadā, konstatēts, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas datiem nekustamam īpašumam “M” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
xxxxxxx Riebiņu pagastā ir reģistrēts zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) 3,2454 ha platībā.
Atbilstoši Riebiņu pašvaldības plānojumam 2012.-2024.gadam teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76620050774 funkcionālās zonas
noteiktais zemes izmantošanas veids ir “Lauku zemes L3” (lauku zemes ciemu robežās), atļautais
zemes lietošanas mērķis – ražošanas un noliktavu objektu apbūves teritorija (R1).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.pantu, Zemesgrāmatu un “Par valsts un
pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” likumiem, Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Ministru
kabineta noteikumiem nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Noteikt 0,003 ha platībā zemes vienības daļai, kadastra apzīmējums xxxxxxx, atbilstoši
2021.gada 23.jūlija zemes vienības daļas plānam zemes lietošanas mērķi – noliktavu apbūve
(kods 1002), eksplikācija – 3,2454ha: lauksaimniecības zeme – 1,6185 (t.sk. ganību platība1,6185ha), mežu platība-0,1489, krūmāju platība-1,0628ha, ūdens objektu zeme-0,1157ha,
zemes zem ēkām platība-0,1266ha, zemes zem ceļiem platība-0,0599ha, pārējās zemes platība0,1130ha.
2. Reģistrēt nomas zemes vienības daļu 0,003ha platībā ar apbūves tiesībām Zemesgrāmatā, Riebiņu
pagasta zemesgrāmatas nodalījums nr. 100000611368.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi I.Upeniece, Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 21 : Grafiskais pielikums
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

47.§
Par medību tiesību nomas līguma noslēgšanu
47.1.
Mednieku biedrības “K.Lūsis” valdes priekšsēdētāja iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot mednieku biedrības “K.Lūsis”, reģ.Nr. 40008130521, adrese: Zeļinska iela 22-51,
Daugavpils, LV-5410,valdes priekšsēdētāja I.D. 2022.gada 01.februāra iesniegumu (reģ.
02.02.2022., Nr.4-11/402) par medību tiesību nomas līguma noslēgšanu, tika konstatēts:
(1) Mednieku biedrība “K.Lūsis”, reģ.Nr. 40008130521, vēlas pagarināt medību tiesību nomas
līgumu par Preiļu novada pašvaldības īpašumā esošajām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 76700040101 (0,8 ha), 76700040102 (10,5 ha), 76700040113 (4,7 ha),
76700040114 (2,03 ha), 76700040136 (5,7 ha), 76700040140 (23,7 ha), 76700040144 (1,1
ha); 76700040146 (4,5157 ha), 76700040147 (3,9 ha), 76700040148 (5,1613 ha);
76700040152 (1,1 ha); 76700040160 (2,0 ha); 76700040161 (2,0 ha); 76700040300 (4,0 ha);
76700070141 (1,1 ha); 76700070162 (2,2 ha); 76700070167 (0,6498 ha); 76700070171
(97,46 ha); 76700070172 (4,59 ha); 76700070178 (3,3 ha); 76700070180 (0,4 ha);
76700070204 (0,3241 ha); 76700070251 (0,2 ha); 76700070267 (1,8 ha); 76700080069 (0,6
ha); 76700080081 (2,4 ha); 76700080088 (4,2 ha); 76700080089 (1,2 ha); 76700080117
(4,92 ha); 76700080121 (1,3328 ha); 76700080133 (8,38 ha); 76700080163 (0,79 ha);
76700080165 (0,3531 ha); 76700080219 (14,08 ha); 76700080224 (1,088 ha); 76700080227
(0,6 ha); 76700080321 (3,2 ha); 76700080345 (1,3 ha); 76700080346 (2,4 ha); 76700090087
(10,1 ha); 76700090088 (0,6 ha); 76700110200 (3,67 ha); 76700110201 (3,3448 ha).
(2) Mednieku biedrība “K.Lūsis”, reģ.Nr. 40008130521, vēlas slēgt medību tiesību nomas
līgumu par Preiļu novada pašvaldības īpašumā esošajām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 76440040084 (3,1 ha), 76440040072 (4,9 ha).
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:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Slēgt medību tiesību nomas līgumu ar mednieku biedrību “K.Lūsis”, reģ.Nr. 40008130521, par
Preiļu novada pašvaldības īpašumā esošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
76700040101 (0,8 ha), 76700040102 (10,5 ha), 76700040113 (4,7 ha), 76700040114 (2,03 ha),
76700040136 (5,7 ha), 76700040140 (23,7 ha), 76700040144 (1,1 ha); 76700040146 (4,5157 ha),

76700040147 (3,9 ha), 76700040148 (5,1613 ha); 76700040152 (1,1 ha); 76700040160 (2,0 ha);
76700040161 (2,0 ha); 76700040300 (4,0 ha); 76700070141 (1,1 ha); 76700070162 (2,2 ha);
76700070167 (0,6498 ha); 76700070171 (97,46 ha); 76700070172 (4,59 ha); 76700070178 (3,3 ha);
76700070180 (0,4 ha); 76700070204 (0,3241 ha); 76700070251 (0,2 ha); 76700070267 (1,8 ha);
76700080069 (0,6 ha); 76700080081 (2,4 ha); 76700080088 (4,2 ha); 76700080089 (1,2 ha);
76700080117 (4,92 ha); 76700080121 (1,3328 ha); 76700080133 (8,38 ha); 76700080163 (0,79 ha);
76700080165 (0,3531 ha); 76700080219 (14,08 ha); 76700080224 (1,088 ha); 76700080227 (0,6
ha); 76700080321 (3,2 ha); 76700080345 (1,3 ha); 76700080346 (2,4 ha); 76700090087 (10,1 ha);
76700090088 (0,6 ha); 76700110200 (3,67 ha); 76700110201 (3,3448 ha), 76440040084 (3,1 ha),
76440040072 (4,9 ha) uz 10 (desmit) gadiem.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

47.2.
Mednieku biedrības “Fortūna -P” valdes priekšsēdētāja iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot mednieku biedrības “Fortūna-P”, reģ.Nr. 40008037618, adrese: “Deikas”, Kolna Rubini,
Rušonas pagasts, Preiļu novads,valdes priekšsēdētāja I.D. 2022.gada 01.februāra iesniegumu (reģ.
02.02.2022., Nr.4-11/403) par medību tiesību nomas līguma noslēgšanu, tika konstatēts:
(1) Mednieku biedrība “Fortūna-P”, reģ.Nr. 40008037618, vēlas pagarināt medību tiesību nomas
līgumu par Preiļu novada pašvaldības īpašumā esošajām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 76700070113 (5,0 ha); 76700070129 (0,56 ha); 76700070133 (0,8 ha);
76700070135 (0,93 ha); 76700070144 (3,744 ha); 76700070179 (0,7 ha); 76700070185 (0,09
ha); 76700070194 (0,3 ha); 767000070201 (0,1 ha); 767000070202 (0,58 ha); 76700070242
(0,43 ha); 76700070259 (2,41 ha); 76700070365 (0,5 ha); 76700090053 (10,68 ha);
76700090062 (2,4 ha); 76700090063 (1,7 ha); 76700090075 (0,6 ha); 76700090093 (3,496
ha); 76700090094 (3,4 ha); 76700090095 (2,3 ha); 76700100024 (1,79 ha); 76700100026
(5,0 ha); 76700100042 (0,79 ha); 76700110197 (2,57 ha); 76700110201 (3,344 ha);
76700110205 (6,211 ha); 76700110213 (6,87 ha); 76700110217 (6,77 ha); 76700110221
(6,31 ha); 76700110238 (2,2 ha); 76700110241 (24,0 ha); 76700110245 (0,3 ha);
76700110252 (0,36 ha); 76700110352 (0,9 ha); 76700110386 (0,5 ha); 76700110403 (2,29
ha); 76700110404 (0,048 ha); 76700110417 (0,2 ha); 76700120017 (0,659 ha); 76700120108
(0,37 ha); 76700120112 (0,148 ha); 76700120144 (10,7 ha); 76700120153 (5,9 ha);
76700120169 (13,2 ha); 76700120170 (10,8 ha); 76700120177 (1,7 ha); 76700120179
(1,5ha); 76700120182 (2,6 ha); 76700120191 (2,3 ha); 76700120214 (0,57 ha); 76700120220
(0,22 ha); 76700120230 (0,72 ha); 76700120235 (0,35 ha); 76700120251 (0,37 ha);
76700120259 (0,85 ha); 76700120279 (1,1 ha); 76700120281 (1,0 ha); 76700130069 (1,0
ha); 76700130096 (1,56 ha); 76700130109 (5,11 ha); 76700130131 (0,9 ha); 76700150039
(9,47 ha); 76700150054 (1,1 ha); 76700150055 (1,1 ha).

(2) Mednieku biedrība “Fortūna-P”, reģ.Nr. 40008037618, vēlas slēgt medību tiesību nomas
līgumu par Preiļu novada pašvaldības īpašumā esošajām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 76420020085 (8,2 ha); 76420020156 (1,9 ha); 76420020171 (1,4 ha).
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:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Slēgt medību tiesību nomas līgumu ar mednieku biedrību “Fortūna-P”, reģ.Nr.
40008037618, par Preiļu novada pašvaldības īpašumā esošajām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 76700070113 (5,0 ha); 76700070129 (0,56 ha); 76700070133 (0,8 ha);
76700070135 (0,93 ha); 76700070144 (3,744 ha); 76700070179 (0,7 ha); 76700070185
(0,09 ha); 76700070194 (0,3 ha); 767000070201 (0,1 ha); 767000070202 (0,58 ha);
76700070242 (0,43 ha); 76700070259 (2,41 ha); 76700070365 (0,5 ha); 76700090053
(10,68 ha); 76700090062 (2,4 ha); 76700090063 (1,7 ha); 76700090075 (0,6 ha);
76700090093 (3,496 ha); 76700090094 (3,4 ha); 76700090095 (2,3 ha); 76700100024 (1,79
ha); 76700100026 (5,0 ha); 76700100042 (0,79 ha); 76700110197 (2,57 ha); 76700110201
(3,344 ha); 76700110205 (6,211 ha); 76700110213 (6,87 ha); 76700110217 (6,77 ha);
76700110221 (6,31 ha); 76700110238 (2,2 ha); 76700110241 (24,0 ha); 76700110245 (0,3
ha); 76700110252 (0,36 ha); 76700110352 (0,9 ha); 76700110386 (0,5 ha); 76700110403
(2,29 ha); 76700110404 (0,048 ha); 76700110417 (0,2 ha); 76700120017 (0,659 ha);
76700120108 (0,37 ha); 76700120112 (0,148 ha); 76700120144 (10,7 ha); 76700120153
(5,9 ha); 76700120169 (13,2 ha); 76700120170 (10,8 ha); 76700120177 (1,7 ha);
76700120179 (1,5ha); 76700120182 (2,6 ha); 76700120191 (2,3 ha); 76700120214 (0,57
ha); 76700120220 (0,22 ha); 76700120230 (0,72 ha); 76700120235 (0,35 ha); 76700120251
(0,37 ha); 76700120259 (0,85 ha); 76700120279 (1,1 ha); 76700120281 (1,0 ha);
76700130069 (1,0 ha); 76700130096 (1,56 ha); 76700130109 (5,11 ha); 76700130131 (0,9
ha); 76700150039 (9,47 ha); 76700150054 (1,1 ha); 76700150055 (1,1 ha), 76420020085
(8,2 ha), 76420020156 (1,9 ha); 76420020171 (1,4 ha) uz 10 (desmit) gadiem.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa.

Sagatavotājs: Ilona Žukova

48.§
Par atteikumu zušu licences izsniegšanai
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Preiļu novada pašvaldība ir izskatījusi J. K., personas kods xxx-xxx, dzīvo Aglonas pag.,
Preiļu novads, 2022. gada 11. janvāra iesniegumu par licences zušu zvejai izsniegšanu Tartakas upē
2 km no Cirīša ezera izsniegšanu.
Komerciālajā zveja paredzēta Aglonas pagasta iekšzemes ūdeņos - Tartakas upē.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu Latvijas Republikas ūdeņi zvejas
tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir valsts īpašumā un
kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā panta ceturtajā daļā noteiktās zvejas tiesības
publiskajās upēs. Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas
valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var
nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību, kādā
izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas
tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder
valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Zvejniecības likuma 7.panta otrajā daļā noteikts, ka valsts un pašvaldības institūcijas valstij
piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot
(iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Atbilstoši Zvejniecības likuma 1.panta 9.punktam
komerciālā zveja ir rūpnieciskā zveja, kurā zvejniekam ir tiesības izmantot zvejas limitu
(rūpnieciskās zvejas rīku skaitu, veidu, nozvejas apjomu), kas pārsniedz attiecīgos rūpnieciskās
zvejas noteikumos pašpatēriņa zvejai noteikto ierobežojumu, ar tiesībām zvejā iegūtās zivis pārdot
vai piedāvāt tirgū. Savukārt atbilstoši minētā panta 10.punktam pašpatēriņa zveja ir rūpnieciskā zveja,
kurā zvejniekam ir tiesības izmantot ierobežotu zvejas limitu (rūpnieciskās zvejas rīku skaitu, veidu,
nozvejas apjomu), kas norādīts attiecīgos rūpnieciskās zvejas noteikumos, bez tiesībām zvejā iegūtās
zivis pārdot vai piedāvāt tirgū.
Zivju resursu iegūšanu Latvijas iekšējos ūdeņos regulē Zvejniecības likums. Atbilstoši
Zvejniecības likuma 1.panta 7. un 8.punktam zveja tika iedalīta amatierzvejā (makšķerēšana un
zemūdens medības) un rūpnieciskajā zvejā. Savukārt rūpnieciskā zveja tika iedalīta komerciālajā
zvejā un pašpatēriņa zvejā.
Rūpnieciskajā zvejā – gan komerciālajā, gan pašpatēriņa – zivis tiek iegūtas ar rūpnieciskiem
zvejas rīkiem. Pašpatēriņa zvejā zvejnieks var izmantot ierobežotu rūpnieciskās zvejas rīku skaitu un
nav tiesīgs zvejā iegūtās zivis pārdot vai piedāvāt tirgū (1.panta 10.punkts). Savukārt komerciālajā
zvejā zvejniekam ir tiesības izmantot rūpnieciskās zvejas rīku skaitu, kas pārsniedz attiecīgajos
rūpnieciskās zvejas noteikumos pašpatēriņa zvejai noteikto ierobežojumu, un ir tiesīgs zvejā iegūtās
zivis pārdot vai piedāvāt tirgū (1.panta 9.punkts).
Zvejas tiesības iekšējos ūdeņos var iegūt fiziskās un juridiskās personas, noslēdzot ar valsts
vai pašvaldību institūciju rūpnieciskās zvejas nomas līgumu. Rūpnieciskās zvejas nomas līgumu var
noslēgt ar personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci)
komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos (Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa). Iznomājot zvejas
tiesības rūpnieciskajai zvejai, tiek noteikts zvejas rīku veids un skaits vai nozvejas apjoms un, ja

nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas
limitu (Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts). Atļauju
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniedz pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgā
ūdenstilpe (Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz
speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunkts).
Zvejniecības likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktā ir ietverts deleģējums Ministru
kabinetam izdot noteikumus par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos. Atbilstoši minētajam
deleģējumam ir izdoti Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumi Nr.295 „Noteikumi par
rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. Šajos noteikumos ir noteikti zvejā atļautie zvejas rīki (10.punkts),
tostarp nēģu murdi (10.2.3.apakšpunkts), kā arī zvejā aizliegtie zvejas rīki (14.punkts).
Atbilstoši minēto noteikumu 14.3.1.apakšpunktam, ja tiek zvejots pašpatēriņam
zvejā aizliegts izmantot vairāk nekā vienu zivju murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav
lielāks par 30 m, ja zvejo privātajos un publiskajos ūdeņos, vai arī vairāk nekā vienu 50 m garu tīklu,
ja zvejo publiskajos ūdeņos. Savukārt atbilstoši šo noteikumu 14.3.3.apakšpunktam, ja tiek zvejots
pašpatēriņam, zvejā aizliegts izmantot jebkuru citu šo noteikumu 10.punktā minēto zvejas rīku.
Tādējādi no 14.3.1. un 14.3.3.apakšpunkta izriet, ka pašpatēriņa zvejā publiskajos ūdeņos
zvejnieks drīkst izmantot vienu zivju murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par
30 m vai vienu 50 m garu tīklu. Citus zivju murdus vai tīklus, kā arī citus zvejas rīkus, piemēram,
nēģu murdus, nav atļauts izmantot pašpatēriņa zvejā.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 10.punktu, 14.punktu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14.
punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.4., 7.2.apakšpunktu,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 1 (Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atteikt J. K., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxx, licences izsniegšanu zušu zvejai ar
zušu murdu Tartakas upē 2 km no Cirīša ezera.
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās
dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc
juridiskās adreses).
Sagatavotājs: Inese Jakovele

49.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Ciriša ezerā 2022.gadam iedalīšanu
49.1.
A. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: J.Vucāns, I.Jakovele, J.Erts)

Izskatot 2022. gada 11 . janvāra A. S., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx,
iesniegumu par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu
2022.gadam Ciriša ezerā – ar vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par
30 metriem, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu Ciriša ezers ir publiskais ezers. Ministru kabineta
2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr.918) 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros
zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. punkts
nosaka, ka ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un
juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - zvejnieki).
Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību
nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja
attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2022.gada 27. janvāra Preiļu novada domes sēdes Nr. 4 lēmumu Nr. 30.§
“Par zvejas rīku limita maksas dubultošanu” noteikta maksa - zivju murds ar sētu, līdz 30m iekšējos
ūdeņos - maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, Ministru

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1. un 7.9.1.apakšpunktu.
Atklāti balsojot:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta
Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 3 (Andris Pastars, Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut A. S., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxx, zvejot ar vienu murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, Cirišu ezerā, Preiļu novada Aglonas
pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi), ieskaitot to
Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par
2022. gadu.
3. Noteikt, ka A. S., personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas
maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas
atļauja (licence).
4. Lēmuma izpildi un zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu organizēt Preiļu novada
pašvaldības speciālistei Inesei Jakovelei .
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās
dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc
juridiskās adreses).
Sagatavotājs: Inese Jakovele

49.2.
A.Ž. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 21. janvāra A. Ž., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxx, iesniegumu
par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu 2022.gadam Ciriša
ezerā – ar vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, tiek
konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu Ciriša ezers ir publiskais ezers. Ministru kabineta
2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr.918) 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros
zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu

vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. punkts
nosaka, ka ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un
juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - zvejnieki).
Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību
nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja
attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2022.gada 27. janvāra Preiļu novada domes sēdes Nr. 4 lēmumu Nr. 30.§
“Par zvejas rīku limita maksas dubultošanu” noteikta maksa - zivju murds ar sētu, līdz 30m iekšējos
ūdeņos - maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1. un 7.9.1.apakšpunktu.
Atklāti balsojot:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta
Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 3 (Andris Pastars, Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1.

Atļaut A. Ž., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxx, zvejot ar vienu murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, Cirišu ezerā, Preiļu novada Aglonas
pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai līdz 2022.gada 31.decembrim.

2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi), ieskaitot to
Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par
2022. gadu.
3. Noteikt, ka A. Ž., personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas
maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas
atļauja (licence).
4. Lēmuma izpildi un zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu organizēt Preiļu novada
pašvaldības speciālistei Inesei Jakovelei .
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās
dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc
juridiskās adreses).
Sagatavotājs: Inese Jakovele

49.3.
A.B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 28. janvāra A. B., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxx, iesniegumu
par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu 2022.gadam Ciriša
ezerā – ar vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, tiek
konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu Ciriša ezers ir publiskais ezers. Ministru kabineta
2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr.918) 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros
zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. punkts
nosaka, ka ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un
juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - zvejnieki).
Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību
nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja
attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.

Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2022.gada 27. janvāra Preiļu novada domes sēdes Nr. 4 lēmumu Nr. 30.§
“Par zvejas rīku limita maksas dubultošanu” noteikta maksa - zivju murds ar sētu, līdz 30m iekšējos
ūdeņos - maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1. un 7.9.1.apakšpunktu.
Atklāti balsojot:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
"PAR" - Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis,
Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 3 (Andris Pastars, Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut A. B., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxx, zvejot ar vienu murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, Cirišu ezerā, Preiļu novada Aglonas
pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi), ieskaitot to Preiļu
novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par 2022.
gadu.
3. Noteikt, A. B., personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas maksa
pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas atļauja
(licence).
4. Lēmuma izpildi un zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu organizēt Preiļu novada
pašvaldības speciālistei Inesei Jakovelei .
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas,
papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās
adreses).
Sagatavotājs: Inese Jakovele

49.4.
L.B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 19 . janvāra L. B., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx,
iesniegumu par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu
2022.gadam Ciriša ezerā – ar vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par
30 metriem, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu Ciriša ezers ir publiskais ezers. Ministru kabineta
2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr.918) 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros
zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. punkts
nosaka, ka ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un
juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - zvejnieki).
Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību
nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja
attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2022.gada 27. janvāra Preiļu novada domes sēdes Nr. 4 lēmumu Nr. 30.§
“Par zvejas rīku limita maksas dubultošanu” noteikta maksa - zivju murds ar sētu, līdz 30m iekšējos
ūdeņos - maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, Ministru kabineta
2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1. un 7.9.1.apakšpunktu.
Atklāti balsojot:

11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta
Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 3 (Andris Pastars, Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut L. B., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxx, zvejot ar vienu murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, Cirišu ezerā, Preiļu novada Aglonas
pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi), ieskaitot to
Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par
2022. gadu.
3. Noteikt, ka L. B., personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas
maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas
atļauja (licence).
4. Lēmuma izpildi un zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu organizēt Preiļu novada
pašvaldības speciālistei Inesei Jakovelei .
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās
dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc
juridiskās adreses).
Sagatavotājs: Inese Jakovele

49.5.
J.S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 21. janvāra J. S., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxx,
iesniegumu par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu
2022.gadam Ciriša ezerā – ar vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par
30 metriem, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu Ciriša ezers ir publiskais ezers. Ministru kabineta
2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr.918) 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros
zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. punkts
nosaka, ka ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un

juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - zvejnieki).
Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību
nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja
attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2022.gada 27. janvāra Preiļu novada domes sēdes Nr. 4 lēmumu Nr. 30.§
“Par zvejas rīku limita maksas dubultošanu” noteikta maksa - zivju murds ar sētu, līdz 30m iekšējos
ūdeņos - maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1. un 7.9.1.apakšpunktu.
Atklāti balsojot:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta
Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 3 (Andris Pastars, Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

Atļaut J. S., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, zvejot ar vienu murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, Cirišu ezerā, Preiļu novada Aglonas
pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi), ieskaitot to
Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par
2022. gadu.

1.

3. Noteikt, ka J. S., personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas
maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas
atļauja (licence).
4. Lēmuma izpildi un zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu organizēt Preiļu novada
pašvaldības speciālistei Inesei Jakovelei .
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās
dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc
juridiskās adreses).
Sagatavotājs: Inese Jakovele

49.6.
P. V. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 1. februāra P. V., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxx, iesniegumu
par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu 2022.gadam Ciriša
ezerā – ar vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, tiek
konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu Ciriša ezers ir publiskais ezers. Ministru kabineta
2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr.918) 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros
zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. punkts
nosaka, ka ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un
juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - zvejnieki).
Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību
nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja
attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas

apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2022.gada 27. janvāra Preiļu novada domes sēdes Nr. 4 lēmumu Nr. 30.§
“Par zvejas rīku limita maksas dubultošanu” noteikta maksa - zivju murds ar sētu, līdz 30m iekšējos
ūdeņos - maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1. un 7.9.1.apakšpunktu.
Atklāti balsojot:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
"PAR" - Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis,
Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 3 (Andris Pastars, Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut P. V., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxx, zvejot ar vienu murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, Cirišu ezerā, Preiļu novada Aglonas
pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi), ieskaitot to Preiļu
novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par 2022.
gadu.
3. Noteikt, ka P. V., personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas maksa
pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas atļauja
(licence).
4. Lēmuma izpildi un zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu organizēt Preiļu novada pašvaldības
speciālistei Inesei Jakovelei .
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas,
papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās
adreses).
Sagatavotājs: Inese Jakovele

49.7.
S. R. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 8. februāra S. R., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxx,
iesniegumu par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu
2022.gadam Ciriša ezerā – ar vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par
30 metriem, tiek konstatēts:

Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu Ciriša ezers ir publiskais ezers. Ministru kabineta
2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr.918) 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros
zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā
pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. punkts
nosaka, ka ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un
juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - zvejnieki).
Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību
nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja
attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2022.gada 27. janvāra Preiļu novada domes sēdes Nr. 4 lēmumu Nr. 30.§
“Par zvejas rīku limita maksas dubultošanu” noteikta maksa - zivju murds ar sētu, līdz 30m iekšējos
ūdeņos - maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1. un 7.9.1.apakšpunktu.
Atklāti balsojot:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare,
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 3 (Andris Pastars, Lauris Pastars, Raimonds Rubins)

Preiļu novada dome NOLEMJ:

1.

2.

3.

4.
5.

Atļaut S. R., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, zvejot ar vienu murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, Cirišu ezerā, Preiļu novada Aglonas
pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai līdz 2022.gada 31.decembrim.
Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi), ieskaitot to Preiļu
novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par 2022.
gadu.
Noteikt, ka S. R., personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas maksa
pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas atļauja
(licence).
Lēmuma izpildi un zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu organizēt Preiļu novada pašvaldības
speciālistei Inesei Jakovelei .
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas,
papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās
adreses).

Sagatavotājs: Inese Jakovele

50.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Jašazarā 2022.gadam iedalīšanu
50.1.
M. S.- Š. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 14. janvāra M. S.- Š., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxx,
iesniegumu par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu
2022.gadam Jašas ezerā – ar vienu zvejas tīklu, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma II pielikumu Jašazars ir ezers, kura zvejas tiesības pieder valstij.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu kas
paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā
ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri.
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi
Nr.918) 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. punkts

nosaka, ka ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un
juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - zvejnieki).
Noteikumu Nr.796 7.1.punkts nosaka, ka pašvaldība, sadalot šajos noteikumos noteiktos
zvejas limitus zvejniekiem, ievēro šādus principus – zvejai šo noteikumu 1. pielikumā minētajos
ezeros katram zvejniekam iedala konkrētu tīklu garuma limitu metros. Šādi iedalītos limitus summē,
iepriekš noapaļojot katra tīkla garumu līdz skaitlim, kas beidzas ar "0" vai "5". Tīklu garuma limita
vietā zvejniekiem zvejai ezeros var iedalīt zivju murdu limitu ar nosacījumu, ka viens murds atbilst
30 metru tīklu garuma limitam.
Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību
nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja
attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2021.gada 29.decembra Preiļu novada domes sēdes Nr. 27 lēmumu Nr. 23.§
“Par zvejas tīklu izmantošanas samaksas noteikšanu” noteikta maksa par zvejas rīks limita vienu
vienību – zvejas tīkls, par katriem 5(pieciem) metriem(iekšējos ūdeņos) 5,70 euro (pieci euro, 70
centi).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1. un 7.9.1.apakšpunktu.
Atklāti balsojot:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
"PAR" - Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis,
Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - 1 (Andris Pastars)
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

Atļaut M. S.- Š., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxx, zvejot ar vienu tīklu 30
metru garumā, Jašazarā, Preiļu novada Rušonas pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai līdz
2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 34,20 euro (trīsdesmit četri euro, 20 centi), ieskaitot to
Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par
2022. gadu.
3. Noteikt, ka M. S.- Š., personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas
maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas
atļauja (licence).
4. Lēmuma izpildi un zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu organizēt Preiļu novada
pašvaldības speciālistei Inesei Jakovelei .
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās
dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc
juridiskās adreses).
1.

Sagatavotājs: Inese Jakovele

50.2.
V. S.- Š, iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 31. janvāra V. S.- Š., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxx,
iesniegumu par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu
2022.gadam Jašas ezerā – ar vienu zvejas tīklu, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma II pielikumu Jašazars ir ezers, kura zvejas tiesības pieder valstij.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu kas
paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā
ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri.
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi
Nr.918) 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. punkts
nosaka, ka ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un
juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - zvejnieki).
Noteikumu Nr.796 7.1.punkts nosaka, ka pašvaldība, sadalot šajos noteikumos noteiktos
zvejas limitus zvejniekiem, ievēro šādus principus – zvejai šo noteikumu 1. pielikumā minētajos
ezeros katram zvejniekam iedala konkrētu tīklu garuma limitu metros. Šādi iedalītos limitus summē,
iepriekš noapaļojot katra tīkla garumu līdz skaitlim, kas beidzas ar "0" vai "5". Tīklu garuma limita

vietā zvejniekiem zvejai ezeros var iedalīt zivju murdu limitu ar nosacījumu, ka viens murds atbilst
30 metru tīklu garuma limitam.
Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību
nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja
attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2021.gada 29.decembra Preiļu novada domes sēdes Nr. 27 lēmumu Nr. 23.§
“Par zvejas tīklu izmantošanas samaksas noteikšanu” noteikta maksa par zvejas rīks limita vienu
vienību – zvejas tīkls, par katriem 5(pieciem) metriem(iekšējos ūdeņos) 5,70 euro (pieci euro, 70
centi).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1. un 7.9.1.apakšpunktu
Atklāti balsojot:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta
Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - 1 (Andris Pastars)
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut V. S.- Š., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, zvejot ar vienu tīklu 30 metru
garumā, Jašazarā, Preiļu novada Rušonas pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai līdz 2022.gada
31.decembrim.
2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 34,20 euro (trīsdesmit četri euro, 20 centi), ieskaitot to
Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par
2022. gadu.

3. Noteikt, ka V. S.- Š., personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas
maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas
atļauja (licence).
4. Lēmuma izpildi un zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu organizēt Preiļu novada
pašvaldības speciālistei Inesei Jakovelei .
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās
dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc
juridiskās adreses).
Sagatavotājs: Inese Jakovele

51.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Kaučera ezerā 2022.gadam iedalīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 27. janvāra Ē. P., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxx,
iesniegumu par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu
2022.gadam Kaučera ezerā – ar vienu zvejas tīklu, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma II pielikumu Kaučera ezers ir ezers, kura zvejas tiesības pieder valstij.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu kas
paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā
ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri.
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi
Nr.918) 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. punkts
nosaka, ka ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un
juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - zvejnieki).
Noteikumu Nr.796 7.1.punkts nosaka, ka pašvaldība, sadalot šajos noteikumos noteiktos
zvejas limitus zvejniekiem, ievēro šādus principus – zvejai šo noteikumu 1. pielikumā minētajos
ezeros katram zvejniekam iedala konkrētu tīklu garuma limitu metros. Šādi iedalītos limitus summē,
iepriekš noapaļojot katra tīkla garumu līdz skaitlim, kas beidzas ar "0" vai "5". Tīklu garuma limita
vietā zvejniekiem zvejai ezeros var iedalīt zivju murdu limitu ar nosacījumu, ka viens murds atbilst
30 metru tīklu garuma limitam.
Savukārt Noteikumu Nr.796 7.9.1. punkts nosaka, ka katram zvejniekam pašpatēriņa zvejai
konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt šādus
limitus – zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne
vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I

pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1.
apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita.
Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību
nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja
attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2021.gada 29.decembra Preiļu novada domes sēdes Nr. 27 lēmumu Nr. 23.§
“Par zvejas tīklu izmantošanas samaksas noteikšanu” noteikta maksa par zvejas rīks limita vienu
vienību – zvejas tīkls, par katriem 5(pieciem) metriem(iekšējos ūdeņos) 5,70 euro (pieci euro, 70
centi).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1. un 7.9.1.apakšpunktu.
Atklāti balsojot:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Raimonds
Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Andris Pastars, Lauris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

Atļaut Ē. P., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxx, zvejot ar vienu zvejot ar vienu tīklu
30 metru garumā, Kaučera ezerā, Preiļu novada Rušonas pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai
līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 34,20 euro (trīsdesmit četri euro, 20 centi), ieskaitot to
Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par
2022. gadu.

1.

3. Noteikt, ka Ē. P., personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas
maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas
atļauja (licence).
4. Lēmuma izpildi un zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu organizēt Preiļu novada
pašvaldības speciālistei Inesei Jakovelei .
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās
dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc
juridiskās adreses).
Sagatavotājs: Inese Jakovele

52.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Eikša ezerā 2022.gadam iedalīšanu
52.1.
A. D. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 1. janvāra A. D., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxx,
iesniegumu par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu
2022.gadam Eikša ezerā – ar vienu zvejas tīklu, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma II pielikumu Eikša ezers ir ezers, kura zvejas tiesības pieder valstij.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu kas
paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā
ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri.
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi
Nr.918) 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. punkts
nosaka, ka ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un
juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - zvejnieki).
Noteikumu Nr.796 7.1.punkts nosaka, ka pašvaldība, sadalot šajos noteikumos noteiktos
zvejas limitus zvejniekiem, ievēro šādus principus – zvejai šo noteikumu 1. pielikumā minētajos
ezeros katram zvejniekam iedala konkrētu tīklu garuma limitu metros. Šādi iedalītos limitus summē,
iepriekš noapaļojot katra tīkla garumu līdz skaitlim, kas beidzas ar "0" vai "5". Tīklu garuma limita
vietā zvejniekiem zvejai ezeros var iedalīt zivju murdu limitu ar nosacījumu, ka viens murds atbilst
30 metru tīklu garuma limitam.

Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību
nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja
attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2021.gada 29.decembra Preiļu novada domes sēdes Nr. 27 lēmumu Nr. 23.§
“Par zvejas tīklu izmantošanas samaksas noteikšanu” noteikta maksa par zvejas rīks limita vienu
vienību – zvejas tīkls, par katriem 5(pieciem) metriem(iekšējos ūdeņos) 5,70 euro (pieci euro, 70
centi).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1. un 7.9.1.apakšpunktu:
Atklāti balsojot:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
"PAR" - Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis,
Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 3 (Andris Pastars, Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut A. D., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, zvejot ar vienu zvejot ar vienu tīklu
30 metru garumā, Eikša ezerā, Preiļu novada Rušonas pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai līdz
2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 34,20 euro (trīsdesmit četri euro, 20 centi), ieskaitot to
Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par 2022.
gadu.
3. Noteikt, ka A. D., personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas
maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas
atļauja (licence).

4. Lēmuma izpildi un zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu organizēt Preiļu novada
pašvaldības speciālistei Inesei Jakovelei .
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas,
papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās
adreses).
Sagatavotājs: Inese Jakovele

52.2.
I. Š. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 14. janvāra I. Š., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxx,
iesniegumu par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu
2022.gadam Eikša ezerā – ar vienu zvejas tīklu, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma II pielikumu Eikša ezers ir ezers, kura zvejas tiesības pieder valstij.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu kas
paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā
ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri.
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi
Nr.918) 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. punkts
nosaka, ka ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un
juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - zvejnieki).
Noteikumu Nr.796 7.1.punkts nosaka, ka pašvaldība, sadalot šajos noteikumos noteiktos
zvejas limitus zvejniekiem, ievēro šādus principus – zvejai šo noteikumu 1. pielikumā minētajos
ezeros katram zvejniekam iedala konkrētu tīklu garuma limitu metros. Šādi iedalītos limitus summē,
iepriekš noapaļojot katra tīkla garumu līdz skaitlim, kas beidzas ar "0" vai "5". Tīklu garuma limita
vietā zvejniekiem zvejai ezeros var iedalīt zivju murdu limitu ar nosacījumu, ka viens murds atbilst
30 metru tīklu garuma limitam.
Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību
nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja

attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2021.gada 29.decembra Preiļu novada domes sēdes Nr. 27 lēmumu Nr. 23.§
“Par zvejas tīklu izmantošanas samaksas noteikšanu” noteikta maksa par zvejas rīks limita vienu
vienību – zvejas tīkls, par katriem 5(pieciem) metriem(iekšējos ūdeņos) 5,70 euro (pieci euro, 70
centi).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1. un 7.9.1.apakšpunktu:
Atklāti balsojot:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta
Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 3 (Andris Pastars, Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1.

2.

3.

4.

5.

Atļaut I. Š., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, zvejot ar vienu tīklu 30 metru
garumā, Eikša ezerā, Preiļu novada Rušonas pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai līdz
2022.gada 31.decembrim.
Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 34,20 euro (trīsdesmit četri euro, 20 centi), ieskaitot to
Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par
2022. gadu.
Noteikt, ka I. Š., personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas
maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas
atļauja (licence).
Lēmuma izpildi un zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu organizēt Preiļu novada
pašvaldības speciālistei Inesei Jakovelei .
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās
dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc
juridiskās adreses).

Sagatavotājs: Inese Jakovele

53.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Lielajā Kalupes ezerā 2022.gadam iedalīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2021. gada 14. decembra A. G. , personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxxx,
iesniegumu par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu
2022.gadam Lielajā Kalupes ezerā – ar vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav
lielāks par 30 metriem, tie konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu Lielais Kalupes ezers ir publiskais ezers. Ministru
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr.918) 13.punkts
nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos
ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā
vietējā pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. punkts
nosaka, ka ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un
juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - zvejnieki).
Noteikumu Nr.796 7.1.punkts nosaka, ka pašvaldība, sadalot šajos noteikumos noteiktos
zvejas limitus zvejniekiem, ievēro šādus principus – zvejai šo noteikumu 1. pielikumā minētajos
ezeros katram zvejniekam iedala konkrētu tīklu garuma limitu metros. Šādi iedalītos limitus summē,
iepriekš noapaļojot katra tīkla garumu līdz skaitlim, kas beidzas ar "0" vai "5". Tīklu garuma limita
vietā zvejniekiem zvejai ezeros var iedalīt zivju murdu limitu ar nosacījumu, ka viens murds atbilst
30 metru tīklu garuma limitam.
Savukārt Noteikumu Nr.796 7.9.1. punkts nosaka, ka katram zvejniekam pašpatēriņa zvejai
konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt šādus
limitus – zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne
vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I
pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1.
apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita.
Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību
nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja
attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.

Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2022.gada 27. janvāra Preiļu novada domes sēdes Nr.4 lēmumu Nr. 30.§
“Par zvejas rīku limita maksas dubultošanu” noteikta maksa - zivju murds ar sētu, līdz 30m iekšējos
ūdeņos - maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, Ministru kabineta
2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1. un 7.9.1.apakšpunktu,
Atklāti balsojot:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Pēteris
Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1.

2.

3.

4.
5.

Atļaut A. G., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, zvejot ar vienu murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, Lielajā Kalupes ezerā, Preiļu novada
Rožkalnu pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai līdz 2022.gada 31.decembrim.
Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 19,98 euro (deviņpadsmit euro, 98 centi), ieskaitot to
Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par
2022. gadu.
Noteikt, ka A. G., personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas
maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas
atļauja (licence).
Lēmuma izpildi un zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu organizēt Preiļu novada
pašvaldības speciālistei Inesei Jakovelei .
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās
dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc
juridiskās adreses).

Sagatavotājs: Inese Jakovele

54.§

Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā Tartakas upē 2 km no Cirīša
ezera izsniegšanu zemnieku saimniecībai “Sollominas muiža”
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Preiļu novada pašvaldība ir izskatījusi zemnieku saimniecības ”Sollomina muiža”, vienotais
reģistrācijas numurs 57701001361, īpašnieks I. S., juridiskā adrese – Sollomina muiža, Aglonas
pagasts, Aglonas novads, 2022. gada 21. janvāra iesniegumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu
komerciālajai zvejai Tartakas upē 2 km no Ciriša ezera zvejas limitu 2022.gadam – 1(viens) zušu
murds ar sētu līdz 30 m izsniegšanu.
Komerciālajā zveja paredzēta Aglonas pagasta iekšzemes ūdeņos - Tartakas upē.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu Latvijas Republikas ūdeņi zvejas
tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir valsts īpašumā un
kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā panta ceturtajā daļā noteiktās zvejas tiesības
publiskajās upēs. Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas
valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var
nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību, kādā
izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas
tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder
valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā noteikts, ka iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai
komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir
saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis
iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. Pārējās zvejas
tiesības tiek iznomātas pašpatēriņa zvejai, un attiecībā uz šo zvejas limita daļu priekšroka ir
personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības teritorijā vai kurām piederošais
nekustamais īpašums atrodas attiecīgās pašvaldības teritorijā.
2021.gada 10. martā Aglonas novada dome parakstīja rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu
Nr.4.1-16/2021/2050 ar zemnieku saimniecību ”Sollomina muiža”, vienotais reģistrācijas numurs
57701001361, saskaņā ar kuru rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zušu zvejai Tartakas upē 2
km no Ciriša ezera tika iznomātas uz pieciem gadiem, t.i., līdz 2025.gada 31. decembrim. Zemnieku
saimniecība ”Sollomina muiža”, kopš 2016. gada nodarbojas ar komerciālo zveju.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 5.2 daļu pašvaldība juridiskajām un fiziskajām
personām iznomāto zvejas tiesību izmantošanai iedala zvejas rīku vai nozvejas limitu Baltijas jūras
un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas
tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām,
nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas,
ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Zemnieku saimniecība ”Sollomina muiža”, vienotais reģistrācijas numurs 57701001361,
2022. gada 21. janvāra iesniegumā lūdz piešķirt zvejas limitu rūpnieciskās zvejas tiesību nomu
komerciālajai zvejai Tartakas upē 2 km no Ciriša ezera ar 1(viens) zušu murds ar sētu līdz 30 m.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 27.1.apakšpunktu, ja
rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās iznomā komerciālajai zvejai – uz
laiku no trim līdz 15 gadiem.

Saskaņā ar šo noteikumu 32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā..
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldība un Zemkopības ministrija rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas parauglīgumu (1.pielikums).
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 71.punkts nosaka, ka zivju nozvejas
apjoma vai zvejas rīku skaita limitu rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekam nosaka, ņemot vērā
komerciālās zvejas vai pašpatēriņa zvejas veidu, nomnieka zvejas iespējas un efektivitāti iepriekšējā
zvejas tiesību izmantošanas termiņā, kā arī kopējo zvejas limita lielumu, zvejas tiesību nomnieku
kopējo skaitu, vietējo pašvaldību zvejnieku priekšrocības un citus zivsaimnieciskus un reģionālus
faktorus. Ja rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā pašpatēriņa zvejai, ievēro arī attiecīgajos
rūpnieciskās zvejas noteikumos pašpatēriņa zvejai noteiktos zvejas limita ierobežojumus.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2022.gada 27. janvāra Preiļu novada domes sēdes Nr.4 lēmumu Nr. 31.§
“Par zušu murdu izmantošanas samaksas kārtību” noteikta maksa - zušu murds ar sētu, līdz 30m
iekšējos ūdeņos - maksu 42,68 euro(četrdesmit divi euro 68 centi).
Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam
noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē,
protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai protokolā
noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē
iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā
paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.
panta 5.2 daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14. punktu, 27.1.
apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.4.,
7.2.apakšpunktu,
Atklāti balsojot:
10 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - 2 (Juris Erts, Andris Pastars)
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Iedalīt zemnieku saimniecībai ”Sollomina muiža”, vienotais reģistrācijas numurs
57701001361, juridiskā adrese – Sollomina muiža, Aglonas pagasts, Aglonas novads,
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu komerciālajai zvejai 2022. gadam Tartakas upē 2 km no
Ciriša ezera ar 1(viens) zušu murdu ar sētu līdz 30 m.

2. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2022.gadā 42,68 euro(četrdesmit divi
euro 68 centi) 1(viens) zušu murds ar sētu līdz 30 m, ieskaitot to Preiļu novada
pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: nomas līguma numuru un
komerczvejas tiesību nomas maksa par 2022. gadu.
3. Pilnvarot Preiļu novada pašvaldības speciālisti Inesi Jakoveli noslēgt ar zemnieku
saimniecību ”Sollomina muiža”, vienotais reģistrācijas numurs 57701001361 pārjaunoto
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai zvejai Tartakas upē 2 km no
Ciriša ezera ar 1(viens) zušu murds ar sētu līdz 30 m 2022. gadam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās
dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona pēc juridiskās adreses).
Sagatavotājs: Inese Jakovele

55.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar zemnieku saimniecību ”Agnese”, un
zvejas limita komerciālajai zvejai Bieržgaļa ezerā 2022.gadam iedalīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: J.Erts, I.Jakovele)

Preiļu novada pašvaldība ir izskatījusi zemnieku saimniecības ”Agnese”, vienotais
reģistrācijas numurs 41501013427, juridiskā adrese: Rēzeknes iela 6, Aglona, Aglonas pag., Preiļu
novads, 2022. gada 27. janvāra iesniegumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu komerciālajai zvejai
Bieržgaļa ezerā zvejas limitu 2022.gadam – 400m(četri simti metri) zvejas tīkla izsniegšanu.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Bieržgaļa ezers ir publiskais ezers.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu Latvijas Republikas ūdeņi zvejas
tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir valsts īpašumā un
kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā panta ceturtajā daļā noteiktās zvejas tiesības
publiskajās upēs. Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas
valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var
nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību, kādā
izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas
tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder
valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā noteikts, ka iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai
komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir
saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis
iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. Pārējās zvejas
tiesības tiek iznomātas pašpatēriņa zvejai, un attiecībā uz šo zvejas limita daļu priekšroka ir
personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības teritorijā vai kurām piederošais
nekustamais īpašums atrodas attiecīgās pašvaldības teritorijā.
2021.gada 10. februārī Aglonas novada dome parakstīja rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
līgumu Nr.4.1-16/2021/1816 ar zemnieku saimniecību ”Agnese”, saskaņā ar kuru rūpnieciskās
zvejas tiesības komerciālajai zvejai Bieržgaļa ezerā tika iznomātas uz pieciem gadiem, t.i., līdz

2025.gada 31. decembrim. Zemnieku saimniecībai ”Agnese”, kopš 2010. gada nodarbojas ar
komerciālo zveju Bieržgaļa ezerā.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 5.2 daļu pašvaldība juridiskajām un fiziskajām
personām iznomāto zvejas tiesību izmantošanai iedala zvejas rīku vai nozvejas limitu Baltijas jūras
un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas
tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām,
nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas,
ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Zemnieku saimniecība ”Agnese”, vienotais reģistrācijas numurs 41501013427, 2022. gada
27. janvāra iesniegumā lūdz piešķirt zvejas limitu rūpnieciskās zvejas tiesību nomu komerciālajai
zvejai Bieržgaļa ezerā 2022.gadā – zvejas tīkls 940 m(deviņi simti četrdesmit metri) .
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 27.1.apakšpunktu, ja
rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās iznomā komerciālajai zvejai – uz
laiku no trim līdz 15 gadiem.
Saskaņā ar šo noteikumu 32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā..
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldība un Zemkopības ministrija rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas parauglīgumu (1.pielikums).
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 71.punkts nosaka, ka zivju nozvejas
apjoma vai zvejas rīku skaita limitu rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekam nosaka, ņemot vērā
komerciālās zvejas vai pašpatēriņa zvejas veidu, nomnieka zvejas iespējas un efektivitāti iepriekšējā
zvejas tiesību izmantošanas termiņā, kā arī kopējo zvejas limita lielumu, zvejas tiesību nomnieku
kopējo skaitu, vietējo pašvaldību zvejnieku priekšrocības un citus zivsaimnieciskus un reģionālus
faktorus. Ja rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā pašpatēriņa zvejai, ievēro arī attiecīgajos
rūpnieciskās zvejas noteikumos pašpatēriņa zvejai noteiktos zvejas limita ierobežojumus.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, un 2021.gada 29.decembra Preiļu novada domes sēdes Nr. 27 lēmumu Nr.
23.§ “Par zvejas tīklu izmantošanas samaksas noteikšanu” noteikta maksa par zvejas rīks limita vienu
vienību – zvejas tīkls, par katriem 5(pieciem) metriem(iekšējos ūdeņos) 5,70 euro (pieci euro, 70
centi).
Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam
noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē,
protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai protokolā
noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē
iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā
paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.
panta 5.2 daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14. punktu, 27.1.
apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374

„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.4.,
7.2.apakšpunktu,
Atklāti balsojot:
9 (Ineta Anspoka, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns,
"PAR" - Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - 3 (Oskars Bērziņš, Juris Erts, Andris Pastars)
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Iedalīt zemnieku saimniecībai ”Agnese”, vienotais reģistrācijas numurs 41501013427,
juridiskā adrese: Rēzeknes iela 6, Aglona, Aglonas pag., Preiļu novads, rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu komerciālajai zvejai Bieržgaļa ezerā zvejas limitu 2022.gadam – zvejas tīkls
940 m(deviņi simti četrdesmit metri) .
2. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2022.gadā 456.00 euro(četri simti
piecdesmit seši euro) zvejas tīklam 400 m(četri simti metri), ieskaitot to Preiļu novada
pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: nomas līguma numuru,
komerczvejas tiesību nomas maksa par 2022. gadu.
3. Pilnvarot Preiļu novada pašvaldības speciālisti Inesi Jakoveli noslēgt ar Z/S ”Agnese”,
vienotais reģistrācijas numurs 41501013427 pārjaunoto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
līgumu komerciālajai zvejai Bieržgaļa ezerā 2022. gadam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās
dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona pēc juridiskās adreses).
Sagatavotājs: Inese Jakovele

56.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar zemnieku saimniecību ”Purviņi”,
un zvejas limita komerciālajai zvejai Lielā Kolupa ezerā 2022.gadam iedalīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Preiļu novada pašvaldība ir izskatījusi zemnieku saimniecības ”Purviņi”, vienotais
reģistrācijas numurs 47701008635, juridiskā adrese – "Purviņi", Rožkalnu pagasts, Preiļu novads,
2022. gada 14. februāra iesniegumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu komerciālajai zvejai Lielā
Kolupa ezerā zvejas limitu 2022.gadam – 120m(viens simts divdesmit metri) zvejas tīkla izsniegšanu.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Lielā Kolupa ezers ir publiskais ezers.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu Latvijas Republikas ūdeņi zvejas
tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir valsts īpašumā un
kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā panta ceturtajā daļā noteiktās zvejas tiesības
publiskajās upēs. Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas
valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var
nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību, kādā

izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas
tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder
valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā noteikts, ka iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai
komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir
saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis
iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. Pārējās zvejas
tiesības tiek iznomātas pašpatēriņa zvejai, un attiecībā uz šo zvejas limita daļu priekšroka ir
personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības teritorijā vai kurām piederošais
nekustamais īpašums atrodas attiecīgās pašvaldības teritorijā.
2021.gada 1 .jūnijā Vārkavas novada dome parakstīja rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu
Nr.4.1-16/2021/2475 ar zemnieku saimniecību ”Purviņi”, saskaņā ar kuru rūpnieciskās zvejas
tiesības komerciālajai zvejai Lielā Kolupa ezerā tika iznomātas uz pieciem gadiem, t.i., līdz
2026.gada 31. decembrim. Zemnieku saimniecībai ”Purviņi” nodarbojas ar komerciālo zveju Lielā
Kolupa ezerā.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 5.2 daļu pašvaldība juridiskajām un fiziskajām
personām iznomāto zvejas tiesību izmantošanai iedala zvejas rīku vai nozvejas limitu Baltijas jūras
un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas
tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām,
nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas,
ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Zemnieku saimniecības ”Purviņi”, vienotais reģistrācijas numurs 47701008635, juridiskā
adrese – "Purviņi", Rožkalnu pagasts, Preiļu novads, 2022. gada 14. februāra iesniegumā lūdz
piešķirt zvejas limitu rūpnieciskās zvejas tiesību nomu komerciālajai zvejai Lielā Kolupa ezerā
2022.gadā – 120m(viens simts divdesmit metri).
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 27.1.apakšpunktu, ja
rūpnieciskās zvejas tiesības nav saistītas ar ūdenstilpes nomu, tās iznomā komerciālajai zvejai – uz
laiku no trim līdz 15 gadiem.
Saskaņā ar šo noteikumu 32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā..
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldība un Zemkopības ministrija rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas parauglīgumu (1.pielikums).
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 71.punkts nosaka, ka zivju nozvejas
apjoma vai zvejas rīku skaita limitu rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekam nosaka, ņemot vērā
komerciālās zvejas vai pašpatēriņa zvejas veidu, nomnieka zvejas iespējas un efektivitāti iepriekšējā
zvejas tiesību izmantošanas termiņā, kā arī kopējo zvejas limita lielumu, zvejas tiesību nomnieku
kopējo skaitu, vietējo pašvaldību zvejnieku priekšrocības un citus zivsaimnieciskus un reģionālus
faktorus. Ja rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā pašpatēriņa zvejai, ievēro arī attiecīgajos
rūpnieciskās zvejas noteikumos pašpatēriņa zvejai noteiktos zvejas limita ierobežojumus.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot

vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, un 2021.gada 29.decembra Preiļu novada domes sēdes Nr. 27 lēmumu Nr.
23.§ “Par zvejas tīklu izmantošanas samaksas noteikšanu” noteikta maksa par zvejas rīks limita vienu
vienību – zvejas tīkls, par katriem 5(pieciem) metriem(iekšējos ūdeņos) 5,70 euro (pieci euro, 70
centi).
Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam
noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē,
protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai protokolā
noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē
iekasē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā
paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.
panta 5.2 daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14. punktu, 27.1.
apakšpunktu, 32., 53., 71., 87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.4.,
7.2.apakšpunktu,
Atklāti balsojot:
10 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta
Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - 2 (Juris Erts, Andris Pastars)
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Iedalīt zemnieku saimniecībai ”Purviņi”, vienotais reģistrācijas numurs 47701008635,
juridiskā adrese – "Purviņi", Rožkalnu pagasts, Preiļu novads, rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu komerciālajai zvejai Rožkalnu pagasta Lielā Kolupa ezerā zvejas limitu 2022.gadam –
zvejas tīkls 120 m(viens simts divdesmit metri) .
2. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2022.gadā 136,80 euro(viens simts
trīsdesmit seši euro 80 centi) zvejas tīklam 120 m(viens simts divdesmit metri), ieskaitot to
Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: nomas līguma numuru,
komerczvejas tiesību nomas maksa par 2022. gadu.
3. Pilnvarot Preiļu novada pašvaldības speciālisti Inesi Jakoveli noslēgt ar zemnieku
saimniecību ”Purviņi”, vienotais reģistrācijas numurs 47701008635, pārjaunoto rūpnieciskās
zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai zvejai Lielā Kolupa ezerā 2022. gadam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās
dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc
juridiskās adreses).
Sagatavotājs: Inese Jakovele

57.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Bicānu ezerā 2022.gadam iedalīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 16. februāra J. P., personas kods xxx-xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx,
iesniegumu par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu
2022.gadam Bicānu ezerā – ar vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par
30 metriem, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu Bicānu ezers ir publiskais ezers. Saskaņā ar Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1.apakšpunktu, kas paredz, ka Bicānu ezerā, kopējais
piešķirams zvejas tīklu limits – 575 metri.
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi
Nr.918) 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. punkts
nosaka, ka ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un
juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - zvejnieki).
Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību
nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja
attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2022.gada 27. janvāra Preiļu novada domes sēdes Nr. 4 lēmumu Nr. 30.§
“Par zvejas rīku limita maksas dubultošanu” noteikta maksa - zivju murds ar sētu, līdz 30m iekšējos
ūdeņos - maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, Ministru

kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1. un 7.9.1.apakšpunktu.
Atklāti balsojot:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Pēteris
Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut J. P., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxx, zvejot ar vienu murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, Bicānu ezerā, Preiļu novada Rušonas
pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 19,92 euro (deviņpadsmit euro, 92 centi), ieskaitot to
Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par
2022. gadu.
3. Noteikt, ka J. P., personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas
maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas
atļauja (licence).
4. Lēmuma izpildi un zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu organizēt Preiļu novada
pašvaldības speciālistei Inesei Jakovelei .
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās
dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc
juridiskās adreses).
Sagatavotājs: Inese Jakovele

58.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Kameņecas Ilzis ezerā 2022.gadam iedalīšanu
58.1.
V. D. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 16. februāra V. D., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx,
iesniegumu par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu
2022.gadam Kameņecas Ilzis ezerā – ar vienu zvejas tīklu 30 m , tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma II pielikumu Kameņecas Ilzis ezers ir ezers, kura zvejas tiesības pieder
valstij. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1.apakšpunkts, kas
paredz, Kameņecas Ilzis ezerā piešķirams zvejas tīklu limits – 120 metri.

Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi
Nr.918) 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. punkts
nosaka, ka ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un
juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - zvejnieki).
Noteikumu Nr.796 7.1.punkts nosaka, ka pašvaldība, sadalot šajos noteikumos noteiktos
zvejas limitus zvejniekiem, ievēro šādus principus – zvejai šo noteikumu 1. pielikumā minētajos
ezeros katram zvejniekam iedala konkrētu tīklu garuma limitu metros. Šādi iedalītos limitus summē,
iepriekš noapaļojot katra tīkla garumu līdz skaitlim, kas beidzas ar "0" vai "5". Tīklu garuma limita
vietā zvejniekiem zvejai ezeros var iedalīt zivju murdu limitu ar nosacījumu, ka viens murds atbilst
30 metru tīklu garuma limitam.
Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību
nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja
attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2021.gada 29.decembra Preiļu novada domes sēdes Nr. 27 lēmumu Nr. 23.§
“Par zvejas tīklu izmantošanas samaksas noteikšanu” noteikta maksa par zvejas rīks limita vienu
vienību – zvejas tīkls, par katriem 5(pieciem) metriem(iekšējos ūdeņos) 5,70 euro (pieci euro, 70
centi).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1. un 7.9.1.apakšpunktu:
Atklāti balsojot:

11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare,
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 3 (Andris Pastars, Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1.

2.

3.

4.

5.

Atļaut V. D., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, zvejot ar vienu zvejot ar vienu
tīklu 30 metru garumā, Kameņecas Ilzis ezerā, Preiļu novada Aglonas pagasta teritorijā
pašpatēriņa zvejai līdz 2022.gada 31.decembrim.
Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 34,20 euro (trīsdesmit četri euro, 20 centi), ieskaitot to
Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par
2022. gadu.
Noteikt, ka V. D., personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas
maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas
atļauja (licence).
Lēmuma izpildi un zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu organizēt Preiļu novada
pašvaldības speciālistei Inesei Jakovelei .
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās
dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc
juridiskās adreses).

Sagatavotājs: Inese Jakovele

58.2.
R. D. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 16. februāra R. D., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxx,
iesniegumu par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu
2022.gadam Kameņecas Ilzis ezerā – ar vienu zvejas tīklu 30 m , tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma II pielikumu Kameņecas Ilzis ezers ir ezers, kura zvejas tiesības pieder
valstij. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1.apakšpunkts, kas
paredz, Kameņecas Ilzis ezerā piešķirams zvejas tīklu limits – 120 metri.
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi
Nr.918) 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. punkts

nosaka, ka ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un
juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - zvejnieki).
Noteikumu Nr.796 7.1.punkts nosaka, ka pašvaldība, sadalot šajos noteikumos noteiktos
zvejas limitus zvejniekiem, ievēro šādus principus – zvejai šo noteikumu 1. pielikumā minētajos
ezeros katram zvejniekam iedala konkrētu tīklu garuma limitu metros. Šādi iedalītos limitus summē,
iepriekš noapaļojot katra tīkla garumu līdz skaitlim, kas beidzas ar "0" vai "5". Tīklu garuma limita
vietā zvejniekiem zvejai ezeros var iedalīt zivju murdu limitu ar nosacījumu, ka viens murds atbilst
30 metru tīklu garuma limitam.
Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību
nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja
attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2021.gada 29.decembra Preiļu novada domes sēdes Nr. 27 lēmumu Nr. 23.§
“Par zvejas tīklu izmantošanas samaksas noteikšanu” noteikta maksa par zvejas rīks limita vienu
vienību – zvejas tīkls, par katriem 5(pieciem) metriem(iekšējos ūdeņos) 5,70 euro (pieci euro, 70
centi).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1. un 7.9.1.apakšpunktu:
Atklāti balsojot:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare,
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 3 (Andris Pastars, Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut R. D., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxxx, zvejot ar vienu zvejot ar vienu
tīklu 30 metru garumā, Kameņecas Ilzis ezerā, Preiļu novada Aglonas pagasta teritorijā
pašpatēriņa zvejai līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 34,20 euro (trīsdesmit četri euro, 20 centi), ieskaitot to
Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par 2022.
gadu.
3. Noteikt, ka R. D., personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas
maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas
atļauja (licence).
4. Lēmuma izpildi un zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu organizēt Preiļu novada pašvaldības
speciālistei Inesei Jakovelei .
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas,
papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās
adreses).
Sagatavotājs: Inese Jakovele

58.3.
A. N. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 16. februāra A. N., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxx,
iesniegumu par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu
2022.gadam Kameņecas Ilzis ezerā – ar vienu zvejas tīklu 30 m , tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma II pielikumu Kameņecas Ilzis ezers ir ezers, kura zvejas tiesības pieder
valstij. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1.apakšpunkts, kas
paredz, Kameņecas Ilzis ezerā piešķirams zvejas tīklu limits – 120 metri.
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi
Nr.918) 13.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un
citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras)
funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Noteikumu Nr.918 14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā
minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu
vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas
ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 (turpmāk – Noteikumi Nr.796)
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. punkts
nosaka, ka ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, - iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un
juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
(turpmāk - zvejnieki).
Noteikumu Nr.796 7.1.punkts nosaka, ka pašvaldība, sadalot šajos noteikumos noteiktos
zvejas limitus zvejniekiem, ievēro šādus principus – zvejai šo noteikumu 1. pielikumā minētajos
ezeros katram zvejniekam iedala konkrētu tīklu garuma limitu metros. Šādi iedalītos limitus summē,
iepriekš noapaļojot katra tīkla garumu līdz skaitlim, kas beidzas ar "0" vai "5". Tīklu garuma limita
vietā zvejniekiem zvejai ezeros var iedalīt zivju murdu limitu ar nosacījumu, ka viens murds atbilst
30 metru tīklu garuma limitam.

Zvejniecības likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldība zvejniecību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina
privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
piekļaujas tai. Zvejas tiesību izmantošana iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajās teritorijās vai robežojas ar tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos.
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” 3.punktā noteikts, ka zvejnieki drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja ir noslēgts zvejas tiesību
nomas līgums un attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis zvejas atļauju
(licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits un nozvejas apjoma limits (zvejas limits), ja
attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts, kā arī zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas
datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam.
Atbilstoši Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkta nosacījumiem,
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu, ņemot
vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un nozvejas
apjomu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktu
un 87.1 1. apakšpunktu, 2021.gada 29.decembra Preiļu novada domes sēdes Nr. 27 lēmumu Nr. 23.§
“Par zvejas tīklu izmantošanas samaksas noteikšanu” noteikta maksa par zvejas rīks limita vienu
vienību – zvejas tīkls, par katriem 5(pieciem) metriem(iekšējos ūdeņos) 5,70 euro (pieci euro, 70
centi).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53., 87., 90.punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.1. un 7.9.1.apakšpunktu:
Atklāti balsojot:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta
Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 3 (Andris Pastars, Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut A. N., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, zvejot ar vienu zvejot ar vienu tīklu
30 metru garumā, Kameņecas Ilzis ezerā, Preiļu novada Aglonas pagasta teritorijā pašpatēriņa
zvejai līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 34,20 euro (trīsdesmit četri euro, 20 centi), ieskaitot to
Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.
LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par 2022.
gadu.
3. Noteikt, ka A. N., personas kods xxx-xxx, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta nomas
maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un saņemta zvejas
atļauja (licence).

4. Lēmuma izpildi un zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu organizēt Preiļu novada pašvaldības
speciālistei Inesei Jakovelei .
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas,
papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
Sagatavotājs: Inese Jakovele

59.§
Par atļauju amatu savienošanai
(Ziņo: Ā.Vucāns, I.Klindžāne)

Izskatot Preiļu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekles Ineses Kursītes 2022.gada
21.februāra iesniegumu (reģistrēts 21.02.2022. Nr. 4.15/186) par atļauju savienot Preiļu novada
Iepirkumu komisijas locekles amatu ar pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Preiļu saimnieks”
Iepirkumu komisijas locekles amatu, konstatēts, ka, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4.panta pirmās daļas 24.punktu, kurš
paredz, ka iepirkuma komisijas locekļa amats ir uzskatāms par valsts amatpersonas amatu, līdz ar to
publiskā iepirkuma komisijas loceklim ir saistoši likumā valsts amatpersonām noteiktie
ierobežojumi, aizliegumi un pienākumi.
Publiskā iepirkuma komisijas loceklim likuma 7. pantā “Speciālie valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi” nav noteikti speciālie amata savienošanas ierobežojumi, līdz ar to
publiskā iepirkuma komisijas loceklim valsts amatpersonas amata savienošana ar citu amatu (darbu)
ir pieļaujama, ja amata savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Likuma 8.1panta piektās daļas 1. un 2.punkts nosaka, ka Likumā noteiktajos gadījumos valsts
amatpersonai (institūcijai), saņemot lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu,
ir pienākums izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai
un mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu
savienošanai, savukārt Likuma 8.1panta septītā daļa nosaka, ka šā panta piektās daļas 2.punktā un
sestajā daļā minēto lēmumu pieņem un noformē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Izvērtējot amatu savienošanas apstākļus, konstatēts, ka SIA “Preiļu saimnieks” ir pašvaldības
kapitālsabiedrība, kurai Preiļu novada pašvaldība deleģējusi pašvaldības funkcijas, kas saistītas ar
teritorijas labiekārtošanu, dzīvojamo māju apsaimniekošanu un komunālo pakalpojumu sniegšanu.
Tā kā abu institūciju darbības jomas nav savstarpēji saistītas, tās nav savā starpā konkurējošas,
iepirkumu procedūras tiek veiktas katrā iestādē atsevišķi, amatu savienošana nebūs pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata
pienākumu pildīšanai.
Pamatojoties uz augstāk izklāstīto, Likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi, 4.panta pirmās daļas
24.punktu, 81.pantu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu,
Atklāti balsojot:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Iveta
Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
"ATTURAS" - 1 (Andris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut Inesei Kursītei savienot Preiļu novada Iepirkumu komisijas locekles amatu ar
pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Preiļu saimnieks” Iepirkumu komisijas locekles amatu.
2. Lēmums stājas spēkā ar domes sēdes protokola parakstīšanas dienu.
3. Atbilstoši Likuma 8.1panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai
daļai šis lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums
rakstiski informēt Pašvaldības domes priekšsēdētāju, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie
apstākļi, varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. Saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu šo lēmumu Personai ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas,
iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā
īpašuma atrašanās vietas.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – novada domes priekšsēdētājs
Sagatavotājs: Inta Klindžāne

60.§
Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Novada domē saņemts Skaidrītes Mednes iesniegums (21.02.2022., reģistrēts ar Nr. 5.15/26)
ar lūgumu atbrīvot no Preiļu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļa amata. Preiļu novada
pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma (apstiprināts 16.07.2021.) 22.punkts paredz: Ievēlot
Komisijas sastāvā citu personu, Dome apstiprina Komisijas sastāva izmaiņas.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Preiļu novada
pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma (apstiprināts 16.07.2021.) 22.punktu,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Lauris Pastars,
"PAR" Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 1 (Andris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atbrīvot Skaidrīti Medni no Preiļu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļa amata
ar 28.02.2022.
2. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļa amatā Lieni Baškatovu Joksti no 01.03.2022.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi - komisijas priekšsēdētāja Inese Kunakova.
Sagatavotājs: Inta Klindžāne

61.§

Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: L.Pastars)

Novada domē saņemts Ilonas Žukovas iesniegums (20.01.2022., reģistrēts ar Nr. 5.15/10) ar
lūgumu atbrīvot no Preiļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amata. Preiļu
novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma (apstiprināts 16.07.2021.) 25.punkts paredz:
“Komisijas priekšsēdētājs, viņa vietnieks, tās locekļi un sekretārs var pārtraukt darbību Komisijā,
iesniedzot iesniegumu Domē par savu pienākumu pildīšanas izbeigšanu”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Preiļu novada
pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma (apstiprināts 16.07.2021.) 4.; 25.; 27. punktiem,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars, Pēteris
Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS"- 1 (Juris Erts)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atbrīvot Ilonu Žukovu no Preiļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa
amata ar 28.02.2022.
2. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amatā Skaidru
Mežinieci no 01.03.2022.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi - komisijas priekšsēdētāja Inta Klindžāne.
Sagatavotājs: Inta Klindžāne

62.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu Rušonas pagasta ezeru un dabas ainavu
apsaimniekošanas biedrībai
(Ziņo: Ā.Vucāns, S.Launerte)

Preiļu novada pašvaldībā saņemts Rušonas pagasta ezeru un dabas ainavu apsaimniekošanas
biedrības iesniegums, ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projektam “Rušonas ezera krastu
sakopšana un labiekārtošana vietējo iedzīvotāju vajadzībām un tūrisma veicināšanai lauku teritorijā”
EUR 1248.00 apmērā jeb 10% no projekta kopējām izmaksām (EUR 12476.29).
Projekta mērķis: brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Rušonas pagastā, sekmējot pakalpojumu
pieejamību un izmantošanu, paaugstinot dzīves kvalitāti lauku teritorijā. Popularizēt Latgales ezeru
izmantošanu atpūtai pie dabas ekotūrismam, velotūrismam, makšķerēšanai un citiem sporta veidiem.
Projekts izstrādāts, pamatojoties uz biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludināto projektu
iesniegumu konkursu apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” rīcībā 2.2.
“Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu
Atklāti balsojot:

14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmām izmaksām tā
atbalsta gadījumā Rušonas pagasta ezeru un dabas ainavu apsaimniekošanas biedrībai,
reģistrācijas numurs 40008086539, adrese: Aglonas iela 2, Rušonas pagasts, Preiļu novads,
LV-5329, EUR 1248,00 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit astoņi euro 00 centi) projektam
“Rušonas ezera krastu sakopšana un labiekārtošana vietējo iedzīvotāju vajadzībām un tūrisma
veicināšanai lauku teritorijā”.
2. Budžeta līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas Pārējā ekonomiskā darbība.
Sagatavotājs: Sanda Launerte

63.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Jaukto cīņu sporta klubs “THE
LATGALIANS””
(Ziņo: Ā.Vucāns, S.Launerte)

Preiļu novada pašvaldībā saņemts biedrības “Jaukto cīņu sporta klubs “THE
LATGALIANS”” iesniegums, ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projektam “Bērnu rotaļu laukuma
izveide Preiļu novada, Aglonas pagasta “Aglonā”” EUR 2994,75 apmērā jeb 10% no projekta
kopējām izmaksām (EUR 29947,50).
Plānotais rotaļu laukums tiks uzstādīts Aglonas pagasta, Aglonā, Daugavpils ielā (blakus Kara
muzejam un Aglonas pagasta pārvaldes ēkai).
Projekts izstrādāts, pamatojoties uz biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludināto projektu
iesniegumu pieņemšanas12.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam
pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā
„Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav

"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmām izmaksām tā
atbalsta gadījumā biedrībai “Jaukto cīņu sporta klubs “THE LATGALIANS””, reģistrācijas
numurs 40008251083, adrese: Aloīza Broka iela 5-5, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads,
LV-5304, EUR 2994.75 (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri euro 75 centi) projektam
“Bērnu rotaļu laukuma izveide Preiļu novada, Aglonas pagasta “Aglonā””.
2. Budžeta līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas Pārējā ekonomiskā darbība.
Sagatavotājs: Sanda Launerte

64.§
Par patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību “Veiksmes biķeris”.
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot biedrības “Veiksmes biķeris”, reģistrācijas Nr.40008155440, juridiskā adrese:
Skolas iela 4, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads, valdes priekšsēdētājas Ivetas Stašulānes 2021.
gada 22.februāra iesniegumu (reģ. nr.22.02.2022.,Nr.4.15/606), kurā izteikts lūgums nodot
patapinājumā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7656 003 0069 Preiļu novada Pelēču pagastā
“Solkas kapi” 0,7 ha platībā projekta “Solkas kapu infrastruktūras uzlabošana” realizēšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.pantu,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS"- nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

patapinājumā pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 7656 003 0069, platība 0,7 ha Preiļu novada Pelēču pagastā “Solkas kapi”, ar
2. mērķi
Noslēgt
– LEADER
patapinājuma
projekta
līgumu
“Solkas
uz kapu
astoņiem
infrastruktūras
gadiem uzlabošana”
ar biedrību realizācijai.
“Veiksmes biķeris”,
reģistrācijas Nr.40008155440, juridiskā adrese, Skolas iela 4, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu
novads.
3.Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Stašulāne, 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. 22 : Patapinājuma līguma projekts uz 2 lpp.

Sagatavotājs: V.Biezaite

65.§
Par nekustamā īpašuma sadali
G. R. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot G. R., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, 2022. gada 22.februāra
iesniegumu (reģ. 22.02.2022. SAN/190) par nekustamā īpašuma “Z” ar kadastra Nr.xxxxxx Preiļu
novada Saunas pagastā, sadali, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu , Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 23.3.apakšpunktu un
Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 „Adresācijas noteikumi” 8.3 punktu,
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Lauris Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs
Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Z” ar kadastra Nr.xxxxxxx Preiļu novada Saunas pagastā,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx platībā 6,3 ha neizstrādājot zemes ierīcības
sadales projektu.
2.Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7674 004 0301 platībā 6,3 ha piešķirt jaunu
nosaukumu “K” un saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
3.Īpašumā paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7674 001 0030,7674 001
0118, 7674 002 0164 un 7674 002 0168 saglabāt esošo nosaukumu “Z” un esošo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība).
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5.Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: Vita Biezaite

66.§
Par izsoles rezultātiem
66.1.
Par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvētas zemes vienības Pumpuru

iela 1, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, izsoli
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma – pašvaldības nekustamā īpašuma –
neapbūvētas zemes vienības 0,1674 ha platībā, kadastra apzīmējums 7644 003 0271 Pumpuru iela 1,
Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, īpašuma kadastra Nr. 7644 003 0271, izsoli, konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2021.gada 29.decembra sēdes lēmumu Nr.27.p.20.3., 2022.gada
17.februārī tika izsludināta pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvētas zemes vienības 0,1674 ha
platībā, kadastra apzīmējums 7644 003 0271 Pumpuru iela 1, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu
novads, īpašuma kadastra Nr. 7644 003 0271 pirmā izsole.
2.Uz izsoli bija reģistrējies viens pretendents – V. G., kura atbilda izsoles noteikumu 11. un 12.
punkta prasībām un varēja būt izsoles dalībnieks.
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 2520,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti divdesmit euro 00 centi bez PVN),
plus viens augšupejas solis EUR 50,00, t.i. EUR 2570,00 (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro
00 centi bez PVN)
Šajā gadījumā izsoles dalībnieks V. G., personas kods xxx-xxx, ir nosolījusi augstāko cenu
2570,00 (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro 00 centi bez PVN).
4. Nosolītājs - izsoles dalībnieks V. G., ir samaksājusi nodrošinājumu EUR 252,- apmērā, kas
ieskaitāms pirkuma maksā. Atlikusī pirkuma maksa ir EUR 2318,00 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 29.decembra sēdes lēmumu
Nr.27.p.20.3.),
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvētas zemes vienības 0,1674 ha
platībā, kadastra apzīmējums 7644 003 0271 Pumpuru iela 1, Aizkalne, Aizkalnes pagasts,
Preiļu novads, īpašuma kadastra Nr. 7644 003 0271, atsavināšanas izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvētas zemes vienības 0,1674
ha platībā, kadastra apzīmējums 7644 003 0271 Pumpuru iela 1, Aizkalne, Aizkalnes pagasts,
Preiļu novads, īpašuma kadastra Nr. 7644 003 0271 pirkumu ar V. G., personas kods xxx-xxx,
par cenu EUR 2570,00 (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro 00 centi).
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
Pielikumā Nr. 23 (1) : Izsoles protokols

Sagatavotājs: Vita Biezaite

66.2.
Par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvētas zemes vienības Pumpuru
iela 3, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, izsoli
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma – pašvaldības nekustamā īpašuma –
neapbūvētas zemes vienības 0,1614 ha platībā, kadastra apzīmējums 7644 003 0272 Pumpuru iela
3, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, īpašuma kadastra Nr. 7644 003 0272, izsoli,
konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2021.gada 29.decembra sēdes lēmumu Nr.27.p.20.4., 2022.gada
17.februārī tika izsludināta pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvētas zemes vienības 0,1614 ha
platībā, kadastra apzīmējums 7644 003 0272 Pumpuru iela 3, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu
novads, īpašuma kadastra Nr. 7644 003 0272 pirmā izsole.
2.Uz izsoli bija reģistrējies viens pretendents – V. G., kura atbilda izsoles noteikumu 11. un 12.
punkta prasībām un varēja būt izsoles dalībnieks.
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 2420,00 EUR (divi tūkstoši četri simti divdesmit euro 00 centi
bez PVN), plus viens augšupejas solis EUR 50,00, t.i. EUR 2470,00 (divi tūkstoši četri simti
septiņdesmit euro 00 centi bez PVN)
Šajā gadījumā izsoles dalībnieks V. G., personas kods xxx-xxx, ir nosolījusi augstāko cenu 2470,00
(divi tūkstoši četri simti septiņdesmit euro 00 centi bez PVN) .
4. Nosolītājs - izsoles dalībnieks V. G., ir samaksājusi nodrošinājumu EUR 242,- apmērā, kas
ieskaitāms pirkuma maksā. Atlikusī pirkuma maksa ir EUR 2228,00, kas 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 29.decembra sēdes lēmumu
Nr.27.p.20.4.),
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvētas zemes vienības 0,1614
ha platībā, kadastra apzīmējums 7644 003 0272 Pumpuru iela 3, Aizkalne, Aizkalnes
pagasts, Preiļu novads, īpašuma kadastra Nr. 7644 003 0272, atsavināšanas izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvētas zemes vienības
0,1614 ha platībā, kadastra apzīmējums 7644 003 0272 Pumpuru iela 3, Aizkalne, Aizkalnes
pagasts, Preiļu novads, īpašuma kadastra Nr. 7644 003 0272 pirkumu ar V. G., personas kods
xxx-xxx, par cenu EUR 2470,00 (divi tūkstoši četri simti septiņdesmit euro 00 centi) .

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
Pielikumā Nr. 23 (2) : Izsoles protokols
Sagatavotājs: Vita Biezaite

67.§
Par parakstu vākšanas vietām tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu
“Grozījumi Likumā par ostām”
(Ziņo: Ā.Vucāns)

2022.gada 23.februārī Preiļu novada pašvaldībā saņemts Latvijas Republikas Centrālās
vēlēšanu komisijas rīkojums Nr.6 par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu. Lai
nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi
Likumā par ostām” atcelšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas
25.punktu, kur noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
turklāt tikai dome var pieņemt Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā lēmumus, kas saistīti
ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas organizēšanu
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" Pastars, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns,
Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Preiļu novada pašvaldību (Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads) un Aglonas
Klientu apkalpošanas centru (Somersētas iela 34, Aglona, Preiļu novads) par parakstu
vākšanas vietām tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Likumā
par ostām”.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija.
Sagatavotājs: Sanda Launerte

Sēdi slēdz plkst. 1431
Sēdes vadītājs

Ārijs Vucāns

Protokoliste

Protokols parakstīts 25.02.2022.

Lāsma Ruzģe

