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 31.martā

Nr.10

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 (attālināti), Ineta Anspoka, 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;
Anete Urka – Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja;
Ivars Pakers – Informāciju tehnoloģiju daļas vadītāja vietnieks.
Attālināti domes sēdē piedalās:
Inta Klindžāne, Aija Caune, Aldis Buks, Anita Livdāne, Artūrs Meluškāns, Ilga Kodore, Ilga
Pokšāne, Ilona Žukova, Ināra Upeniece, Ineta Valaine, Inga Jurkāne, Inta Kivleniece, Iveta
Stašulāne, Juta Ivanāne, Mairita Armane, Māra Pudnika, Mārīte Bogdanova, Natālija Rinča, Olga
Afremenkova, Sanda Launerte, Sandra Sprindža, Sandra Patmalniece, Sintija Ančeva, Skaidra
Mukāne, Vēsma Želve, Vita Biezaite, Vitālijs Plivda, Artis Žukovs, Māra Ušacka, Dainis Alžāns,
Inese Jakovele
Sēdes vadītājs iepazīstina deputātus ar darba kārtības jautājumiem.

DARBA KĀRTĪBA
Finanšu komitejas jautājumi:
1. Par grozījumiem Iepirkumu komisijas nolikumā.
2. Par Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Preiļu novada pašvaldības
nodevas”.
3. Par vēlētāju parakstu apliecināšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai.
4. Par grozījumu veikšanu Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku amatu
sarakstā.
5. Par Sabiedrisko attiecību daļas nosaukuma maiņu un Sabiedrisko attiecību daļas nolikuma
grozīšanu.
6. Par amatu savienošanu.
7. Par finansējuma sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm piemaksām par izglītības
pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos Covid-19
pandēmijas laikā.
8. Par finansējuma sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm par epidemioloģisko nosacījumu,
loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanai izglītības iestādē Covid-19
pandēmijas laikā.
9. Par finansējuma sadalījumu Kultūras ministrijas padotības profesionālās vidējās izglītības
iestādēm un pašvaldību izglītības iestādēm par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības
nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos Covid-19 pandēmijas laikā.
10. Par avansa maksājumu par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs.
11. Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanu.
12. Par parādu dzēšanu.
13. Par dzīvokļa pirkuma līguma noslēgšanu.
14. Par izsoles rezultātiem.
15. Par kustamās mantas izsolēm.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi:
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
Par piekrišanu iemitināšanai un dzīvesvietas deklarēšanai pašvaldības dzīvoklī.
Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.
Par sociālā dzīvokļa īres līgumu pagarināšanu.
Par dzīvojamās telpas apakšīres līguma noslēgšanu.
Par atbrīvošanu no īres maksas.
Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Par Preiļu novada Kultūras centra nolikuma apstiprināšanu.
Par Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” nolikuma
apstiprināšanu.
Par Riebiņu multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra “Pakāpieni” nolikuma apstiprināšanu.
Par Preiļu jauniešu centra “Četri” nolikuma apstiprināšanu.
Par Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja nolikuma apstiprināšanu.
Par Vārkavas novadpētniecības muzeja nolikuma apstiprināšanu.
Par Tūrisma attīstības un informācijas centra nolikuma apstiprināšanu.
Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
jaunatnes iniciatīvu projektos” īstenošanu un konkursa nolikuma apstiprināšanu.
Par Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtības
apstiprināšanu.

34. Par Preiļu novada izglītības iestāžu saistību un tiesību pārņemšanu.
35. Par Preiļu novada kultūras, tūrisma un jaunatnes lietu iestāžu un struktūrvienību saistību un
tiesību pārņemšanu.
36. Par Preiļu novada sociālās aprūpes iestāžu un struktūrvienību saistību un tiesību pārņemšanu.
Infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumi:
37. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/2 “Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Preiļu novadā” precizēšanu.
38. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/10 “Par rūpnieciskās zvejas
tiesību iznomāšanas kārtību Preiļu novadā” precizēšanu.
39. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Preiļu novada kapsētu darbības un
uzturēšanas noteikumi apstiprināšanu”.
40. Par saistošajiem noteikumiem „Par koku ciršanu ārpus meža Preiļu novadā”.
41. Par Preiļu novada pašvaldības noteikumu „Kārtība, kādā tiek slēgts sadarbības līgums par
darbiem pašvaldības autoceļu nodalījuma joslās un kravu pārvadāšanu pa pašvaldības
autoceļiem” apstiprināšanu.
42. Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējošiem.
43. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "Materiāltehniskās bāzes papildināšana zivju
resursu aizsardzības pasākumu izpildes nodrošināšanai Preiļu novada ūdenstilpnēs".
44. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
izstrāde Lielā Kolupa ezeram".
45. Par valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi Pelēčos un Aizkalnē
46. Par valsts reģionālā autoceļa P63 Līvāni–Preiļi posma km 34,036-34,726 Preiļu pagastā,
Preiļu novadā, nodošanu valsts īpašumā, Satiksmes ministrijas personā.
47. Par Valsts vietējo autoceļu pārņemšanu.
48. Par servitūta līgumu.
49. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.
50. Par adreses piešķiršanu un likvidēšanu.
51. Par zemes nomu.
52. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
53. Par nekustamā īpašuma sadali.
54. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
55. Par pašvaldības nekustamo īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
56. Par medību tiesību nomas līguma noslēgšanu.
57. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Kategrades ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
58. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Jašazarā 2022.gadam iedalīšanu.
59. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita komerciālajai zvejai
Lielā Kolupa ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
60. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Lielajā Dubuļkas ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
61. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Rušona ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
62. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Zolvas ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
63. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Bleidas ezerā 2022.gadam iedalīšanu.

64. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Mazā Solkas ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
65. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Pelēču ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
66. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Ciriša ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
Sēdes vadītājs Ārijs Vucāns ierosina iekļaut darba kārtībā papildus sagatavotus 12
papildjautājumus:
Papildjautājumi:
(67) Par grozījumiem Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju
projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumā.
2. (68) Par servitūta līgumu.
3. (69) Par zemes iznomāšanu.
4. (70) Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai.
5. (71) Par zemes gabalu nomas tiesību izsoli.
6. (72) Par nekustamā īpašuma sadali.
7. (73) Par meža zemes atmežošanu zemes vienībā Preiļu novada Vārkavas pagastā.
8. (74) Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa
zvejai Ciriša ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
9. (75) Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
10. (76) Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu.
11. (77) Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita komerciālajai
zvejai 2022.gadam iedalīšanu.
12. (78) Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa
zvejai Šusta ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
1.

Sēdes vadītājs aicina balsot par izsludināto darba kārtību ar 66 jautājumiem, iekļaujot papildus
sagatavotus 12 (divpadsmit) papildjautājumus kā darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt
sēdi.
Balsojums par darba kārtību
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
Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus sagatavotus
papildjautājumus kā darba kārtības nākamos jautājumus, un sākt sēdi.

12

(divpadsmit)

1.§
Par grozījumiem Iepirkumu komisijas nolikumā
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: I.Klindžāne, A.Pastars, L.Pastars)

Izskatot jautājumu par Preiļu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma
grozījumiem, konstatēts:
Preiļu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma (apstiprināts 16.07.2021.)
6.punkts paredz: Iepirkumu komisijas sekretārs apkopo Preiļu novada pašvaldības administrācijas,
iestāžu, struktūrvienību, pagasta pārvalžu un speciālistu kalendāro gada iepirkumu plānu un divu
nedēļu laikā no gadskārtējā budžeta apstiprināšanas dienas iesniedz Domei apstiprināšanai
iepirkumu plānu kārtējam finanšu gadam.
Ņemot vērā to, ka plānoto iepirkumu izmaksas ir paredzētas gadskārtējā budžetā, nav nepieciešams
apstiprināt iepirkumu plānu ar domes sēdes lēmumu. Iepirkuma plānu kārtējam finanšu gadam
apstiprina pašvaldības izpilddirektors.
Nolikuma 15.punkts paredz: Komisijas skaitlisko un vārdisko sastāvu nosaka un apstiprina Dome uz
savas darbības pilnvaru laiku. Komisijas sastāvā ir 5 (pieci) Komisijas locekļi, no kuriem ar Domes
lēmumu ievēlē Komisijas priekšsēdētāju un vietnieku.
Saņemts ieteikums no komisijas – svītrot priekšnosacījumu, ka komisijas priekšsēdētāja vietnieku
jāievēl domei, jo vietnieka prombūtnes gadījumā var būt situācijas, kad jāizvēlas cits komisijas
loceklis, kas veic komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus, to var darīt ar komisijas lēmumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Preiļu novada
pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma (apstiprināts 16.07.2021.) 25.punktu,
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 (Andris Pastars, Maruta Plivda)
"ATTURAS" - 3 (Juris Erts, Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt sekojošus grozījumus Preiļu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumā:
1.1. Izslēgt Nolikuma 6. punktu
1.2. Nolikuma 15. punktā svītrot “un vietnieku”
1.3. Precizēt Nolikuma 19.11. punktu “Preiļu novada domes Grāmatvedības daļā” aizstājot ar
“Preiļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļā”
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi - komisijas priekšsēdētāja Inese Kunakova.
Sagatavotājs: Inta Klindžāne

2.§
Par Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Preiļu novada pašvaldības
nodevas”
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: A.Pastars, A.Zīmelis, M.Bogdanova, L.Pastars, M.Plivda, A.Brakovska)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, kurš nosaka, ka
pašvaldības dome pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošie noteikumi), likuma "Par nodokļiem un
nodevām" 12. panta pirmās daļas 1., 2., un 10. punktu, Ministru kabineta 2009.gada 28.jūnija

noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību ,kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību
nodevas" 16.1 punktu,
Atklāti balsojot:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Pēteris Rožinskis, Iveta
Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - 1 (Maruta Plivda)
"ATTURAS" - 3 (Juris Erts, Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2022/14 “Preiļu novada
pašvaldības nodevas”.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 1: Saistošie noteikumi „Preiļu novada pašvaldības nodevas”, Paskaidrojuma raksts.
Sagatavotājs: Mārīte Bogdanova

3.§
Par vēlētāju parakstu apliecināšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 7. pants
paredz - Centrālā vēlēšanu komisija nosaka trīsdesmit dienu termiņu, kad parakstu vākšanas lapas,
kurās vēlētāji var parakstīties, ir pieejamas katras pašvaldības domes noteiktajās vietās, panta otrā
daļa nosaka: vietas, kurās vēlētāji var parakstīties, iekārtojamas katrā pašvaldībā ar tādu aprēķinu, lai
uz 10 000 vēlētāju būtu vismaz viena vieta, kur vēlētāji var parakstīties.
Likuma 22.pantā noteikts - 12 mēnešu laikā no dienas, kad likumprojekts reģistrēts Centrālajā
vēlēšanu komisijā, vēlētājiem ir tiesības, norādot vārdu, uzvārdu, parakstīšanas datumu, paust savu
atbalstu likumprojektam, parakstoties un apliecinot savu parakstu pie notāra, pašvaldībā vai
bāriņtiesā. Nepieciešams 1/10 daļas vēlētāju atbalsts, lai ierosinātu tautas nobalsošanu.
Bāriņtiesu likuma 79.panta pirmās daļas 7.punkts paredz valsts nodevu par paraksta apliecināšanu —
2,85 euro. 79.panta otrā daļa paredz - Pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts nodevu
atvieglojumus.
Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētas vēlētāju iniciatīvas, par kurām šobrīd notiek parakstu
vākšana. Piedalīties parakstu vākšanā iespējams, tikai parakstoties klātienē. Iespēju parakstīties
internetā par apturētiem likumiem parakstu vākšanas kārtība neparedz.
No 10. marta līdz 8. aprīlim notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts
prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu.
Pamatojoties uz likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”
22.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, “Bāriņtiesu likuma”
79.panta otro 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. Uzlikt par pienākumu Preiļu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei Anitai
Livdānei apliecināt Preiļu novada iedzīvotāju parakstus tautas nobalsošanas ierosināšanai.
2. Atbrīvot novada iedzīvotājus no nodevas par parakstu apliecināšanu uz parakstu vākšanas
lapām tautas nobalsošanas ierosināšanai Preiļu novada bāriņtiesā un Preiļu novada
pašvaldībā.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists, Bāriņtiesas
priekšsēdētāja.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

4.§
Par grozījumu veikšanu Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku
amatu sarakstā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot lēmumprojektu par grozījumu veikšanu Preiļu novada pašvaldības centrālās
administrācijas darbinieku amatu sarakstā. 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 Hļebņikova,
"PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta
Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - 1 (Maruta Plivda)
"ATTURAS" - 3 (Juris Erts, Andris Pastars, Lauris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Preiļu novada domes 2021.gada 30.novembra domes sēdes lēmumā,
(protokols Nr.25, 2.§) “Par Preiļu novada domes amatpersonu, Preiļu novada pašvaldības
centrālās administrācijas struktūrvienību un tās iestāžu darbinieku amatu saraksta un
mēnešalgu 2022.gadam apstiprināšanu” Attīstības, investīciju un inženiertehniskajā daļā

samazinot amata – Projektu vadītājs vietu skaistu no 10 (desmit) uz 9 (deviņi).
Amata nosaukums

Profesijas
kods

Amata
saime,
apakšsaime

Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļa
Projektu vadītājs
2422 01
32

Amata līmenis,
mēnešalgas grupa

Likme

IIIA (11)

9

Pilnas likmes
mēnešalga
2022.gadā
(EUR)
1300

2. Izdarīt grozījumus Preiļu novada domes 2021.gada 30.novembra domes sēdes lēmumā,
(protokols Nr.25, 2.§) “Par Preiļu novada domes amatpersonu, Preiļu novada pašvaldības
centrālās administrācijas struktūrvienību un tās iestāžu darbinieku amatu saraksta un
mēnešalgu 2022.gadam apstiprināšanu” Sabiedrisko attiecību daļā papildinot to ar amata
vietu – Vecākais komercdarbības speciālists:
Amata nosaukums

Profesijas
kods

Sabiedrisko attiecību daļa
Vecākais
komercdarbības
2412 03
speciālists

Amata
saime,
apakšsaime

Amata līmenis,
mēnešalgas grupa

Likme

32

IIB (10)

1

Pilnas likmes
mēnešalga
2022.gadā
(EUR)

1300

3. Uzdot Preiļu novada pašvaldības Personālvadības un administratīvajai daļai brīdināt
darbiniekus par izmaiņām darba līgumos, veikt grozījumus darbinieku darba līgumos,
saskaņā ar apstiprināto amatu sarakstu.
4. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.aprīli.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi: Personālvadības un administratīvā daļa
Sagatavotājs: Juta Ivanāne

5.§
Par Sabiedrisko attiecību daļas nosaukuma maiņu un Sabiedrisko attiecību daļas nolikuma
grozīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: A.Urka, A.Pastars, M.Plivda)

Izskatot lēmumprojektu par Sabiedrisko attiecību daļas nosaukuma maiņu, kā arī grozījumu
izdarīšanu Sabiedrisko attiecību daļas nolikumā. 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 likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš
nosaka, ka „pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi,
instrukcijas)”,
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" - 3 (Lauris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
"ATTURAS" - 2 (Juris Erts, Andris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Mainīt Sabiedrisko attiecību daļas nosaukumu uz Sabiedrības iesaistes un mārketinga
daļu.
2. Grozīt Sabiedrisko attiecību daļas nolikumu.
3. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.aprīli.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi: Personālvadības un administratīvā daļa
Pielikumā Nr. 2 : Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas nolikums
Sagatavotājs: Juta Ivanāne

6.§
Par amatu savienošanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Natālijas Rinčas 2022.gada 16.marta
iesniegumu Nr.5.15/55 par atļauju savienot bāriņtiesas priekšsēdētājas un Rušonas pamatskolas
izglītības psihologa pienākumus konstatēts, ka:
1. Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Natālija Rinča amatu savienošanas kārtībā par
psihologu Rušonas pamatskolā strādā no 2016.gada.
2. Bāriņtiesu likuma 15.pants paredz, ka bāriņtiesas priekšsēdētājs, papildus likumā "Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktajiem amatu savienošanas
ierobežojumiem vienlaikus nedrīkst pildīt arī tās pašvaldības, domes priekšsēdētāja, viņa
vietnieka vai deputāta, sociālā dienesta vadītāja vai sociālā darba speciālista pienākumus,
kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā bāriņtiesa.
3. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1panta piektās daļas
1. un 2.punkts nosaka, ka Likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai),
saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto 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.
4. Izvērtējot amatu savienošanas apstākļus, konstatēts, ka bāriņtiesas priekšsēdētāja vada,
organizē un kontrolē bāriņtiesas darbu un pārstāv bāriņtiesu. Pamatojoties uz to, ka bāriņtiesas
priekšsēdētājs var norīkot vadīt bāriņtiesas sēdes bāriņtiesas loceklim, un lietās, kas skar
Rušonas pamatskolas izglītojamos, kuru dzīvesvieta deklarēta Preiļu novadā, bāriņtiesas
priekšsēdētāja var atturēties no balsošanas, amatu savienošana nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata
pienākumu pildīšanai.
5. Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 15.pantu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 8.1 pantu, Administratīvā procesa likuma 67.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. Atļaut Natālijai Rinčai savienot Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amatu ar psihologa
amatu Rušonas pamatskolā.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Personālvadības un administratīvā daļa
Sagatavotājs: M.Bogdanova

7.§
Par finansējuma sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm piemaksām par izglītības
pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos Covid19 pandēmijas laikā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

2022.gada 15.marta Ministru kabineta rīkojums Nr.189 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no
valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” paredz finansējuma piešķiršanu
pašvaldībām piemaksām par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta
epidemioloģiskā riska apstākļos Covid-19 pandēmijas laikā summā EUR 52 624,00 (ieskaitot darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 2022.gada 15.marta
Ministru kabineta rīkojumu Nr.189
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. Uzdot Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoriem veikt piemaksu sadalījumu par
izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos
Covid-19 pandēmijas laikā EUR 52 624,00 apmērā sekojoši:

Pirmskolas
izglītība
Aglonas novada pirmskolas
izglītības iestāde
Aglonas vidusskola
Galēnu pamatskola
J.Eglīša Preiļu Valsts
ģimnāzija
Pelēču pamatskola
Preiļu 1.pamatskola
Preiļu 2.vidusskola
Preiļu novada BJC
Preiļu pirmsskolas izglītības
iestāde "Pasaciņa"
Ribiņu vidusskola
Riebiņu pirmsskolas
izglītības iestāde "Sprīdītis"
Rimicānu pirmsskolas
izglītības iestāde
Rušonas pamatskola
Salas pamatskola
Vārkavas vidusskola

Vispārējā
izglītība

Interešu
izglītība

2738
686

769

2927
1322

113
38

2933
946
12061
2420
1089

12520
2622

109

1028
1070
1874

34

2409
1346
744
454
300

72

2. Finanšu analītiķiem veikt nepieciešamos budžeta grozījumus.
3. Atbildīgie par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāžu direktori.
Sagatavoja: J.Gžibovska

8.§
Par finansējuma sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm par epidemioloģisko nosacījumu,
loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanai izglītības iestādē Covid-19
pandēmijas laikā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

2022.gada 1.marta Ministru kabineta rīkojums Nr.140 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no
valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” paredz finansējuma piešķiršanu
pašvaldībām piemaksu piešķiršanai tiem izglītības iestāžu darbiniekiem, kas no šī gada septembra
bijuši iesaistīti Covid-19 infekcijas testēšanas procesā un epidemioloģiski drošas mācību vides
nodrošināšanā skolās. Piešķirtais finansējums sastāda EUR 19 153,00 (ieskaitot darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 2022.gada 1.marta
Ministru kabineta rīkojumu Nr.140,
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. Apstiprināt finansējuma sadalījumu Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāžu darbiniekiem,
kas 2021./2022. mācību gada otrajā semestrī ir iesaistīti Covid-19 infekcijas testēšanas procesā
un epidemioloģiski drošas mācību vides nodrošināšanā skolās EUR 19 153,00 apmērā sekojoši:

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

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

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

9.§
Par finansējuma sadalījumu Kultūras ministrijas padotības profesionālās vidējās izglītības
iestādēm un pašvaldību izglītības iestādēm par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības
nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos Covid-19 pandēmijas laikā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 2022.gada
15.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.189 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” par finansējuma sadalījumu Kultūras ministrijas
padotības profesionālās vidējās izglītības iestādēm un pašvaldību izglītības iestādēm par izglītības

pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos Covid-19
pandēmijas laikā kopsummā EUR 3254,00 (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas).
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.

2.

3.
4.

Uzdot Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktoram veikt piemaksu sadalījumu profesionālās
ievirzes mūzikas, mākslas un dejas izglītības programmās nodarbinātajiem pedagogiem par
izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos
Covid-19 pandēmijas laikā kopsummā EUR 2437,00 (ieskaitot darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas).
Uzdot Aglonas bazilikas Kora skolas direktorei veikt piemaksu sadalījumu profesionālās
ievirzes mūzikas izglītības programmās nodarbinātajiem pedagogiem par izglītības
pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos Covid19 pandēmijas laikā kopsummā EUR 817,00 (ieskaitot darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas).
Finanšu analītiķiem veikt nepieciešamos budžeta grozījumus.
Atbildīgais par lēmuma izpildi – E.Znutiņš. J.Kondavniece

Sagatavoja: J.Gžibovska

10.§
Par avansa maksājumu par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: M.Plivda, L.Pastars, J.Erts, V.Želve, S.Mukāne)

Pamatojoties uz likuma par “Pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2. un 27.punktiem, ņemot vērā 2022.gada 27. janvāra domes sēdes Nr. 4 lēmumu nr. 10 “Par
izglītojamo ēdināšanas maksas noteikšanu Preiļu novada pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs”,
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 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
"ATTURAS" - 3 (Juris Erts, Andris Pastars, Maruta Plivda)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Noteikt avansa maksājumu par ēdināšanu Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un
Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās EUR 35.00 mēnesī par vienu
bērnu no 2022.gada 1.maija.
2. Veikt avansa atlikto maksājumu var tikai savstarpēji vienojoties ar izglītības iestādi.
3. Atbildīgā par lēmuma izpildi – Preiļu novada Izglītības pārvalde.
Sagatavotājs: Vēsma Želve

11.§
Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanu
11.1.
J. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: I.Žukova)

Izskatot J. P., adrese xxxxxxxxxxxxx, 2022.gada 15.februāra iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 415/169) par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu kā personai, kuras apgādībā ir
ģimenes loceklis ar invaliditāti, konstatēts:
(1) J. P. ir kopīga deklarētā dzīves vieta xxxxxxxxxxx ar O. P., kura ir persona ar 2. invaliditātes
grupu (apliecības derīguma termiņš 05.07.2026.)
(2) 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 Pelēču
pagastā, nodokļu maksātājam J. P. par 2022.gada otro pusgadu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Nekustamā īpašuma daļa.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Sagatavotājs: Inta Klindžāne

11.2.
S. Š. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot S. Š., adrese xxxxxxxxxxx, 2022.gada 7.marta iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 415.1/239) par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu kā personai, kurai ir kopīga
dzīvesvieta ar M. V., kurai ir 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, 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 Preiļu
novadā nodokļu maksātājai S. Š., par 2022.gada otro pusgadu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Nekustamā īpašuma daļa.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV
- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: Inta Klindžāne

11.3
L. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot L. S., adrese: xxxxxxxxxxxxxx, 2022.gada 8.marta iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 415.1/240) par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu kā personai, kurai ir kopīga
dzīvesvieta ar ģimenes locekli V. S., kuram ir noteikta 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 Preiļu
novadā nodokļu maksātājai L. S. par 2022.gada otro pusgadu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Nekustamā īpašuma daļa.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88,
LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

12.§
Par parādu dzēšanu
12.1.
Preiļu novada Labklājības pārvaldes Pansionāta “Preiļi” vadītājas Ingas Vilcānes
iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Preiļu novada Labklājības pārvaldes Pansionāta “Preiļi” vadītājas Ingas Vilcānes
2021.gada 17.decembra iesniegumu Nr.2.84 par neatgūstamo parādu uzturēšanas maksas parādiem
Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionātā “Preiļi” sakarā ar parādnieku nāvi, tika konstatēts:
1. 2021.gadā Preiļu novada Preiļos ir miruši parādnieki, kuri bija parādā pašvaldībai
uzturēšanas maksu Preiļu novada Labklājības pārvaldes Pansionātā “Preiļi”.
2. Uzturēšanas maksas parāda summa sastāda EUR 66,01 (sešdesmit seši euro un 1 cents).
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 27.punktu, Ministru kabineta
2018.gada 13. februāra noteikumu Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs"
187.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo
parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos
noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus,

Atklāti balsojot:
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. Dzēst no Preiļu novada pašvaldības bilances parādu EUR 66,01 apmērā par sekojošiem
mirušajiem parādniekiem par uzturēšanas maksas parādiem Preiļu novada Labklājības
pārvaldes pansionātā “Preiļi”:
Nr.p.k. Vārds, uzvārds
No kura laika Summa
Miršanas
Piezīmes
uzkrājies
datums
parāds
1.
L. C.
2021
65,28
05.05.2021.
Uzturēšanās maksa
pansionātā
2.
F. V.
2021
0,73
30.04.2021.
Uzturēšanās maksa
pansionātā
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

12.2.
Preiļu novada pašvaldības Finanšu un Grāmatvedības daļas informācijas izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Preiļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas grāmatvedes Olgas
Afremenkovas sniegto informāciju par neatgūstamo parādu par komunālo pakalpojumu parāda
dzēšanu, kura īrnieks J. R. ir miris 2022.gada 02.janvārī, tika konstatēts:
1. 2015.gada 02.martā ar J. R., personas kods xxx-xxx, kurš ir miris 2022.gada 02.janvārī ,
tika noslēgts neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.4-25/2015/12.
2. J. R. laikā no 2021.gada līdz 2022.gada 01.janvārim ir izveidojies komunālo maksājamu
parāds EUR 41,71 (četrdesmit viens euro, 71 euro centi).
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 27.punktu, Ministru kabineta
2018.gada 13. februāra noteikumu Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs"
187.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo
parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos
noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus,
Atklāti balsojot:

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. Dzēst no Preiļu novada pašvaldības bilances parādnieka J. R., personas kods xxx-xxx, miris
2022.gada 02.janvārī, komunālo maksājumu parādu nomas telpā Nr.27, platībā 18,6 m2 Raiņa
bulvāris 24, Preiļi, Preiļu novads, EUR 41,71 (četrdesmit viens euro, 71 euro centi).
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

13.§
Par dzīvokļa pirkuma līguma noslēgšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot N. L., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīves vietas adrese: xxxxxxxxxxx, par
dzīvokļa Līčos, pirkšanu par nosacīto cenu vienā maksājumā, konstatēts:
(1) Preiļu novada domes 2021.gada 25.marta sēdē pieņemts lēmums (protokols Nr. 4, 29.§,
29.2.apakšpunkts) “Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā. Par
pašvaldības dzīvokļa īpašuma Līčos, Preiļu pagasts, Preiļu novads, reģistrāciju
zemesgrāmatā“ par N. L. izīrētā dzīvokļa Preiļos, reģistrāciju zemesgrāmatā, novērtējuma
pasūtīšanu un nodošanu atsavināšanai.
(2) 2022.gada 15.martā izsūtīts paziņojums Nr. 4.15.1/791 N. L. par nekustamā īpašuma pirkuma
maksu.
(3) Saņemta N. L. piekrišana (21.03.2021. Nr. 4.15.1/290) pirkt dzīvokļa īpašumu par nosacīto
cenu.
(4) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešā daļa noteic, ka atsavinot
valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru
lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres
līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 45.panta trešo
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.Slēgt pirkuma līgumu ar N. L., personas kods xxx-xxx, par atsavināšanas nosacīto cenu EUR
3 900,00 (trīs tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi) par dzīvokli Līčos, Preiļu pagastā, Preiļu
novadā, kadastra Nr. xxxxxxxxx.
2. Uzdot par pienākumu N. L., personas kods xxx-xxx, veikt sertificēta vērtētāja pakalpojuma
EUR 120,00 (viens simts divdesmit euro un 00 centi) izmaksu apmaksu.
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 – Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

14.§
Par izsoles rezultātiem
14.1.
Par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības “Latgales iela
7A”, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Preiļu novads, izsoli.
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7678 003 0544
“Latgales iela 7A”, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Preiļu novads, sastāvoša no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7678 003 0544 (0,4336 ha) un divām būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7678 003 0544 001 (skola) un 7678 00 0544 002 (šķūnis), izsoli, konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2022.gada 27.janvāra sēdes lēmumu Nr.4.p.12., 2022.gada 11.martā tika
izsludināta pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvētas zemes vienības 0,4336 ha platībā, kadastra
apzīmējums 7678 003 0544 “Latgales iela 7A”, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Preiļu novads,
īpašuma kadastra Nr. 7678 003 0544 pirmā izsole.
2.Uz izsoli bija reģistrējušies divi pretendenti – SIA “BROVAR” un M. V., kuri atbilda izsoles
noteikumu 11. un 12. punkta prasībām un varēja būt izsoles dalībnieki.
3. Saskaņā ar izsoles noteikumu 24. punktu: Ja divi vai vairāki izsoles dalībnieki izsaka gatavību
iegādāties izsoles priekšmetu par sākumcenu, izsoles cena palielinās par vienu soli, kas noteikts
100,00 EUR un 26. punktu: Izsole ar augšupejošu soli turpinās līdz kāds no tās dalībniekiem nosola
visaugstāko cenu, tad izsole tiek izsludināta par pabeigtu.
Šajā gadījumā izsoles dalībnieks M. V., personas kods xxx-xxx, ir nosolījusi augstāko cenu 13 450,00
EUR.
4. Nosolītājs - izsoles dalībnieks M. V., ir samaksājusi nodrošinājumu EUR 1325,- apmērā, kas
ieskaitāms pirkuma maksā.
Atlikusī pirkuma maksa ir EUR 12 125,00 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 2022.gada 27.janvāra sēdes lēmumu
Nr.4.p.12.),
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. 7678 003 0544
“Latgales iela 7A”, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Preiļu novads, sastāvoša no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7678 003 0544 (0,4336 ha) un divām būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7678 003 0544 001 (skola) un 7678 00 0544 002 (šķūnis), atsavināšanas izsoles
rezultātus (izsoles protokols – pielikumā).
2.Slēgt pirkuma līgumu par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7678 003 0544
“Latgales iela 7A”, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Preiļu novads, sastāvoša no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7678 003 0544 (0,4336 ha) un divām būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7678 003 0544 001 (skola) un 7678 00 0544 002 (šķūnis) pirkumu ar M. V.,
personas kods xxx-xxx, par cenu EUR 13 450,00 (trīspadsmit tūkstoši četri simti
piecdesmit 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. 3: Izsoles protokols
Sagatavotājs: Vita Biezaite

14.2.
Preiļu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7648 002 0457
platībā – 0,5 ha, Preiļu novada Galēnu pagastā, nomas tiesību izsoli.
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma -zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7648 002 0457 Galēnu pagastā, Preiļu novadā, nomas tiesību izsoles organizēšanu,
konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2022.gada 24.februāra sēdes lēmumu protokols Nr. 6.,punkts 17., tika
izsludināta pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7648
002 0457 Galēnu pagastā, Preiļu novadā, platība 0,5 ha, nomas tiesību pirmā izsole.
2.Uz izsoli reģistrējušies divi pretendenti – A. E. un J. S.
3.Izsoles dalībnieki ir samaksājuši dalības maksu EUR 10,00 un drošības naudu EUR 28,00 apmērā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un izsoles noteikumiem (apstiprināti Preiļu novada
domes 2022.gada 24.februāra sēdes lēmumu protokols Nr. 6.,punkts 17.),
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.Nodot nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu –zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 7648 002 0457 Galēnu pagastā, Preiļu novadā, platība 0,5 ha, izsoles dalībniekam
par pēdējo nosolīto cenu EUR 38,00 (bez PVN) – A. E., p.k. xxx-xxx.
2.Slēgt zemes nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju A. E., p.k. xxx-xxx, par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7648 002 0457 Preiļu novada Galēnu pagastā platība 0,5 ha, nomu uz
sešiem gadiem ar izmantošanas mērķi-lauksaimniecība.
3.Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Upeniece
4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr. 4: Izsoles protokols
Sagatavotājs: Vita Biezaite

14.3.
Preiļu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7680 004 0390
daļas 3,0 ha platībā, Preiļu novada Stabulnieku pagastā, nomas tiesību izsoli.
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma -zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7680 004 0390 daļas 3,0 ha platībā, Preiļu novada Stabulnieku pagastā, nomas tiesību
izsoles organizēšanu, konstatēts:
1.Saskaņā ar novada domes 2022.gada 24.februāra sēdes lēmumu protokols Nr. 6.,punkts 17., tika
izsludināta pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7680
004 0390 daļas 3,0 ha platībā, Preiļu novada Stabulnieku pagastā, platība 3,0 ha, nomas tiesību pirmā
izsole.
2.Uz izsoli reģistrējies viens pretendents – L. A.
3.Izsoles dalībnieki ir samaksājuši dalības maksu EUR 10,00 un drošības naudu EUR 162,00 apmērā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un izsoles noteikumiem (apstiprināti Preiļu novada
domes 2022.gada 24.februāra sēdes lēmumu protokols Nr. 6.,punkts 17.),
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.Nodot nomas tiesības uz pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu – zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7680 004 0390 daļu 3,0 ha platībā, Preiļu novada Stabulnieku pagastā,
izsoles dalībniekam par pēdējo nosolīto cenu EUR 172,00 (bez PVN) – L. A., p.k. xxx-xxx.
2.Slēgt zemes nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju L. A., p.k. xxx-xxx, par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7680 004 0390 daļu 3,0 ha platībā, Preiļu novada Stabulnieku pagastā,
nomu uz sešiem gadiem ar izmantošanas mērķi-lauksaimniecība.
3.Atbildīgais par lēmuma izpildi – I.Upeniece
4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr.5: Izsoles protokols
Sagatavotājs: Vita Biezaite

15.§
Par kustamās mantas izsolēm
15.1.
Par kustamās mantas –pasažieru autobusa BMC215 SCB ar valsts reģistrācijas numura zīmi
HN 9838 izsoli.
(Ziņo: Ā.Vucāns)
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3.Rīkot atkārtotu pašvaldības kustamās mantas – vieglā pasažieru mikroautobusa VW Caravelle
ar valsts reģistrācijas numura zīmi FT 7804, izlaiduma gads – 2000, atsavināšanas otro izsoli,
samazinot nosacīto cenu par 20 % un nosakot ka izsoles sākumcena ir 640,00 EUR.
4.Apstiprināt pašvaldībai piederošās kustamās mantas – vieglā pasažieru mikroautobusa VW
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1. Apstiprināt novada pašvaldības kustamās mantas - autobusa Mercedes Benz 0303 ar valsts
reģistrācijas numura zīmi FK 4863, šasijas Nr.WDB30012113045930, izlaiduma gads – 1985,
izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu par pašvaldības kustamās mantas - autobusa Mercedes Benz 0303 ar valsts
reģistrācijas numura zīmi FK 4863, pirkumu ar zemnieku saimniecību “Ramaņi”,
reģ.Nr.42401020737, par cenu EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci 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.
Pielikumā Nr.8: Izsoles protokols
Sagatavotājs: Vita Biezaite

16.§
Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
R. A. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Lēmumprojekts par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu N. K., personas kods : xxx-xxx,
kuru izskatīja 2022.gada 24.februāra domes sēdē, tika atlikts izskatīšanai uz marta mēneša kārtējo
sēdi.
Izskatot R. A., personas kods : xxx - xxx, deklarētā dzīvesvieta : xxxxxxxxxxxx, 2022.gada
18.janvāra (reģ. 18.01.2021, Nr.4.15/51) iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu
personai N. K. , personas kods : xxx-xxx, adresē “P”, Preiļu novads, sakarā ar to, ka persona
deklarējot dzīvesvietu ir uzrādījusi 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. ierakstītu vēstuli (Nr. 4.15/176) uz deklarēto dzīvesvietu
“P”, Preiļu novads, ar aicinājumu sniegt skaidrojumu un pierādošus dokumentus par tiesisko
pamatu būt deklarētam pēc norādītās adreses. Persona ar pašvaldību nav sazinājusies.
2. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “P”, Preiļu novads 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”, Preiļu novads.
3. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām N.K. 2013.gada 18.februārī deklarējis dzīvesvietu adresē
“P”, Preiļu novads , tiesiskais pamats nav norādīts .
4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu anulē, ja 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai
dzīvesvietas deklarētāja vai viņa pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi
nepatiesas ziņas, 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
5. 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.
R. A. iesniegumā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu N. K. sakarā ar to, ka ir nekustamā
īpašuma īpašniece, persona deklarējot dzīvesvietu ir uzrādījusi nepatiesas ziņas, viņai nav
tiesiska pamata būt deklarētai pēc norādītās adreses. Ar personu nav slēgta ne mutiska
vienošanās, ne līgums par dzīvošanu šajā adresē. Persona viņai ir sveša . Pēc Fizisko personu
reģistra ziņām R. A. ar N. K. nav radniecības . Persona dotajā adresē nedzīvo. Iesniegumā R.
A. norāda, ka persona deklarējot dzīvesvietu, iespējams ir nepareizi norādījusi nekustamā
īpašuma adresi, jo Preiļu novada Stabulnieku pagasta Polkoronā ir arī nekustamais īpašums
“P V” ar adresi “P V”.
6. Ņemot vērā, ka persona ar pašvaldību nav sazinājusies, ievērojot iepriekšminēto, vadoties pēc
Civillikuma 1039.panta, kas noteic, ka īpašnieks var aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa lietu,
kā arī lietot vai izmantot, pašvaldība atzīst par pietiekošu nekustamā īpašuma īpašnieces R.
A. norādītos apstākļus un iebildumus, lai anulētu ziņas par deklarēto dzīvesvietu N. K. pēc
adreses “P”, Preiļu novads, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās
daļas 1.punktu.
7. 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:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta
"PAR" Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 1 (Lauris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Anulēt ziņas par N. K. , personas kods : xxx-xxx, deklarēto dzīvesvietu adresē “P”, Preiļu
novads.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste.
3. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi,
un šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88,
LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: A. Livdāne

17.§
Par piekrišanu iemitināšanai un dzīvesvietas deklarēšanai pašvaldības dzīvoklī E. L.
iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot E. L., personas kods : xxx - xxx, deklarētā dzīvesvieta : xxxxxxxxxxxxx, 2022.gada
14.februāra (reģ. 16.02.2022, Nr.15.1/164) iesniegumu ar lūgumu atļaut deklarēt dzīvesvietu
pašvaldības īrētajā dzīvoklī pie vectēva K. L., personas kods : xxx-xxx, pēc adreses xxxxxxxxxxx ,
konstatēts, ka:
1. Pēc Fizisko personu reģistra ziņām pašvaldības īrētajā dzīvoklī Preiļos, dzīvesvietu
deklarējušas divas personas – L. J., personas kods : xxx-xxx, dzīvesvietu deklarējis
11.10.2000, kurš ir E. L. tēvs un K. L., personas kods : xxx-xxx, dzīvesvietu deklarējis
07.03.1984, kurš ir E. L. vectēvs.
2. Pēc informācijas no SIA “Preiļu saimnieks” īres līgumā kā galvenais īrnieks ir norādīts K.
L., bet kā ģimenes loceklis – J. L.
3. E. L. patreizējā deklarētā dzīvesvieta ir xxxxxxxxxxxxx, pie mātes E. S., personas kods :
xxx-xxx.
4. E. L. lūdz atļauju deklarēt dzīvesvietu pašvaldības īrētajā dzīvoklī xxxxxxx Preiļos pie
vectēva K. L., kā iemeslu savā iesniegumā minot vectēva vecumu un slimību, kuram
nepieciešama aprūpe un palīdzība. Tēvs J. L. nepalīdzot un nerūpējoties.
5. Dzīvojamo telpu īres likuma 14.panta pirmajā daļā noteikts, ka īrniekam ir tiesības iemitināt
viņa īrētajā dzīvojamā telpā savu laulāto un abu vai katra laulātā bērnus, ja iepriekš par to
rakstveidā informēts izīrētājs.
6. Savukārt likuma 14.panta trešā daļa nosaka, ka šā panta pirmajā daļā neminētas personas
īrnieks var iemitināt viņa īrētajā dzīvojamā telpā tikai pēc izīrētāja rakstveida piekrišanas.
7. Pēc dzīvojamo telpu īres likuma 15.panta izīrētājs nedrīkst liegt īrniekam viņa izīrēto
dzīvojamo telpu deklarēt kā savu dzīvesvietu. Šis noteikums attiecas arī uz tām personām,
kas īrnieka īrētajā dzīvojamā telpā iemitinātas, ievērojot šā likuma 14.panta noteikumus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta divdesmit septīto punktu, likuma “Par
dzīvojamo telpu īri” 14.panta pirmo, trešo daļu, 15.pantu,
Atklāti balsojot:

"PAR" "PRET" -

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)
nav

"ATTURAS" nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Piekrist iemitināt pašvaldības īrētajā dzīvoklī pēc adreses xxxxxxxxxxxx Preiļu novads,
dzīvokļa galvenā īrnieka K. L. mazdēlu E. L., personas kods : xxx – xxx.

2. Piekrist deklarēt dzīvesvietu E. L., personas kods : xxx-xxx , pašvaldības īrētajā dzīvoklī
pēc adreses xxxxxxxxxxxx Preiļu novads.
3. Atbildīgie par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”,
iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste
Sagatavotājs: Anita Livdāne

18.§
Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
18.1.
K. L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot K. L., personas kods xxx-xxx, dzīvesvieta deklarēta xxxxxxxxxx Preiļu novads,
2022.gada 21.februāra iesniegumu (reģ. 21.02.2022. , Nr. 13-1/183) 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. 2022/3 „Par pašvaldības
palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību” 8.panta 8.1., 8.2., 8.3.apakšpunktiem,
Atklāti balsojot:
"PAR" "PRET" -

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)
nav

"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Uzņemt rindā K. L., personas kods xxx-xxx, uz pašvaldības dzīvojamo platību, Reģistrs Nr.
1, 2.grupa.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

18.2.
L. M. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot L. M., personas kods xxx-xxx, dzīvesvieta deklarēta xxxxxxxxxxxx Preiļu novads,
2022.gada 16.marta iesniegumu (reģ. 17.03.2022. , Nr. 13-1/270) 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. 2022/3 „Par pašvaldības
palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību” 8.panta 8.1., 8.2., 8.3. apakšpunktiem,
Atklāti balsojot:

"PAR" "PRET" -

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)
nav

"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Uzņemt rindā L. M., personas kods xxx-xxx, uz pašvaldības dzīvojamo platību, Reģistrs Nr.
1, 2.grupa.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

18.3.
N. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot N. S., personas kods xxx-xxx, dzīvesvieta deklarēta xxxxxxxxxxx Preiļu novads,
2022.gada 7.marta iesniegumu (reģ. 07.03.2022. Nr. 4-15-1/220) par dzīvojamās platības
piešķiršanu, tika konstatēts:
1. N. S., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxxx;
2. Starp kooperatīvo sabiedrību “TU LAUKI” un N. S. noslēgtais īres līgums beidzas
2022.gada 27.aprīlī. Personai ir noteikta 2.grupas invaliditāte (psihiski funkcionāli
traucējumi).
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5,.pantu,
Atklāti balsojot:
"PAR" "PRET" -

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)
nav

"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Skatīt jautājumu par dzīvojamās platības piešķiršanu N. S. Preiļu novada pašvaldības
Labklājības pārvaldes Grupu dzīvokļos, kas nodrošina mājokli un individuālu atbalstu
sociālo problēmu risināšanai pilngadīgām personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti ar garīga
rakstura traucējumiem.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada Labklājības pārvalde.

Sagatavotājs: Z.Andrejeva

19.§
Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. L., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxx Preiļu novads,
2022. gada 17. marta iesniegumu (reģ.17.03.2022., Nr.18.12.2 /10) par pašvaldības dzīvokļa
Rožkalnu pagasta , Preiļu novada īres tiesību piešķiršanu, tika konstatēts:
1. A. L. deklarētajā dzīvesvietā xxxxxxxxxxxx Preiļu novads, dzīvo no 2011.gada
30.septembra.
2. Saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2022/3 “Par pašvaldības
palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 8.punktā
noteiktajiem nosacījumiem, A. L. atbilst tām prasībām, lai pretendētu uz dzīvokļa īres
tiesību piešķiršanu.
Pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 2. un 3. pantu, Preiļu novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniegšanas kārtību Preiļu novadā” p. 8.1, 8.2.apakšpunktu.
Atklāti balsojot:

"PAR" "PRET" -

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)
nav

"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. L., personas kods xxx-xxx, dzīvokļa īres tiesības xxxxxxxxxxxxx Preiļu novads.
2. Rožkalnu pagasta pārvaldei noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A. L. uz 3 gadiem.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja.
Sagatavotājs: Mairita Armane

20.§
Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot K. B., personas kods: xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxxx Preiļu novads,
2021. gada 1. marta iesniegumu (reģ. 02.03.2022Nr. 4-151/216) par atteikšanos no pašvaldības
dzīvokļa Pils iela 8-4, Preiļi, Preiļu novads.
Pamatojoties uz „Dzīvojamo telpu īres likuma” 27. pantu,
Atklāti balsojot:

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)
nav

"PAR" "PRET" -

"ATTURAS" nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Izbeigt pašvaldības dzīvokļa xxxxxxxxx Preiļu novads, īres līgumu ar K. B., personas
kods xxx-xxx, no 2022.gada 1.aprīļa.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos un SIA“ Preiļu saimnieks”.
Sagatavoja: Z.Andrejeva

21.§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
21.1.
J. F. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. F., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī xxxxxxxxxx
Preiļos 2022. gada 15. marta iesniegumu ( reģ.,15.032022., Nr. 13-1/257) par sociālās īres līguma
pagarināšanu, pamatojoties Preiļu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.2022/3 “Par
pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 28.punktu,
Atklāti balsojot:

"PAR" "PRET" -

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)
nav

"ATTURAS" nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1.
Pagarināt J. F., personas kods xxx-xxx, sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6
mēnešiem - līdz 2022. gada 30. septembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”.
Sagatavotājs: Z. Andrejeva

21.2.
O. K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot O. K., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī xxxxx Preiļos,
2022. gada 16. marta iesniegumu (reģ. 16.03.2022. Nr. 13-1\269) par sociālā dzīvokļa īres līguma
pagarināšanu ,pamatojoties Preiļu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.2022/3 “Par
pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 28.punktu,
Atklāti balsojot:

"PAR" "PRET" -

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)
nav

"ATTURAS" nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Pagarināt ar O. K., personas kods xxx-xxx, noslēgto sociālā dzīvokļa xxxxxx Preiļos, Preiļu
novads, īres līgumu uz 6 mēnešiem - līdz 2022. gada 30. septembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”
Sagatavotājs Z. Andrejeva

21.3.
J. Č. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. Č., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī xxxxxxxxxx
Preiļu novadā, 2022. gada 15. marta iesniegumu (reģ., 15.03.2022., Nr. 13-1/257) par sociālās
dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties Preiļu novada pašvaldības saistošiem
noteikumiem Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas
kārtību Preiļu novadā” 28.punktu,
Atklāti balsojot:

"PAR" "PRET" -

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)
nav

"ATTURAS" nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Pagarināt ar J. Č., personas kods xxx-xxx, noslēgto sociālā dzīvokļa xxxxxxxxx Preiļu
novads, īres līgumu uz 6 mēnešiem - līdz 2022. gada 30.setembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos Z. Andrejeva, SIA “Preiļu
saimnieks”
Sagatavotājs Z. Andrejeva

21.4.
V. Z. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. Z., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxxxx Preiļu nov.,
2022. gada 7.marta iesniegumu (reģ. 07.03.2022., Nr.13-1/224 par sociālā dzīvokļa xxxxxxxx Preiļu
nov., īres līguma pagarināšanu, pamatojoties ,Preiļu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem
Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu
novadā” 28.punktu,
Atklāti balsojot:

"PAR" "PRET" -

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)
nav

"ATTURAS" nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Pagarināt ar V. Z., personas kods xxx-xxx, noslēgto sociālā dzīvokļa xxxxxxxxxxxxx Preiļi,
Preiļu novads, īres līgumu uz 6 mēnešiem- līdz 2022. gada 30. septembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos.
Sagatavoja Z. Andrejeva

21.5.
G. T. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot G. T., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta sociālajā dzīvoklī
xxxxxxxxxxxx, 2022.gada 1.marta iesniegumu (reģ. 01.03.2022. Nr. 13-1\213 par sociālās
dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošiem
noteikumiem Nr.2022/3, “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas
kārtību Preiļu novadā” 28.punktu,
Atklāti balsojot:

"PAR" "PRET" -

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)
nav

"ATTURAS" nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Pagarināt ar G. T., personas kods xxx-xxx, noslēgto sociālās dzīvojamās platības
xxxxxxxxxxx, īres līgumu uz 6 mēnešiem līdz 2022. gada 30. septembrim.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – speciāliste mājokļu jautājumos, SIA “Preiļu saimnieks”.
Sagatavotājs Z. Andrejeva

21.6.
S. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot S. B., personas kods xxx-xxx deklarētā dzīvesvieta , xxxxxxxxxxxxx Preiļu nov.
2022. gada 7.marta iesniegumu (reģ. 17.03.2022. Nr.13-1/274 ) par sociālās dzīvojamās platībasistabas Nr.9, xxxxxxxxx Aglonas pagasts īres līguma pagarināšanu, pamatojoties Preiļu novada
pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 28.punktu,
Atklāti balsojot:

"PAR" "PRET" -

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)
nav

"ATTURAS" nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Pagarināt ar S. B., personas kods xxx-xxx, noslēgto sociālās dzīvojamās platībasistabas Nr.9, xxxxxxxxxxxx Preiļu nov., īres līgumu uz 3 mēnešiem - līdz 2022. gada
30. jūnijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Aglonas pagasta pārvalde
Sagatavotājs Z. Andrejeva

21.7.

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

Izskatot D. B., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxx Preiļu nov. 2022.
gada 7.marta iesniegumu (reģ. 17.03.2022. Nr.13-1/277) par sociālās dzīvojamās platības - istabas
Nr.6, xxxxxxxxxxxxx Preiļu nov.
īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada
pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.2022/3, “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā”, 28.punktu,
Atklāti balsojot:

"PAR" "PRET" -

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)
nav

"ATTURAS" nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Pagarināt ar D. B., personas kods xxx-xxx, noslēgto sociālās dzīvojamās platībasistaba Nr.6, xxxxxxxxxxxxx Preiļu nov. īres līgumu uz 3 mēnešiem - līdz 2022. gada
30.jūnijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Aglonas pagasta pārvalde
Sagatavotājs Z. Andrejeva

21.8.
V. V. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. V., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxxxx Preiļu nov.
2022. gada 7.marta iesniegumu (reģ. 17.03.2022. Nr.13-1/278) par sociālās dzīvojamās platības istabas Nr.7, xxxxxxxxxxx Preiļu nov. īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada
pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.2022/3, “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 28.punktu,
Atklāti balsojot:

"PAR" "PRET" -

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)
nav

"ATTURAS" nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Pagarināt ar V. V., personas kods xxx-xxx, noslēgto sociālās dzīvojamās platības istabas Nr.7, xxxxxxxxxx Preiļu nov. īres līgumu uz 3 mēnešiem - līdz 2022. gada
30.jūnijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Aglonas pagasta pārvalde
Sagatavotājs Z. Andrejeva

21.9.
A. L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. L., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxxx Preiļu nov. 2022.
gada 7.marta iesniegumu (reģ. 17.03.2022. Nr.13-1/278) par sociālās dzīvojamās platības - istabas
Nr12, xxxxxxxxxxx Preiļu nov.
īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada
pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.2022/3, “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 28.punktu,
Atklāti balsojot:

"PAR" "PRET" -

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)
nav

"ATTURAS" nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Pagarināt ar A. L., personas kods xxx-xxx, noslēgto sociālās dzīvojamās platības istabas Nr.12, xxxxxxxxxx Preiļu nov. īres līgumu uz 3 mēnešiem - līdz 2022. gada
30.jūnijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Aglonas pagasta pārvalde
Sagatavotājs Z. Andrejeva

21.10.
V. A. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. A., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxxxxxxx Preiļu nov.
2022. gada 7.marta iesniegumu (reģ. 17.03.2022. Nr.13-1/276 ) par sociālās dzīvojamās platības istabas Nr.14 xxxxxxxxxxx īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz “Preiļu novada pašvaldības
saistošiem noteikumiem Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 28.punktu,
Atklāti balsojot:
"PAR" -

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

"PRET" -

Pastars, Lauris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds
Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
nav

"ATTURAS" nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Pagarināt ar V. A., personas kods xxx-xxx, noslēgto sociālās dzīvojamās platībasistabas Nr.14, xxxxxxxxxx Preiļu nov. īres līgumu uz 3 mēnešiem - līdz 2022. gada 30.
jūnijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Aglonas pagasta pārvalde.
Sagatavotājs Z. Andrejeva

21.11.
J. L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. L., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta , xxxxxxxxxxxx Preiļu nov.
2022. gada 7.marta iesniegumu (reģ. 17.03.2022. Nr.13-1/273 ) par sociālās dzīvojamās platības istaba Nr.12, xxxxxxxxxx Preiļu nov. īres līguma pagarināšanu, pamatojoties Preiļu novada
pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 28.punktu,
Atklāti balsojot:

"PAR" "PRET" -

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)
nav

"ATTURAS" nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Pagarināt ar J. L., personas kods xxx-xxx, noslēgto sociālās dzīvojamās platības-istaba
Nr.8, xxxxxxxxxxxx Preiļu nov. īres līgumu uz 3 mēnešiem - līdz 2022. gada 30.
jūnijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Aglonas pagasta pārvalde
Sagatavotājs Z. Andrejeva

21.12.
R. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot R. S., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxxx Preiļu nov. 2022.
gada 7.marta iesniegumu (reģ. 17.03.2022. Nr.13-1/272 ) par sociālās dzīvojamās platības - istabas
Nr.4, xxxxxxxxxxxxxx Preiļu nov. īres līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Preiļu novada
pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 28.punktu,
Atklāti balsojot:

"PAR" "PRET" -

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)
nav

"ATTURAS" nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Pagarināt ar R. S., personas kods xxx-xxx, noslēgto sociālās dzīvojamās platības-istaba
Nr.4, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Preiļu nov. īres līgumu uz 3 mēnešiem - līdz 2022.
gada 30. jūnijam.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Aglonas pagasta pārvalde.
Sagatavotājs Z. Andrejeva

22.§
Par dzīvojamās telpas apakšīres līguma noslēgšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot M. B., personas kods xxx-xxx, deklarēta dzīvesvieta xxxxxxxxxxxxxxx Preiļu novads,
2022.gada 8.marta iesniegumu (reģ. Nr.4.15.1/241) par atļauju nodot apakšīrei dzīvokli
xxxxxxxxxxx Preiļu novadā, K. K., dzīvojoša xxxxxxxxxx Preiļu novads, uz 2 gadiem, tika
konstatēts:
1. Starp Preiļu novada domi un M. B. 2018.gada 29.martā ir noslēgts dzīvojamo telpu īres
līgums Nr.48 uz 10 gadiem.
2. M. B. lūdz atļauju nodot viņai piešķirto dzīvokli xxxxxxxxxx Preiļu novadā, apakšīrē K. K.
uz 2 gadiem.
Saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 6.pantu, Preiļu novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas
kārtību Preiļu novadā” 4.punktu,
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. Atļaut M. B., personas kods xxx-xxx, nodot apakšīrē dzīvokli xxxxxxxxxxxx Preiļu
novadā, K. K., personas kods xxx-xxx.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada Pelēču pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: M.Bogdanova

23.§
Par atbrīvošanu no īres maksas
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. P., personas kods xxx-xxx, deklarēta dzīvesvieta xxxxxxxxxxx Preiļu novads,
2022.gada 23.februāra iesniegumu (reģ. Nr.4.15.1/203) par atbrīvošanu no maksas par dzīvokļa īri
xxxxxxxxxxxxxx Preiļu novadā, rudens un ziemas laika periodā, tika konstatēts:
1. Starp Riebiņu novada domi un V. P. 2015.gada 19.novembrī noslēgts Dzīvojamās telpas īres
līgums Nr.12/īre uz nenoteiktu laiku. V. P. darba stāžs feldšeres amatā Silajāņu pagastā ir 60
gadi.
2. V. P. lūdz neaprēķināt maksu par dzīvokļa īri xxxxxxxx Silajāņu pagastā, par laika periodu no
oktobra līdz maijam, jo dzīvo sev piederošā dzīvoklī Preiļos.
3. Silajāņu pagastā nav rindas uz dzīvojamo platību, dzīvoklis nav pieprasīts.
Saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 10., 31.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. Atbrīvot V. P., personas kods xxx-xxx, no īres maksas EUR 15,73 mēnesī par dzīvokli
xxxxxxxxxxxxxxx, sākot no 2022.gada 1.februāra līdz 2022.gada 30.aprīlim, turpmāk katru
gadu- no 1.oktobra līdz 30.aprīlim, veicot grozījumus īres līgumā.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada Silajāņu pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: M.Bogdanova

24.§
Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” noteiktajai kompetencei par to, ka pašvaldība sniedz
pakalpojumus, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības attiecīgās pašvaldības teritorijā un pamatojoties
uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8.pantu, Ministru kabineta 2003.gada 27.maija
noteikumu Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un
kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 2.,6., un 7.punktu un
Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas iznomāšanas
noteikumi” 4.1.,4.4. un 5.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta
pirmās daļas, 14. punkta a) un g) apakšpunktiem,
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 Labklājības pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi.
2. Maksas pakalpojumu cenrādis stājas spēkā 2022.gada 1.aprīlī.
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem visu Preiļu novadā iekļauto vietējo
pašvaldību (Vārkavas novada pašvaldības, Preiļu novada pašvaldības, Riebiņu novada
pašvaldības un Aglonas novada pašvaldības) iepriekš pieņemtos lēmumus, kas saistīti ar
sociālā pakalpojuma “aprūpe mājās” maksas apstiprināšanu.
Pielikumā Nr. 9: Labklājības pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis
Sagatavotājs: Sandra Sprindža

25.§
Par Preiļu novada Kultūras centra nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: A.Pastars, M.Plivda, I.Pokšāne, R.Rubins)

Preiļu novada pašvaldības nolikuma (apstiprināts 06.07.2021. kā Preiļu novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 2021/05) 6.7.1. punkts paredz, ka Preiļu novada pašvaldības budžeta iestāde
ir Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde, kuras pakļautībā darbojas pašvaldības struktūrvienība
- Preiļu novada Kultūras centrs.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 27.panta pirmo daļu, kas paredz, ka pastarpinātās

pārvaldes institucionālo sistēmu un tās darba organizāciju saskaņā ar likumu un Ministru kabineta
noteikumiem nosaka attiecīgā atvasinātā publiskā persona, ievērojot valsts pārvaldes principus un
funkciju izvērtējumu, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka:
Pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas),
Atklāti balsojot:
9 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
Jāzeps Ivanāns, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"PAR" -

6 (Juris Erts, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris Pastars, Maruta
Plivda, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
"ATTURAS" -

1. Apstiprināt Preiļu novada Kultūras centra nolikumu.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Preiļu novada Kultūras centra vadītājs.
Pielikumā Nr. 10 : Preiļu novada Kultūras centra nolikums.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

26.§
Par Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” nolikuma
apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Preiļu novada pašvaldības nolikuma (apstiprināts 06.07.2021. kā Preiļu novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 2021/05) 6.7.9. punkts paredz, ka Preiļu novada pašvaldības budžeta iestāde
ir Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde, kuras pakļautībā darbojas pašvaldības struktūrvienība
- Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops” .
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 27.panta pirmo daļu, kas paredz, ka pastarpinātās
pārvaldes institucionālo sistēmu un tās darba organizāciju saskaņā ar likumu un Ministru kabineta
noteikumiem nosaka attiecīgā atvasinātā publiskā persona, ievērojot valsts pārvaldes principus un
funkciju izvērtējumu, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka:
Pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas),
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 Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” nolikumu.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas centrs „Strops” vadītāja.
Pielikumā Nr. 11 : Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” nolikums.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

27.§
Par Riebiņu multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra “Pakāpieni” nolikuma
apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Preiļu novada pašvaldības nolikuma (apstiprināts 06.07.2021. kā Preiļu novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 2021/05) 6.7.7. punkts paredz, ka Preiļu novada pašvaldības budžeta iestāde
ir Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde, kuras pakļautībā darbojas pašvaldības struktūrvienība
- Riebiņu multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs “Pakāpieni”.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 27.panta pirmo daļu, kas paredz, ka pastarpinātās
pārvaldes institucionālo sistēmu un tās darba organizāciju saskaņā ar likumu un Ministru kabineta
noteikumiem nosaka attiecīgā atvasinātā publiskā persona, ievērojot valsts pārvaldes principus un
funkciju izvērtējumu, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka:
Pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas),
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 Riebiņu multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra “Pakāpieni” nolikumu.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Riebiņu multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu
centra “Pakāpieni” vadītājs.
Pielikumā Nr. 12 : Riebiņu multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra “Pakāpieni” nolikums.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

28.§
Par Preiļu novada jauniešu centra “Četri” nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Preiļu novada pašvaldības nolikuma (apstiprināts 06.07.2021. kā Preiļu novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 2021/05) 6.7. punkts paredz, ka Preiļu novada pašvaldības budžeta iestāde ir
Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde, kuras pakļautībā darbojas pašvaldības struktūrvienība Preiļu novada jauniešu centrs “Četri”.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 27.panta pirmo daļu, kas paredz, ka pastarpinātās
pārvaldes institucionālo sistēmu un tās darba organizāciju saskaņā ar likumu un Ministru kabineta
noteikumiem nosaka attiecīgā atvasinātā publiskā persona, ievērojot valsts pārvaldes principus un
funkciju izvērtējumu, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka:
Pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas),
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. Apstiprināt Preiļu novada jauniešu centra “Četri” nolikumu.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Preiļu novada jauniešu centra “Četri” vadītāja.
Pielikumā Nr. 13 : Preiļu novada jauniešu centra “Četri” nolikums.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

29.§
Par Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Preiļu novada pašvaldības nolikuma (apstiprināts 06.07.2021. kā Preiļu novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 2021/05) 6.7. punkts paredz, ka Preiļu novada pašvaldības budžeta iestāde ir
Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde, kuras pakļautībā darbojas pašvaldības iestāde - Preiļu
vēstures un lietišķās mākslas muzejs.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 27.panta pirmo daļu, kas paredz, ka pastarpinātās
pārvaldes institucionālo sistēmu un tās darba organizāciju saskaņā ar likumu un Ministru kabineta
noteikumiem nosaka attiecīgā atvasinātā publiskā persona, ievērojot valsts pārvaldes principus un
funkciju izvērtējumu, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka:
Pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas),

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 vēstures un lietišķās mākslas muzeja nolikumu.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja
vadītāja.
Pielikumā Nr. 14: Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja nolikums.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

30.§
Par Vārkavas novadpētniecības muzeja nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Preiļu novada pašvaldības nolikuma (apstiprināts 06.07.2021. kā Preiļu novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 2021/05) 6.7. punkts paredz, ka Preiļu novada pašvaldības budžeta iestāde ir
Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde, kuras pakļautībā darbojas pašvaldības iestāde - Vārkavas
novadpētniecības muzejs.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 27.panta pirmo daļu, kas paredz, ka pastarpinātās
pārvaldes institucionālo sistēmu un tās darba organizāciju saskaņā ar likumu un Ministru kabineta
noteikumiem nosaka attiecīgā atvasinātā publiskā persona, ievērojot valsts pārvaldes principus un
funkciju izvērtējumu, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka:
Pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas),
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 Vārkavas novadpētniecības muzeja nolikumu.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Vārkavas novadpētniecības muzeja vadītāja.
Pielikumā Nr. 15: Vārkavas novadpētniecības muzeja nolikums.

Sagatavotājs: I.Klindžāne

31.§
Par Tūrisma attīstības un informācijas centra nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Preiļu novada pašvaldības nolikuma (apstiprināts 06.07.2021. kā Preiļu novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 2021/05) 6.7. punkts paredz, ka Preiļu novada pašvaldības budžeta iestāde ir
Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde, kuras pakļautībā darbojas pašvaldības struktūrvienība –
Tūrisma attīstības un informācijas centrs.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 27.panta pirmo daļu, kas paredz, ka pastarpinātās
pārvaldes institucionālo sistēmu un tās darba organizāciju saskaņā ar likumu un Ministru kabineta
noteikumiem nosaka attiecīgā atvasinātā publiskā persona, ievērojot valsts pārvaldes principus un
funkciju izvērtējumu, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka:
Pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas),
Atklāti balsojot:
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 1 (Lauris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Preiļu novada tūrisma attīstības un informācijas centra nolikumu.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Tūrisma attīstības un informācijas centra vadītāja.
Pielikumā Nr. 16 : Preiļu novada tūrisma attīstības un informācijas centra nolikums.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

32.§
Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
jaunatnes iniciatīvu projektos” īstenošanu un konkursa nolikuma apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Preiļu novada pašvaldība saskaņā ar projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai” nodrošinās projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” Preiļu novadā.
Projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)
iesaistītās pašvaldības organizē jaunatnes iniciatīvas projektu konkursus. Minētā projekta konkursa
mērķis – palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt
un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē; iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska

grupas formālās izglītības apguvē, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu
dzīves un mācību vietai.
Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts
no projekta PuMPuRS līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa. 2022.gadā
Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursam Preiļu novadam piešķirtā kvota ir 2 projekti.
Konkurss tiek organizēts saskaņā ar MK 2016. gada 12. jūlija noteikumiem Nr. 460
“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas
noteikumi”.
Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajām vadlīnijām (informatīvais materiāls
pašvaldībām par jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa organizēšanu) pašvaldība apstiprina
Izglītības kvalitātes valsts dienesta izstrādāto un Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņoto minētā
projekta konkursa nolikumu. Izglītības un zinātnes ministrija 2019.gada 3.decembrī ir saskaņojusi
izstrādāto atklātā projektu konkursa ,,Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
jaunatnes iniciatīvu projektos" nolikumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu un Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumu Nr.460 „Darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi” 33., 34.,
35.punktu,
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. Apstiprināt atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu.
2. Apstiprināt projektu konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
2.1. S. A.
2.2. S. A. – N.
2.3. I. P.
2.4. A. C.
2.5. I. V. – K.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Sintija Ančeva
Pielikumā Nr. 17 : Atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikums uz 24 lapām.
Sagatavotājs: S.Ančeva

33.§
Par Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtības
apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: J.Erts, I.Stare)

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 5.punktu,41. panta
2.punktu,
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 izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtību.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Izglītības pārvalde.
Pielikumā Nr. 18 : Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtība
Sagatavotājs: Andrejs Zagorskis

34.§
Par Preiļu novada izglītības iestāžu saistību un tiesību pārņemšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: M.Plivda, I.Stare, I.Klindžāne)

Ar Preiļu novada pašvaldības 06.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.2021/05 “Preiļu novada
pašvaldības nolikums” tika nolemts reorganizēt Preiļu novada Izglītības pārvaldi, apvienojot
pievienoto Riebiņu novada, Vārkavas novada un Aglonas novada izglītības iestādes. 2021.gada
29.decembrī pieņemts Preiļu novada domes lēmums (protokols Nr. 27.; 36.§) “Par Preiļu novada
Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu” saskaņā ar kuru apstiprināta pārvaldes struktūra un
noteikts, ka pārvaldes pakļautībā darbojas visas jaunizveidotā novada izglītības iestādes.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” Pārejas noteikumu 6. punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, “Valsts
pārvaldes iekārtas likuma” 10.panta desmito daļu un 15.panta trešās daļas 2.punktu, Preiļu novada
pašvaldības 06.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.2021/05 “Preiļu novada pašvaldības
nolikums” ,
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" - 2 (Juris Erts, Maruta Plivda)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Noteikt, ka Preiļu novada Izglītības pārvalde ir reformas rezultātā apvienoto sekojošu Preiļu
novada, Riebiņu novada, Vārkavas novada, Aglonas novada izglītības iestāžu finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmēja no 2022.gada 1.janvāra:
1.1. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija;
1.2. Preiļu 1.pamatskola;
1.3. Preiļu 2.vidusskola;
1.4.
Pelēču pamatskola;
1.5. Salas pamatskola;
1.6. Aglonas vidusskola;
1.7. Riebiņu vidusskola;
1.8. Galēnu pamatskola;
1.9. Rušonas pamatskola;
1.10. Vārkavas vidusskola;
1.11. Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”;
1.12. Aglonas pirmsskolas izglītības iestāde;
1.13. Riebiņu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”;
1.14. Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde;
1.15. Preiļu Mūzikas un mākslas skola;
1.16. Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola;
1.17. Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs;
1.18. Aglonas bazilikas Kora skola.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada Izglītības pārvalde.
Sagatavotājs I.Klindžāne

35.§
Par Preiļu novada kultūras, tūrisma un jaunatnes lietu iestāžu un struktūrvienību saistību un
tiesību pārņemšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Ar Preiļu novada pašvaldības 06.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.2021/05 “Preiļu
novada pašvaldības nolikums” tika nolemts izveidot Kultūras un tūrisma pārvaldi, apvienojot
pievienoto Riebiņu novada, Vārkavas novada un Aglonas novada kultūras, tūrisma un jaunatnes lietu
iestādes un struktūrvienības. 2021.gada 29.decembrī pieņemts Preiļu novada domes lēmums
(protokols Nr. 27.; 39.§) “Par Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes nolikuma apstiprināšanu”
saskaņā ar kuru apstiprināta pārvaldes struktūra.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” Pārejas noteikumu 6. punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, “Valsts
pārvaldes iekārtas likuma” 10.panta desmito daļu un 15.panta trešās daļas 2.punktu, Preiļu novada
pašvaldības 06.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.2021/05 “Preiļu novada pašvaldības
nolikums”,

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" - 2 (Juris Erts, Maruta Plivda)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Noteikt, ka Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde ir reformas rezultātā apvienoto sekojošu
Preiļu novada, Riebiņu novada, Vārkavas novada, Aglonas novada kultūras, tūrisma un jaunatnes
lietu iestāžu un struktūrvienību finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja no 2022.gada
1.janvāra:
Iestādes:
1.1.Preiļu novada kultūras centrs
1.2.Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs
1.3.Roberta Mūka muzejs Galēnos
1.4.Vārkavas novadpētniecības muzejs – Tūrisma informācijas centrs
1.5.Aizkalnes tautas nams
1.6.Saunas tautas nams
1.7.Pelēču kultūras nams
1.8.Riebiņu kultūras nams
1.9.Galēnu kultūras nams
1.10. Sīļukalna kultūras nams
1.11. Stabulnieku kultūras nams
1.12. Silajāņu kultūras nams
1.13. Rušonas kultūras nams
1.14. Vārkavas tautas nams
1.15. Rožkalnu kultūras nams
1.16. Aglonas kultūras nams
1.17. Preiļu novada tūrisma attīstības un informācijas centrs (iepriekš Preiļu novada Tūrisma
informācijas centrs)
Struktūrvienības:
1.18. Preiļu jauniešu centrs “Četri”
1.19. Riebiņu multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Pakāpieni”
1.20. Preiļu muižas komplekss un parks
1.21. Aglonas Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs “Strops”
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde.
Sagatavotājs I.Klindžāne

36.§

Par Preiļu novada sociālās aprūpes iestāžu un struktūrvienību saistību un tiesību
pārņemšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Ar Preiļu novada pašvaldības 06.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.2021/05 “Preiļu
novada pašvaldības nolikums” tika nolemts reorganizēt Preiļu novada Labklājības pārvaldi,
apvienojot pievienoto Riebiņu novada, Vārkavas novada un Aglonas pagasta sociālos dienestus un
sociālās aprūpes iestādes. 2021.gada 29.decembrī pieņemts Preiļu novada domes lēmums (protokols
Nr. 27.; 38.§) “Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu” saskaņā ar kuru
apstiprināta pārvaldes struktūra un noteikts, ka pārvaldes pakļautībā darbojas sociālās aprūpes centrs
Preiļi (agrāk pansionāts Preiļi), sociālās aprūpes centrs Aglona, sociālās aprūpes centrs Rušona,
sociālās aprūpes centrs Vārkava, kā arī citas sociālās palīdzības struktūrvienības: Krīzes centrs,
Dienas aprūpes centrs, Aprūpes mājās birojs, Grupu dzīvokļi, Pakalpojumu centrs “Līči”
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” Pārejas noteikumu 6. punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, “Valsts
pārvaldes iekārtas likuma” 10.panta desmito daļu un 15.panta trešās daļas 2.punktu, Preiļu novada
pašvaldības 06.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.2021/05 “Preiļu novada pašvaldības
nolikums” ,
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" - 2 (Juris Erts, Maruta Plivda)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Noteikt, ka Preiļu novada Labklājības pārvalde ir reformas rezultātā apvienoto sekojošu Preiļu
novada, Riebiņu novada, Vārkavas novada, Aglonas novada sociālās aprūpes un sociālās
palīdzības iestāžu un struktūrvienību finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja no 2022.gada
1.janvāra:
1.1 Sociālās aprūpes centrs “Preiļi” (agrāk pansionāts “Preiļi”)
1.2. Sociālās aprūpes centrs “Rušona”
1.3. Sociālās aprūpes centrs “Aglona”
1.4. Sociālās aprūpes centrs “Vārkava”
1.5. Krīzes centrs
1.6. Dienas aprūpes centrs
1.7. Aprūpes mājās birojs
1.8. Grupu dzīvokļi
1.9. Pakalpojumu centrs “Līči”
1.10.Aglonas novada, Riebiņu novada, Vārkavas novada Sociālie dienesti
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada Labklājības pārvalde.
Sagatavotājs I.Klindžāne
Plkst. 11.30 domes sēdē tiek izsludināts pārtraukums 10 min.

Plkst. 11.42 atsākas domes sēde.

37.§
Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/2 “Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Preiļu novadā” precizēšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: J.Erts, V.Biezaite)

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022.gada 19.februāra vēstuli
Nr. 1-18/1331 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/2”, pamatojoties uz 2012.gada 24.aprīļa MK
noteikumiem Nr. 281 “ Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes
noteikumi”,
Plkst. 11.44 no zāles iziet deputāts L.Pastars.

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" - nav
"NEPIEDALĀS" Preiļu novada dome NOLEMJ:

1 (Lauris Pastars - Nepiedalās balsojumā)

1. Precizēt Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2022/2 “Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Preiļu novadā” sekojoši:
1.1.Svītrot Noteikumu 13.punktu.
1.2.Precizēt saistošo noteikumu 6.punktu, izsakot to sekojošā redakcijā:
6.
Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskā plāna sagatavošanas to saskaņo ar tiem
inženiertīklu turētājiem, kas ir atbildīgi par inženiertīkliem teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā
uzmērīšana:
6.1.
Preiļu pilsētā:
AS "Sadales tīkls”
SIA "Tet"
SIA "Preiļu saimnieks" siltuma un ūdensapgādes nodaļa
SIA "Preiļu saimnieks" Ūdensvada un kanalizācijas daļa
Preiļu novada pašvaldība
AS "Gaso" Daugavpils iecirknis
6.2.
Preiļu novada pagastos:
AS "Sadales tīkls”

SIA "Tet"
AS "Gaso" Daugavpils iecirknis
Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
SIA "Latvijas propāna gāze"
VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
VAS „Latvijas dzelzceļš” (ja uzmērāmais objekts skar dzelzceļa aizsargjoslas teritoriju)
AS "Augstsprieguma tīkls"
Preiļu novada pašvaldība
6.3. Inženiertīklu turētāju saraksts publicēts Preiļu novada mājaslapā www.preili.lv un
Datubāzes turētāja mājaslapā.
2. Nosūtīt precizētus Noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
saskaņošanai.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 19 : Precizēti saistošie noteikumi “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites kārtību Preiļu novadā”.
Sagatavotājs: Inta Klindžāne

Plkst. 11.47 zālē atgriežas deputāts L.Pastars.

38.§
Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/10 “Par rūpnieciskās zvejas
tiesību iznomāšanas kārtību Preiļu novadā” precizēšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: M.Plivda, I.Jakovele, A.Pastars, J.Erts)

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022.gada 5.marta vēstuli Nr.
1-18/1708 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/10”, pamatojoties uz 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:
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" - 1 (Juris Erts)
"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Precizēt Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2022/10 “Par rūpnieciskās zvejas
tiesību iznomāšanas kārtību Preiļu novadā” sekojoši:
1.1.Svītrot saistošo noteikumu ievaddaļu: termini;
1.2.Svītrot saistošo noteikumu 13.punktu;
1.3.21.punkta 21.2. apakšpunktā aizstāt vārdu “11.punktā” ar vārdu “20.punktā”.
2. Nosūtīt precizētus Noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
saskaņošanai.
Pielikumā Nr. 20 : Precizētie Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2022/10 “Par
rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Preiļu novadā”
Sagatavoja: M.Bogdanova

39.§
Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Preiļu novada kapsētu darbības un
uzturēšanas noteikumi apstiprināšanu”
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: R.Rubins, I.Broka-Kazāka, I.Kivleniece, P.Rožinskis, I.Klindžāne, J.Erts,
A.Brakovska)

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu,
2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību
pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.
Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa dod tiesības pašvaldībai pieņemt saistošos
noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi – gādāt
par kapsētu izveidošanu un uzturēšanu (likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punkts).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4., 6. punktu un trešo daļu,
Atklāti balsojot:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta
Plivda, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - 1 (Raimonds Rubins)
"ATTURAS" - 1 (Lauris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2022/15 „Preiļu novada
kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”.
2. Atbildīgie par lēmuma izpildi – juridiskā un iepirkumu daļa.

Pielikumā Nr. 21: Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2022/15 „Preiļu novada kapsētu
darbības un uzturēšanas noteikumi”.
Sagatavotājs: I.Klindžāne

40.§
Par saistošajiem noteikumiem „Par koku ciršanu ārpus meža Preiļu novadā”
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: A.Pastars, I.Kodore)

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, Meža
likuma 8. panta otro daļu, Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par
koku ciršanu ārpus meža" 22. punktu,
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. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2022/16 “Par koku ciršanu
ārpus meža Preiļu novadā”.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 22 : Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi „Par koku ciršanu ārpus meža Preiļu

novadā”, Paskaidrojuma raksts, 1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums
Sagatavotājs: M.Bogdanova

41.§
Par Preiļu novada pašvaldības noteikumu „Kārtība, kādā tiek slēgts sadarbības līgums par
darbiem pašvaldības autoceļu nodalījuma joslās un kravu pārvadāšanu pa pašvaldības
autoceļiem” apstiprināšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: R.Rubins, I.Klindžāne, M.Plivda, L.Pastars, J.Ivanāns)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru
kabineta 2021.gada 7. Janvāra noteikumi Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu
ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”
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" - 3 (Lauris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
"ATTURAS" - 2 (Juris Erts, Andris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības noteikumus „Kārtība, kādā tiek slēgts sadarbības
līgums par darbiem pašvaldības autoceļu nodalījuma joslās un kravu pārvadāšanu pa
pašvaldības autoceļiem”.
2. Atbildīgie par lēmuma izpildi – pagastu pārvalžu vadītāji, ceļu būvinženieris, ceļu būvtehniķis.
Pielikumā Nr. 23: Preiļu novada pašvaldības noteikumi „Kārtība, kādā tiek slēgts sadarbības līgums
par darbiem pašvaldības autoceļu nodalījuma joslās un kravu pārvadāšanu pa pašvaldības
autoceļiem”, ar 3 pielikumiem (iesniegums Nr. 1, iesniegums Nr. 2; sadarbības līgums)
Sagatavotājs: Inta Klindžāne

42.§
Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējošiem
42.1.
Par Riebiņu novada domes 2019.gada 15.okobra saistošo noteikumu Nr.12/2019 “Par likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Riebiņu novadā” atzīšanu par spēku
zaudējošiem
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Ņemot vērā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu,
tiek konstatēts par lietderīgu atzīt par spēku zaudējušiem Riebiņu novada domes 2019.gada 15.okobra
saistošos noteikumus Nr.12/2019 “Par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu
Riebiņu novadā”, jo Preiļu novada pašvaldībā ir spēkā esoši Preiļu novada pašvaldības 2021.gada
30.septembra saistošie noteikumi Nr.2021/10 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Preiļu novadā”, kas noteic kārtību, kādā Preiļu novada
teritorijā ar nodokli tiek apliktas vidi degradējušas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas
būves, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas piespiedu izpildes termiņu un ko
nosaka Riebiņu novada domes 2019.gada 15.okobra saistošos noteikumus Nr.12/2019 “Par likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Riebiņu novadā”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu,
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 saistošos noteikumus Nr.2022/17 “Par Riebiņu
novada domes 2019.gada 15.okobra saistošo noteikumu Nr.12/2019 “Par likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Riebiņu novadā” atzīšanu par spēku
zaudējošiem” 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 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. 24 : Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2022/17 “Par Riebiņu novada
domes 2019.gada 15.okobra saistošo noteikumu Nr.12/2019 “Par likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” normu piemērošanu Riebiņu novadā” uz 1 (vienas) lapas; Paskaidrojuma raksts uz 2 (divām)
lapām.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

42.2.
Par Aglonas novada domes 2014.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.14 “Par nekustamā
īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Aglonas novadā” atzīšanu par spēku
zaudējošiem
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Ņemot vērā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu,
tiek atzīts par lietderīgu atzīt par spēku zaudējušiem Aglonas novada domes 2014.gada 15.okobra
saistošos noteikumus Nr.14 “Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu
Aglonas novadā”, jo Preiļu novada pašvaldībā ir spēkā esoši Preiļu novada pašvaldības 2021.gada
30.septembra saistošie noteikumi Nr.2021/10 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Preiļu novadā”, kas noteic kārtību, kādā Preiļu novada
teritorijā ar nodokli tiek apliktas vidi degradējušas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas
būves, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas piespiedu izpildes termiņu un ko
nosaka Aglonas novada domes 2014.gada 15.okobra saistošos noteikumus Nr.14 “Par nekustamā
īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Aglonas novadā”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktu,
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. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2022/18 “Par Aglonas
novada domes 2014.gada 15.okobra saistošo noteikumu Nr.14 “Par nekustamā īpašuma
nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Aglonas novadā” atzīšanu par spēku
zaudējošiem” 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 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. 25 : Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2022/18 “Par Aglonas novada
domes 2014.gada 15.okobra saistošo noteikumu Nr.14 “Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma
atsevišķu normu piemērošanu Aglonas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” uz 1 (vienas) lapas;
Paskaidrojuma raksts uz 2 (divām) lapām.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

42.3.
Par Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr.2010/01 “Par pasažieru pārvadājumu
vieglajiem taksometriem licencēšanu un maksimālās braukšanas maksas (tarifu)
apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Preiļu novadā”
atzīšanu par spēku zaudējošiem
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu licences un licences kartītes
attiecībā uz katru taksometru izsniedz plānošanas reģions vai valstspilsētas (Daugavpils, Jelgavas,
Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas vai Ventspils) pašvaldība, līdz ar to izvērtējot Preiļu novada
domes saistošos noteikumus Nr.2010/01 “Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
licencēšanu un maksimālās braukšanas maksas (tarifu) apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem
ar vieglajiem taksometriem Preiļu novadā”, tiek konstatēts, ka saistošie noteikumi Preiļu novada
pašvaldībai nav aktuāli un nav piemērojami.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldības dome
pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošie noteikumi).
Pamatojoties uz Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 1.punktu,

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 saistošos noteikumus Nr.2022/19 “Par pasažieru
pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu un maksimālās braukšanas maksas
(tarifu) apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Preiļu
novadā” atzīšanu par spēku zaudējošiem” 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 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. 26 : Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2022/19 “Par pasažieru
pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu un maksimālās braukšanas maksas (tarifu)
apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Preiļu novadā” atzīšanu par
spēku zaudējušiem uz 1 (vienas) lapas; Paskaidrojuma raksts uz 2 (divām) lapām.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

43.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "Materiāltehniskās bāzes papildināšana zivju
resursu aizsardzības pasākumu izpildes nodrošināšanai Preiļu novada ūdenstilpnēs"
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Ir izstrādāts projekts "Materiāltehniskās bāzes papildināšana zivju resursu aizsardzības
pasākumu izpildes nodrošināšanai Preiļu novada ūdenstilpnēs" iesniegšanai Valsts Zivju fonda
pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”.
Projekta mērķis ir veikt materiāltehniskā aprīkojuma papildināšanu zivju resursu aizsardzības
pasākumu efektivitātes paaugstināšanai un īstenošanai Preiļu novada ūdenstilpnēs, iegādājoties
vienass piekabi kvadricikla un sniega motocikla pārvadāšanai.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2868,91(divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi euro 91
cents), Zivju fonda finansējums ir EUR 2553,00(divi tūkstoši pieci simti piecdesmit trīs euro)
līdzfinansējums aktivitāšu īstenošanai ir 11 % jeb EUR 315,91 (trīs simti piecpadsmit euro 91 cents).
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 aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts
iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās
institūcijas kārtējos izdevumus)” un iesniegt projektu "Materiāltehniskās bāzes papildināšana
zivju resursu aizsardzības pasākumu izpildes nodrošināšanai Preiļu novada ūdenstilpnēs".
2. Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 05.2022. līdz 09.2022.
3. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējums ir 11 % jeb EUR 315,91 (trīs simti piecpadsmit euro 91
cents).
4. Projekta līdzfinansējumu paredzēt no 2022. gada pašvaldības budžeta līdzekļiem projektu
līdzfinansēšanai.
Sagatavotājs: Inese Jakovele

44.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
izstrāde Lielā Kolupa ezeram"
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Ir izstrādāts projekts "Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Lielā Kolupa
ezeram" iesniegšanai Valsts Zivju fonda pasākumā “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai
un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto
programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES
fondu finansējuma”.
Projekta mērķis ir izstrādāt zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Lielā Kolupa ezeram,
lai plānotu ezera apsaimniekošanu, nodrošinātu zivju resursu aizsardzību un atražošanu, uzlabotu
ezeru ekoloģisko stāvokli. Līdz ar to tiktu radīts uz zinātniskiem pētījumiem balstīts pamats
pārdomātai Lielā Kolupa ezera ekosistēmas uzlabošanai un ezeram pieguļošo teritoriju
sociālekonomiskajai attīstībai, lēmumu pieņemšanai Lielā Kolupa ezeru un tam piegulošo teritoriju
ilgtspējīgai apsaimniekošanai.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 7139,00(septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit deviņi euro),
Zivju fonda finansējums ir EUR 6353,00(seši tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs euro) līdzfinansējums
aktivitāšu īstenošanai ir 11 % jeb EUR 786,00 (septiņi simti astoņdesmit seši 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 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 “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un
līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu
iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no
citu valsts vai ES fondu finansējuma”.
2. Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no 06.2022. līdz 10.2022.
3. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējums ir 11 % jeb EUR 786,00 (septiņi simti astoņdesmit seši
euro).
4. Projekta līdzfinansējumu paredzēt no 2022. gada pašvaldības budžeta līdzekļiem projektu
līdzfinansēšanai.
Sagatavotājs: Inese Jakovele

45.§
Par valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi Pelēčos un Aizkalnē
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: R.Rubins, A.Brakovska, I.Stašulāne, I.Stare, A.Zīmelis, M.Plivda, J.Erts)

Preiļu novada pašvaldībā saņemti Pelēču un Aizkalnes pagastu pārvalžu vadītājas I.Stašulānes
iesniegumi par valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk – VPVKAC)
izveidi Pelēčos un Aizkalnē. 2017.gada 4.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.401 “Noteikumi
par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un
pakalpojumu sniegšanas kārtību” noteiktas VPVKAC izveides vietas, tajā skaitā iekļaujot iespēju
izveidot VPVKAC jebkurā apdzīvotā vietā (piemēram, pilsētās, valstspilsētās, novada attīstības
centros, pagastos vai citās apdzīvotās vietās).
Jauna VPVKAC izveides nosacījumi 2022.gadā un piešķiramais valsts budžeta dotācijas apjoms
ietverti Ministru kabineta noteikumu projektā 21-TA-1408, kuros noteikts, ka fiksēta summa, ko
pašvaldībai piešķir par katra vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi savā administratīvajā
teritorijā. Tā ir vienreizēja dotācija, kuras apmērs vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei

nepārsniedz 70 % no kopējiem vienotā klientu apkalpošanas centra izveides izdevumiem, bet ne
vairāk kā 7 200 euro apmērā.
VPVKAC centru izveidei nepieciešams līdzfinansējumu 30% apmērā no kopējiem vienotā klientu
apkalpošanas centra izveides izdevumiem.
Ievērojot minēto, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībā 9.pantu un 12.pantu

Deputāti diskutē par Vienotā klientu apkalpošanas centra izveides nepieciešamību un lietderību.
A.Brakovska izsaka priekšlikumu šo jautājumu atlikt un pārrunāt ar visu pagastu pārvalžu vadītājiem
un uzklausīt viedokļus par klientu apkalpošanas centra izveidi
Atklāti balsojot:
7 (Juris Erts, Nadežda Hļebņikova, Andris Pastars, Lauris Pastars, Maruta
Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins)
8 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Jāzeps Ivanāns,
"PRET" Andris Lazdāns, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PAR" -

"ATTURAS" - nav
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Lēmums nav pieņemts.
Sagatavotājs: Sanda Launerte

46.§
Par valsts reģionālā autoceļa P63 Līvāni–Preiļi posma km 34,036-34,726 Preiļu pagastā,
Preiļu novadā, nodošanu valsts īpašumā, Satiksmes ministrijas personā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par valsts reģionālā autoceļa P63 Līvāni–Preiļi posma km 34,036-34,726
(Pašvaldības ceļš Līči-Rīgas iela) nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas
personā, konstatēts:
1.Pašvaldībā 2019.gada 15.jūlijā saņemta Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” 2019.gada
15.jūlija vēstule Nr. 4.8/8493 “Par valsts reģionālā autoceļa P63 Līvāni–Preiļi posma km 34,03634,726 (Pašvaldības ceļš Līči-Rīgas iela) nodošanu VAS “Latvijas Valsts ceļi” īpašumā” ar
piekrišanu pārņemt Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu bez atlīdzības valsts īpašumā
Satiksmes ministrijas personā un lūgumu pieņemt lēmumu par Pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “P63”, kadastra numurs 7658 003 0111, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā, Satiksmes
ministrijas personā.
Ministru kabineta 2012. gada 15. augusta rīkojumu Nr.391 Preiļu novada pašvaldības īpašumā tika
nodots valstij piekrītošais nekustamais īpašums “P63” ar īpašuma kadastra Nr. 76580030111,
sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76580030097 platībā 1,8 ha un uz tās
izbūvētās inženierbūves -.valsts reģionālā autoceļa P63 “Līvāni-Preiļi” posms 34,03.-34,73 km.
3.Ar Preiļu novada domes 2019. gada 26. septembra lēmumu, protokols Nr.11., punkts 31,
pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76580030097 tika sadalīta divos zemes

gabalos, kā rezultātā izveidojās zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76580030370, kas ietilpst
īpašumā “Līču ietve” ar kadastra Nr.76580030372 (platība 0,57 ha) un zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 76580030371, kas ietilpst īpašumā “P63” ar kadastra Nr.76580030111 (platība 1,23 ha).
4.Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76580030370, kas ietilpst īpašumā “Līču ietve” ar
kadastra Nr.76580030372 (platība 0,57 ha) atrodas inženierbūve ar kadastra apzīmējumu
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76580030371, kas ietilpst īpašumā “P63” ar kadastra
Nr.76580030111 (platība 1,23 ha) atrodas inženierbūve ar kadastra apzīmējumu 76580030371001.
5.Īpašums “P63” ar kadastra Nr.76580030111 ir reģistrēts Preiļu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā
Nr.100000621817, īpašums “Līču ietve” ar kadastra Nr.76580030372 ir reģistrēts Preiļu pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000622001.
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0371 (zemes platība 1,23 ha).
6.Saskaņā ar Pašvaldības grāmatvedības datiem, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 003
0371 (zemes platība 1,23 ha), kas ietilpst nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 7658 003 0111
“P63”, bilances vērtība ir EUR 861.00 (astoņi simti sešdesmit viens euro un 00 euro centi).
7
.
8.Pamatojoties
uz 2016.gada 14.decembra deleģēšanas līgumu Nr. SM2016/-58, Satiksmes ministrija
S deleģējusi Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts ceļi” sekojošus valsts pārvaldes uzdevumus –
ir
a
valsts
autoceļu tīkla pārvaldīšanu, valsts autoceļu tīkla finansējuma administrēšanu un ar to saistīto
s
darba
programmu vadību un izpildes kontroli, iepirkuma organizēšanu valsts vajadzībām, valsts
k
autoceļu
būvniecības programmu vadību un būvniecības uzraudzību, ceļu satiksmes organizācijas
a
uzraudzību,
kā arī pašvaldību, komersantu un māju ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, ikdienas
ņ
uzturēšanas
un periodiskās uzturēšanas pārraudzību.
ā
Pamatojoties uz:-likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 2.punktu,
a
21.panta
pirmās daļas 17.punktu, 27.punktu, -Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.
r
panta
pirmās daļas 6. punktu un 42. panta pirmo un otro daļu,
P
Atklāti
balsojot:
a
15 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
š
Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Lauris
"PAR" v
Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare,
a
Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
l
"PRET" - nav
d
ī
"ATTURAS" - nav
b
aPreiļu novada dome NOLEMJ:
s
g 1.Nodot bez atlīdzības Preiļu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “P63” Preiļu
r pagasts, Preiļu novads , īpašuma kadastra numurs 7658 003 0111, kas sastāv no vienas zemes
ā vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0371 (1,23 ha platībā), reģistrētu Preiļu pagasta
m zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000621817 un nekustamo īpašumu “Līču ietve” Preiļu
a pagasts, Preiļu novads , īpašuma kadastra numurs 7658 003 0372, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0370 (0,57ha platībā), reģistrētu Preiļu pagasta
t
v zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000622001 valsts īpašumā, Satiksmes ministrijas personā.
e 2.Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
d
īSagatavotājs: Vita Biezaite
b
a
s
d
a

47.§
Par Valsts vietējo autoceļu pārņemšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: R.Rubins, L.Pastars, M.Plivda, A.Žukovs, A.Pastars, A.Zīmelis, I.Jakovele)

Preiļu novada pašvaldība ierosina virzīt izskatīšanai un domes lēmuma pieņemšanai par
Valsts vietējo autoceļu pārņemšanu pašvaldības īpašumā sekojošos autoceļus un to garumus (saskaņā
ar Satiksmes ministrijas piedāvāto sarakstu - pielikums Nr.1):
1. V743 Pievedceļš Zīlānu karjeram 0,000 km – 2,800 km, kopā – 2,800 km;
2. V746 Pievedceļš Aglonas stacijai 0,000 km – 0,960 km, kopā – 0,960 km;
3. V756 Smelteri – Viktorovka 0,000 km – 6,810 km, kopā - 6,810 km;
4. V763 Pievedceļš Kankuļu karjeram 0,000 km – 2,000 km, kopā – 2,000 km;
5. V764 Pievedceļš Skangaļu karjeram 0,000 km – 6,580 km, kopā – 6,580 km;
6. V741 Preiļu apvedceļš 0,400 km – 2,960 km, kopā – 2,56 km.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts
autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 9.1 punktu, kas nosaka, ka
Satiksmes ministrija ne vairāk kā piecus gadus pārskaita attiecīgajai pašvaldībai papildu
mērķdotācijas finansējumu 1560 euro gadā par katru attiecīgās pašvaldības īpašumā pārņemto
valsts vietējā autoceļa vai tā posma kilometru un 9.2 punktu, kas nosaka sekojošo:
Šo noteikumu 9.1 punktā minēto papildu mērķdotācijas finansējumu attiecīgajai pašvaldībai
Satiksmes ministrija sāk pārskaitīt nākamajā gadā pēc gada, kurā veikta valsts vietējā autoceļa vai
tā posma pārņemšana attiecīgās pašvaldības īpašumā, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 29.
septembra noteikumiem Nr. 1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto
pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem".
Pamatojoties uz iepriekšminēto, un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,kas
nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.
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. Pārņemt Preiļu novada pašvaldības īpašumā sekojošos valsts vietējos autoceļus:

V743 Pievedceļš Zīlānu karjeram 0,000 km – 2,800 km, kopā – 2,800 km;
V746 Pievedceļš Aglonas stacijai 0,000 km – 0,960 km, kopā – 0,960 km;
V756 Smelteri – Viktorovka 0,000 km – 6,810 km, kopā - 6,810 km;
V763 Pievedceļš Kankuļu karjeram 0,000 km – 2,000 km, kopā – 2,000 km;
V764 Pievedceļš Skangaļu karjeram 0,000 km – 6,580 km, kopā – 6,580 km;
V741 Preiļu apvedceļš 0,400 km – 2,960 km, kopā – 2,56 km.
2. Veikt attiecīgās darbības, kas saistītas ar autoceļu pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā Nr. 27: Valsts vietējo autoceļu saraksts, Valsts vietējo autoceļu karte.
Sagatavotājs: A. Žukovs

48.§
Par servitūta līgumu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par projekta “ Preiļu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes
uzlabošana Preiļu BJSS Aglonas ielā 24 “ ieceri izveidot vienvirziena kustību virzienā no Aglonas
ielas uz Liepu ielu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 23.punktu, LR Civillikuma 1131.pantu un 1156.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. Slēgt servitūta līgumu ar nekustamā īpašuma kadastra Nr. 76010040701 īpašnieku A. V.,
personas kods xxx-xxx, vienojoties par reālservitūta (braucamais ceļš 4,50 m platumā)
noteikšanu pa A. V. piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 76010040701
xxxxxxxxxx Preiļu novads saskaņā ar grafisko pielikumu par labu Preiļu novada
pašvaldības nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 76010040705 Aglonas iela
24, Preiļos, Preiļu novads.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 28: Grafiskais pielikums

Sagatavotājs: Ilona Žukova

49.§
Par patapinājuma līguma noslēgšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: M.Plivda, P.Rožinskis, A.Zīmelis, R.Rubins)

Izskatot “Latgales Pareizticīgo biedrība”, reģ.Nr.40008164956, adrese: Parka iela 4-8,
Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305, 2022.gada 11.marta iesniegumu (reģ.
17.03.2022., Nr.4-11/856), tika konstatēts:
(1) Ar 2019.gada 11.oktobra patapinājuma līgumu Preiļu novada pašvaldība ir nodevusi
Aizkalnes pareizticīgo biedrībai, reģ.Nr.40008164956, bez atlīdzības lietošanā ½ no
Preiļu novada pašvaldībai piederošām telpām Dārzu iela 2-1, Aizkalnē, Aizkalnes pagasts,
Preiļu novads ar lietošanas mērķi – Aizkalnes pareizticīgo baznīcas inventāra
novietošanai uz baznīcas remonta laiku.
(2) ½ no Preiļu novada pašvaldībai piederošām telpām Dārzu iela 2, Aizkalnē, Aizkalnes
pagasts pēc mutiskās vienošanās ar bijušo vietējās pašvaldības vadītāju 1996.gadā telpās
turpinājusi darboties aptieka un atrodas aptiekas vadītājas dzīvoklis.
(3) Lūdz nodot patapinājumā Preiļu novada pašvaldībai piederošo īpašumu Dārzu ielā 2,
Aizkalnē, draudzes vajadzībām sakarā ar to, ka atsevišķas telpas sadzīves vajadzībām
nepieciešamas draudzes mācītājam, kurš uz dievkalpojumiem ierodas no Daugavpils.
Aizkalnes pareizticīgo biedrība ir ieplānojusi šīs telpas izmantot, piedāvājot iespēju
pārnakšņot tiem draudzes locekļiem, kuri uz dievkalpojumiem ierodas no attālākām
vietām, un remontdarbos iesaistīto darbinieku izmitināšanai.
(4) Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2.panta pirmo daļu publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu
likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst
ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai
kārtībai.
(5) 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.
(6) Pamatojoties uz Civillikuma 1947.pantu patapinājums (lietošanas aizdevums) ir līgums,
ar kuru kādam nodod lietu bez atlīdzības, bet noteiktai lietošanai, ar nosacījumu atdot to
pašu lietu.
(7) Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5.panta pirmo daļu publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai vai
kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā. Saskaņā ar šā likuma 5.panta otrās daļas
2.1punktu valsts mantu publiskas personas institūcija nodod lietošanā sabiedriskā labuma
organizācijai vai sociālajam uzņēmumam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, 5.panta
otrās daļas 2.1 punktu, 2.panta trešo daļu, Civillikuma 1947.pantu,
Sēdes vadītājs Ā.Vucāns ierosina nenodot patapinājumā šīs telpas, jo telpas ir nepieciešamas, lai
izmitinātu novada iedzīvotāju.

Plkst. 13.42 no zāles iziet deputāts P.Rožinskis.

Atklāti balsojot:
7 (Ineta Anspoka, Anita Brakovska, Jāzeps Ivanāns, Andris Pastars,
Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - 3 (Oskars Bērziņš, Andris Lazdāns, Maruta Plivda)
"PAR" -

"ATTURAS" - 4 (Juris Erts, Nadežda Hļebņikova, Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
"NEPIEDALĀS" - 1 (Pēteris Rožinskis - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Lēmums nav pieņemts.
Sagatavotājs: Ilona Žukova
Plkst. 13.45 zālē atgriežas deputāts P.Rožinskis.

50.§
Par adreses piešķiršanu un likvidēšanu
50.1.
Par adreses piešķiršanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. P., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxxxxxx Preiļu novads,
2022.gada 23.februāra iesniegumu par adreses piešķiršanu plānotajai jaunbūvei, kas atrodas uz zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 76700130149 Rušonā, Rušonas pagastā Preiļu novadā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā
pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta noteikumiem
Nr.455 „Adresācijas noteikumi” 2.9., 8.3, 32., 32.2., 33.2., punktam,
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 jaunbūvei (mājai), kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 76700130149
adresi: „L. R.”, Rušona, Rušonas pagasts, Preiļu novads.

1.pielikums
Ministru kabineta
2021.gada 29.jūnija
Noteikumiem Nr. 455
Lēmuma un iesniedzamās informācijas par adreses piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu vai esošās adreses
saglabāšanu viensētai, ēkai, apbūvei paredzētajai zemes vienībai un telpu grupai saturs
Veiktā
darbība
(adreses
piešķiršana,
maiņa, tai
skaitā
adreses
pieraksta
formas
precizēšana
likvidēšana
vai esošās
adreses
saglabāšana)
1
“Piešķiršana”

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

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

Adsresācijas
objekta
esošā
adrese, ja
tāda ir

Esošā
adresācijas
objekta kods
adrešu
klasifikatorā,
ja tāds ir

Adresācijas
objekta
jaunā
adrese

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

Cita
informācija,
ja tāda ir

2
Ēka-māja

3
76700130149

4

5

6
“Lauku
residence
RušoNica”,
Rušona,
Rušonas
pag., Preiļu
nov, LV5329

7

8

Pielikumā Nr. 29 : Grafiskais pielikums
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

50.2.
Par adreses likvidēšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2022.gada 17.marta vēstuli par
adrešu datu kvalitātes pārbaudi, lai nodrošinātu Valsts adrešu reģistra un Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas informācijas aktualizēšanu un sakārtošanu, lūdz izvērtēt piešķirto
adresi, kas kadastra sistēmā nav piesaistīta nevienam objektam. Komiteja konstatējusi, ka pamatojoties
uz SIA Latvenergo iesniegumu par adreses piešķiršanu objektam ar kadastra apzīmējumu
76760030180008 Riebiņu novada dome 2005.gadā pieņēmusi lēmumu par adreses piešķiršanu. Dabā
objekts nepastāv, no Kadastra dzēsts.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā
pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta noteikumiem
Nr.455 „Adresācijas noteikumi” 10., 32., 32.1. punktam,
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. Likvidēt adresi: “STA-2305”, Rozalina, Silajāņu pagasts, Preiļu novads (kods 105128494).
1.pielikums
Ministru kabineta
2021.gada 29.jūnija
Noteikumiem Nr. 455
Lēmuma un iesniedzamās informācijas par adreses piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu vai esošās adreses
saglabāšanu viensētai, ēkai, apbūvei paredzētajai zemes vienībai un telpu grupai saturs
Veiktā
darbība
(adreses
piešķiršana,
maiņa, tai
skaitā adreses
pieraksta
formas
precizēšana
likvidēšana
vai esošās
adreses
saglabāšana)
1
“Likvidēšana”

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

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

Adsresācijas
objekta
esošā
adrese, ja
tāda ir

Esošā
adresācijas
objekta kods
adrešu
klasifikatorā,
ja tāds ir

2
Inženierbūve

3
76760020180008

4
“STA2305”,
Rozalina,
Silajāņu
pag., Preiļu
nov.

5
105128494

Adresācijas
objekta
jaunā
adrese

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

Cita
informācija,
ja tāda ir

6

7

8

Sagatavotājs: Ināra Upeniece

51.§
Par zemes nomu
51.1.
SIA KOTEH iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Koteh”, reģ. nr. 40203306227, valdes locekļa O.
K., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxxx Preiļu novads, 2021.gada 12.novembra
iesniegumu par zemes iznomāšanu, konstatē, zemes reformas gaitā lauksaimniecībā izmantojamā

platība nav bijusi iznomāta, tā ir nekopta, daļēji aizaugusi ar latvāņiem, krūmājiem un
lauksaimniecībā izmantojama tikai pēc apauguma novākšanas.
Pamatojoties uz Preiļu novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu nr.29 par apstiprināto
nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādi, Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi” 28., 30.4.punktu,
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.Iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 76760050107 5,85ha
platībā 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, piemērojot nomas maksu samazinoši
koriģējošo koeficientu 30%.
3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar SIA “KOTEH”, reģ. nr.40203306227.
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

51.2.
V. A. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. A., personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxxxx Preiļu novads,
2022.gada 3.marta iesniegumu par 2011.gada 12.oktobrī noslēgtā zemes nomas līguma nr.A-2
pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi”, 53.punktu, domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr.29 par Preiļu
novada domes apstiprināto nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādi, atbilstoši Ministru kabineta
Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.punktam,
Atklāti balsojot:
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.Iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76620030076 2,0150ha
platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76620050354 8,4ha platībā Riebiņu pagastā
Preiļu novadā. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
2.Noteikt nomas maksu 52,00 EUR/ha (plus PVN) gadā par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 76620030076.
3.Noteikt nomas maksu 52,00 EUR/ha (plus PVN) gadā par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 76620050354, piemērojot nomas maksu samazinoši koriģējošo koeficientu 30%.
4.Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem ar V. A., personas kods xxx-xxx.
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

51.3.
V. J. un R. J. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. J., personas kods xxx-xxx, adrese: xxxxxxxxxxx Preiļu novads, LV-5301 un R. J.,
personas kods xxx-xxx, adrese: xxxxxxxxxx, 2022.gada 07.marta iesniegumu (reģ.07.03.2022.,
Nr.4.15.1/228) par zemes nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanos un jauna zemes nomas līguma
noslēgšanu, tika konstatēts:
(1) 2009.gada 19.novembrī starp Preiļu novada domi kā Iznomātāju un V. J., personas kods xxxxxx, kā Nomnieku tika noslēgts Zemesgabala nomas līgums Nr.4-25/2009/84 par
zemesgabala ar kopējo platību 465 m2 no Preiļu novada pašvaldībai tiesiskā valdījumā esošā
zemes gabala ar kadastra Nr. 7601 002 0066 Celtnieku ielā 22A, Preiļos, uz kura daļēji atrodas
V.J. piederoša būve ar kadastra Nr. 7601 002 0701 015. Nomas līguma darbības termiņš
noteikts ar 2015.gada 16.novembra vienošanos Nr.4-25-1/2015/177 – 2025.gada
17.novembris.
(2) V. J. lūdz 2009.gada 19.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanos.
(3) 2009.gada 19.novembra Zemesgabala nomas līguma Nr.4-25/2009/84 6.1.punktā ir noteikts:
“6.1. Šī līguma darbība var tikt izbeigta pirms termiņa LR Civillikuma 2168.pantā noteiktajos
gadījumos, kā arī pēc abu Pušu savstarpējās rakstiskās vienošanās”.
(4) 2009.gada 19.novembra Zemesgabala nomas līguma Nr.4-25/2009/84 6.4.punktā ir noteikts:
“Ja Nomnieks kādu iemesla dēļ vēlas atteikties no Nomas objekta lietošanas pirms termiņa,
vienpusēji atkāpjoties no šā līguma, viņam jābrīdina rakstveidā par to Iznomātājs ne mazāk
kā vienu mēnesi iepriekš”.
(5) Iesniegumā tiek lūgts noslēgt jaunu zemes nomas līgumu par zemesgabala ar kopējo platību
465 m2 no Preiļu novada pašvaldībai tiesiskā valdījumā esošā zemes gabala ar kadastra Nr.
7601 002 0066 Celtnieku ielā 22A, Preiļos, nomu ar R. J.
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, 2009.gada 19.novembra Zemesgabala nomas līguma Nr.4-25/2009/84 6.1., 6.4.punktu,
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. Izbeigt 2009.gada 19.novembra Zemesgabala nomas līgumu Nr.4-25/2009/84 ar V. J.,
personas kods xxx-xxx, ar 2022.gada 06.aprīli.
2. Iznomāt zemesgabalu ar kopējo platību 465 m2 no Preiļu novada pašvaldībai tiesiskā
valdījumā esošā zemes gabala ar kadastra Nr. 7601 002 0066 Celtnieku ielā 22A, Preiļos.
3. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR
28,00 (divdesmit astoņi euro un 00 centi).
4. Noslēgt Zemes nomas līgumu ar R. J., personas kods xxx-xxx, par zemesgabala ar kopējo
platību 465 m2 no Preiļu novada pašvaldībai tiesiskā valdījumā esošā zemes gabala ar kadastra
Nr. 7601 002 0066 Celtnieku ielā 22A, Preiļos ar 2022.gada 07.aprīli.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa,
Nekustamā īpašuma daļa.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

52.§
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu
52.1.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “A”
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot sertificēta zemes ierīkotāja Marinas Sisojevas, sertifikāta numurs AA0148,
2022.gada 21.februārī elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamam īpašumam „A”, kadastra numurs 76620050136, kas atrodas Riebiņu pagastā Preiļu
novadā, konstatēts, ka izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu un 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,

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 zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „A” (kadastra nr.
76620050136), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620050136 (platība 10,0ha)
sadalīšanu divos zemes gabalos.
2. Noteikt plānotajai zemes vienībai nr.1 (0,75ha, kadastra apzīmējums 76620050882) zemes
izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
2.1. Plānotajai atdalāmajai zemes vienībai (0,75ha) piešķirt nosaukumu “I”.
3. Noteikt plānotajai zemes vienībai nr.2 (9,25ha, kadastra apzīmējums 76620050883) zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
4. Zemes vienību platības var tikt precizētas, veicot kadastrālo uzmērīšanu.
5. Mainīt ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620050882,
adresi no “A”, Medvednieki, Riebiņu pagasts, Preiļu novads uz “I”, Medvednieki, Riebiņu
pagasts, Preiļu novads (klasifikatora kods 103404824).
6. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD Latgales
reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas.
7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

52.2.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “F”
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot sertificēta zemes ierīkotāja Līgas Romančukas, sertifikāta numurs AA0172,
2022.gada 9.martā elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamam īpašumam „F”, kadastra numurs 76480030252, kas atrodas Puncuļos, Galēnu pagastā
Preiļu novadā, konstatēts, ka izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst pašvaldības teritorijas
plānojumam.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu un 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
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 zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „F” (kadastra nr. 76480030252),
par zemes vienību (īpašumu) robežu apvienošanu un grozīšanu.
2. Noteikt plānotajai zemes vienībai nr.1 (0,3ha, kadastra apzīmējums 76480030148) zemes
izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
2.1.Plānotajai atdalāmajai apbūvētai zemes vienībai (0,3ha) atstāt spēkā piešķirto nosaukumu “F”.
2.2. Plānotajai atdalāmajai apbūvētai zemes vienībai (0,3ha), uz kuras atrodas ēkas (būves) atstāt
spēkā VARIS reģistrēto adresi: “F”, Puncuļi, Galēnu pagasts, Preiļu novads (klasifikatora kods
103921241).
3. Noteikt plānotajai zemes vienībai nr.2 (23,3ha, kadastra apzīmējums 76480030191) zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3.1. Plānotajai zemes vienībai nr.2 (23,3ha, kadastra apzīmējums 76480030191) piešķirt
nosaukumu “Maltupes”.
4. Zemes vienību platības var tikt precizētas, veicot kadastrālo uzmērīšanu.
6. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD Latgales
reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas.
7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

52.3.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “V” un “P”
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot sertificēta zemes ierīkotāja Līgas Romančukas, sertifikāta numurs AA0172,
2022.gada 11.martā elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamam īpašumam „V”, kadastra numurs 76620080059 un nekustamam īpašumam “P”, kadastra
nr. 76620080060, kas atrodas Riebiņu pagastā Preiļu novadā, konstatēts, ka izstrādātais zemes
ierīcības projekts atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu un 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta
noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
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 zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „V” (kadastra nr. 76620080059)
un nekustamam īpašumam „P” (kadastra nr.76620080060), par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 76620080059 (platība 7,3ha) un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
76620080062 (platība 3,7ha) sadalot un savstarpēji grozot zemes robežas.
2. Noteikt plānotajai zemes vienībai nr.1 (6,3ha, kadastra apzīmējums 76620080059) zemes
izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods
0201).
2.1. Plānotajai atdalāmajai zemes vienībai Nr.1 (6,3ha) atstāt spēkā piešķirto nosaukumu “V”.
3. Noteikt plānotajai zemes vienībai nr.2 (4,7ha, kadastra apzīmējums 76620080062) zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3.1.Plānotajai zemes vienībai nr.2 (4,7ha, kadastra apzīmējums 76620080062) piešķirt nosaukumu
“Ābeļputeņi”.
3.2. Plānotajai atdalāmajai apbūvētai zemes vienībai (4,7ha), uz kuras atrodas ēkas (būves) atstāt
spēkā VARIS reģistrēto adresi: “P”, Petrovski, Riebiņu pagasts, Preiļu novads (klasifikatora
kods 103407163).
4. Zemes vienību platības var tikt precizētas, veicot kadastrālo uzmērīšanu.
6. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD Latgales
reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas.
7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

52.4.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „G” sadalei Preiļu novada
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:
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 sertificētās zemes ierīkotājas Marinas Sisojevas izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „G” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76420100136 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, VARIS reģistrēto adresi: "G", Peski, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304,
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
„Gaismas kalns”, 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: Ainārs Streļčs

52.5.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „L” sadalei Preiļu novada
Aglonas pagastā.
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts SIA “Daugavpils mērnieks”, juridiskā adrese Ģimnāzijas iela 11, Daugavpils, LV5401, iesniegums (24.02.2022. Nr.SAN/631) izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanai
nekustamā īpašuma „L” 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:
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 sertificētās zemes ierīkotājas Kaspara Kudiņa izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „L” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76420100020 sadalei 2 (divās)
atsevišķās zemes vienībās.
2. Sadalītās zemes vienības, projektētajam 1.zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu
76420100250 ar projektēto platību 2,3 ha, saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu „L” un
iepriekš noteikto, VARIS reģistrēto adresi: "L", Lopoti, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304,
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
76420100249 ar projektēto platību 17,5 ha, piešķirt jaunu nekustamā īpašuma nosaukumu

„Lijamu mežs”, 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: Ainārs Streļčs

53.§
Par nekustamā īpašuma sadali
53.1.
Par nekustamā īpašuma “E”sadali
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot O. S. personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxx Preiļu novads, 2022.gada
23.februāra iesniegumu par nekustamā īpašuma “E”, kadastra nr. xxxxxx sadalīšanu Cišos, Riebiņu
pagastā Preiļu novadā, konstatēts, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem nekustamā īpašuma “E” sastāvā ir divas 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:
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.Atdalīt no nekustamā īpašuma „E”, kadastra numurs xxxxxxx, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 76620080165 (platība 3,4ha), izveidojot jaunu īpašumu.
2.Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
3.Piešķirt nekustamam īpašumam nosaukumu “Marss”.
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

53.2.
Par nekustamā īpašuma “D” sadali

(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Trovent”, reģ. Nr. 40103965785, juridiskā adrese
Rīga, Annas Sakses iela 10, valdes locekļa N. A. 2022.gada 8.marta iesniegumu par nekustamā
īpašuma “D”, kadastra nr. xxxxxxx sadalīšanu Riebiņu pagastā Preiļu novadā, konstatēts, ka atbilstoši
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma “D” sastāvā ir
četras zemes vienības, īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā 1999.gadā.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu, pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.panta pirmo daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”16.1. apakšpunktu,
Atklāti balsojot:
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. Atdalīt no nekustamā īpašuma „D”, kadastra numurs xxxxxx, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 76620060109 (platība 8,3ha), izveidojot jaunu īpašumu.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
3. Piešķirt nekustamam īpašumam nosaukumu “Meža Dzintari”.
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

53.3.
Par nekustamā īpašuma “I” sadali
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. B. personas kods xxx-xxx, deklarētā adrese xxxxxxxxxxxxxxxxx, 2022.gada
17.marta iesniegumu par nekustamā īpašuma “I”, kadastra nr. Xxxxxxxxx sadalīšanu Sīļukalna
pagastā Preiļu novadā, konstatēts, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem nekustamā īpašuma “I” sastāvā ir septiņas zemes vienības, īpašuma tiesības
reģistrētas zemesgrāmatā 2003.gadā.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu, pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.panta pirmo daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”16.1. apakšpunktu,
Atklāti balsojot:
"PAR" -

15 (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. Atdalīt no nekustamā īpašuma „I”, kadastra numurs xxxxx, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
76780030230 (platība 5,1ha), izveidojot jaunu īpašumu.
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods 0201).
3. Piešķirt nekustamam īpašumam nosaukumu “Indānu mežs”.
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

53.4.
S. N. pilnvarotās personas Z. V. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot S. N., personas kods xxx-xxx, adrese xxxxxxxxxxx Preiļu novads, pilnvarotās
personas Z. V., personas kods xxx-xxx, adrese xxxxxxx, kura darbojas uz 06.08.2021. gada
ģenerālpilnvaras Nr.1326 pamata, 2022. gada 22.februāra iesniegumu (reģ. 23.02.2022., Nr.415.1/194) par nekustamā īpašuma “N” ar kadastra Nr.xxxxxxxx Preiļu novada Saunas pagastā,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7674 002 0214 sadali, pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta
pirmās daļas 1.punktu, 20.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
"Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu
Nr.455 „Adresācijas noteikumi” 8.3 punktu, Zemes ierīcības likuma 5 un 8 pantu, MK noteikumiem
Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
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. Atļaut sadalīt atbilstoši grafiskajam pielikumam nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.
xxxxxxxxx “N” Preiļu novada Saunas pagastā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7674
002 0214 - no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7674 002 0214 atdalīt apmēram 0,12 ha

ar mērķi pievienota blakus esošajam īpašumam ”Madaras” un noteikt plānoto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
2 Īpašumā paliekošajai zemes vienības daļai saglabāt esošo nosaukumu “N”, esošo, VARIS
reģistrēto adresi “N”, Smelteri, Saunas pagasts, Preiļu novads un mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
3. Noteikt, ka zemes gabala platība var tikt precizēta, veicot uzmērīšanu dabā.
4. Izstrādājot zemes ierīcības sadales projektu paredzēt piekļuvi visām projektētajām zemes
vienībām.
5. Noteikt, ka zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna M 1: 10
000 pamatnes.
6. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu
veicējam.
7. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai domē,
jāiesniedz saskaņošanai Preiļu novada būvvaldē.
8. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Preiļu novada
domē.
9. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10.Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: Vita Biezaite

53.5.
G. M. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot G. M., personas kods xxx-xxx, adrese xxxxxxxxxx Preiļu novads, 2022. gada
08.marta iesniegumu (reģ. 11.03.2022., Nr.4-15.1/252) par nekustamā īpašuma “R” ar kadastra
Nr.xxxxxxx Preiļu novada Preiļu pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 006 0067
sadali, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.apakšpunktu, Ministru
kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 „Adresācijas noteikumi” 8.3 punktu, Zemes ierīcības
likuma 5 un 8 pantu, MK noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
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. Atļaut sadalīt atbilstoši grafiskajam pielikumam nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. xxxxxxxxx
“R” Preiļu novada Preiļu pagastā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 006 0067 - no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 006 0067 atdalīt apmēram 5,1 ha
2. Atdalāmo zemes vienību apmēram 5,1 ha iekļaut jaunā īpašumā ar jaunu nosaukumu “Meža
Rihardiņi” un noteikt plānoto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
3 Īpašumā paliekošajai zemes vienības daļai saglabāt esošo nosaukumu “Rihardiņi”, esošo, VARIS
reģistrēto adresi “Rihardiņi”, Otrie Bluzmi, Preiļu pagasts, Preiļu novads un esošo nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība)
4. Noteikt, ka zemes gabala platība var tikt precizēta, veicot uzmērīšanu dabā.
5. Izstrādājot zemes ierīcības sadales projektu paredzēt piekļuvi visām projektētajām zemes
vienībām.
6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna M 1: 10
000 pamatnes.
7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu
veicējam.
8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai domē, jāiesniedz
saskaņošanai Preiļu novada būvvaldē.
9. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Preiļu novada
domē.
10. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: Vita Biezaite

53.6.
R. Š. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot R. Š., personas kods xxx-xxx, adrese xxxxxxxxxxxxxx Preiļu novads, 2022. gada
11.marta iesniegumu (reģ. 11.03.2022., Nr.4-15.1/251) par nekustamā īpašuma “O m” ar kadastra
Nr.xxxxxxxxxx Preiļu novada Vārkavas pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7694 003
0089
sadali, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 „Adresācijas noteikumi”
8.3 punktu, Zemes ierīcības likuma 5 un 8 pantu, MK noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi”,
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. Atļaut sadalīt atbilstoši grafiskajam pielikumam nekustamā īpašuma “O m” ar kadastra
Nr.xxxxxxxxxxxx Preiļu novada Vārkavas pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7694
003 0089 - no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7694 003 0089 atdalīt apmēram 1,0 ha
2. Atdalāmo zemes vienību apmēram 1,0 ha iekļaut jaunā īpašumā ar adresi Pilskalna iela
5,Piliškas, Vārkavas pagasts, Preiļu novads un noteikt plānoto nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve).
3 Īpašumā paliekošajai zemes vienības daļai saglabāt esošo nosaukumu “O m”, un mainīt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība) uz 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).Īpašuma sastāvā paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
7694 003 0092 un 7694 004 0041 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).
4. Noteikt, ka zemes gabala platība var tikt precizēta, veicot uzmērīšanu dabā.
5. Izstrādājot zemes ierīcības sadales projektu paredzēt piekļuvi visām projektētajām zemes
vienībām.
6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna M 1: 10
000 pamatnes.
7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu
veicējam.
8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai domē, jāiesniedz
saskaņošanai Preiļu novada būvvaldē.
9. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Preiļu novada
domē.
10. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11.Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: Vita Biezaite

53.7.
V. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot V. B., personas kods xxx-xxx, adrese xxxxxxxxxxxx, pilnvarotās personas SIA
“Dizozols”, reģ. Nr.40203227482, juridiskā adrese Ūnijas iela 8 k-7, Rīga, kura darbojas uz
28.02.2022. gada ģenerālpilnvaras Nr.389 pamata 2022. gada 01.marta iesniegumu (reģ. 01.03.2022.
SAN/683) par nekustamā īpašuma “M” 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:

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. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “M” ar kadastra Nr.xxxxxxxxxxx Preiļu novada Saunas
pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7674 004 0076 platībā 3,1 ha neizstrādājot
zemes ierīcības sadales projektu.
2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7674 004 0076 platībā 3,1 ha piešķirt jaunu
nosaukumu “M M” un mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz 0201 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
3. Īpašumā paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7674 002 0043 platībā 1,0 ha
saglabāt esošo nosaukumu “M”, esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) un esošo, VARIS reģistrēto adresi
“M”, Smelteri, Saunas pagasts, Preiļu novads.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: Vita Biezaite

53.8.
A. P. un SIA “Ziemeļlatvijas meži” iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot kopīpašnieku A. P., personas kods xxx-xxx, adrese xxxxxxxxxxxxx un SIA
“Ziemeļlatvijas meži”, reģ. Nr.40103474868, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 43A, Rīga,
2022. gada 23.februāra iesniegumu (reģ. 02.03.2022. 4.15.1/222) par nekustamā īpašuma “S” ar
kadastra Nr.xxxxxxxxxx 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:
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.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “S” ar kadastra Nr.xxxxxxx Preiļu novada Saunas pagastā
(sastāv no piecām zemes vienībām) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7674 007 0489
platībā 16,3 ha un 7674 006 0035 platībā 3,2 ha neizstrādājot zemes ierīcības sadales projektu.
2.Atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7674 007 0489 platībā 16,3 ha un 7674
006 0035 platībā 3,2 ha piešķirt jaunu nosaukumu “S M” 3.Zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7674 006 0035 platībā 3,2 ha 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), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7674
007 0489 platībā 16,3 ha saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
3.Īpašumā paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7674 006 0036 platībā 16,6
ha, 7674 006 0189 platībā 3,2 ha un 7674 006 0060 platībā 2,9 ha saglabāt esošo nosaukumu
“S”. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7674 006 0036 un 7674 006 0060 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),
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7674 006 0189 saglabāt 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

53.9.
M. D. un A. D. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot kopīpašnieku M. D., personas kods xxx-xxx, adrese xxxxxxxxxxxx un A. D.,
personas kods xxx-xxx, adrese xxxxxxxxxxxx Preiļu novads, 2022. gada 14.marta iesniegumu (reģ.
01.03.2022. 4.15.1/255) par nekustamā īpašuma “K” ar kadastra Nr.xxxxx Preiļu novada Vārkavas
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:
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.Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “K” ar kadastra Nr.xxxxx Preiļu novada Vārkavas pagastā,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7694 004 0142 platībā 4,85 ha neizstrādājot zemes ierīcības
sadales projektu.
2.Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7694 004 0142 platībā 4,85 ha piešķirt jaunu
nosaukumu “K M” un mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība).
3.Īpašumā paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7694 004 0140 un 7694 004
0213 saglabāt esošo nosaukumu “K”, esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 (zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) un esošo, VARIS reģistrēto adresi “K”,
Zaķīši, Vārkavas pagasts, Preiļu novads.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5.Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: V.Biezaite

54.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
54.1.
Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās pārvaldes vēstules izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās pārvaldes 2022. gada 14. marta vēstuli
Nr.2-13-L/471, kurā pārvalde informē, ka izvērtējot Kadastra informācijas sistēmas datus un arhīva
rīcībā esošos zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 001 0069 kadastrālās uzmērīšanas
dokumentus, konstatēts, ka Kadastra informācijas sistēmas telpiskajos datos (kadastra kartē) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 001 0069 Preiļu novada Preiļu pagastā robežas nesakrīt ar
1992.gada zemes robežu ierādīšanas aktā un robežu plānā norādītajām robežām.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 93.pants nosaka, ja Valsts zemes dienests
konstatējis kadastra datu neatbilstību dokumentiem, uz kuru pamata kadastra dati reģistrēti vai
aktualizēti, tas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā izlabo kļūdainos kadastra datus, tos aktualizējot.
Reģionālā pārvalde 2022.gada 11.martā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 001 0069
Preiļu novada Preiļu pagastā robežas kadastra kartē attēloja atbilstoši ierādīšanas aktam un zemes
robežu plānam, un tā rezultātā izveidojās jauna zemes vienība. Jaunizveidotajai zemes vienībai 0,08
ha platībā piešķirts jauns kadastra apzīmējums 7658 001 0315.
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 6.panta astotajā daļā noteiktajam un saskaņā ar reģionālās pārvaldes 2022.gada
11.martā aktu Nr. 11-12-L/42 „Par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” jaunā zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 7658 001 0315 ir iekļauta rezerves zemes fondā un tāpēc reģionālā
pārvalde lūdz precizēt jaunizveidotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 001 0315 platībā
0,08 ha zemes lietošanas mērķi.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21 pantu un MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 23.3. punktu,
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.Jaunizveidotajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7658 001 0315platībā 0,08 ha Preiļu
novada Preiļu pagastā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1101(Zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā)
2.Atbildīgais par lēmuma izpildi – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite
Sagatavotājs: Vita Biezaite

54.2.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu īpašumam “S” Preiļu novada Aglonas
pagastā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Saņemts L. T., deklarētā adrese xxxxxxxxxxxx, iesniegums (10.03.2022.) par nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu daļai no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx ,
kas ietilpst īpašumā „S” Preiļu novada Aglonas pagastā.
Konstatēts:
ir veikta zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana, uzmērītā platība sastāda 0,4589 ha, plānotā
turpmākā šīs teritorijas izmantošana ir komercdarbības rakstura būvju uzturēšana.
Pamatojoties uz LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,
18., 31. un 33. punktu, Grozījums Civillikumā trešo A nodaļu
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. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx veidojamai zemes vienības daļai 0,4589
ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi; komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) un noteikt zemes lietošanas veidu- zeme zem ēkām
un pagalmiem – 0,4589 ha.
2. Visai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76420040022 noteikt sekojošus nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus:
2.1. 0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) un noteikt zemes
lietošanas veidus:
 ganības – 0,7 ha;
 tīrumi – 2,6 ha;
 mežs - 5,44 ha
 krūmāji - 1,36 ha
 zemes zem ēkām un pagalmiem – 0,0411 ha;
 pārējās zemes – 0,30 ha.
2.2. 0801 (komercdarbības objektu apbūve) un noteikt zemes lietošanas veidus:
 zemes zem ēkām un pagalmiem – 0,4589 ha.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – A.Streļčs
Sagatavotājs: A.Streļčs

54.3
Par zemes lietošanas papildmērķa noteikšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tele Tower”, reģ. Nr.40103257495, juridiskā
adrese Rīga, Uriekstes iela 2A, valdes locekļa E. A. 2022.gada 16.marta iesniegumu par zemes gabala
nomas ar apbūves tiesībām reģistrēšanu zemesgrāmatā un papildmērķa noteikšanu 100m2 platībā
apbūves tiesības izlietošanai – nedzīvojamās ēkas (inženierbūves – infrastruktūras nodrošināšana
elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai) būvniecībai nekustamajā īpašumā “Mehāniskās
darbnīcas”, kadastra numurs 76620050557, īpašnieks SIA “Agrofirma “Turība”, reģ.
Nr.40103257495, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 76620050557, kas atrodas Saules ielā 2A,
Riebiņos, Riebiņu pagastā, Preiļu novadā, konstatēts, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas datiem nekustamam īpašumam “Mehāniskās darbnīcas” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 76620050557 Riebiņu pagastā ir reģistrēts zemes lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) 4,5575 ha platībā.
Atbilstoši Riebiņu pašvaldības plānojumam 2012.-2024.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76620050557 funkcionālās zonas noteiktais
zemes izmantošanas veids ir “Lauku zemes L3” (lauku zemes ciemu robežās), atļautais zemes
lietošanas mērķis – inženierkomunikāciju un saimniecisko objektu apbūves teritorija (T1, T2).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9.panta piurmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.apakšpunktu,
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”
16.1.apakšpunktu,
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. Noteikt zemes vienības daļai, kadastra apzīmējums 76620050557, 0,01ha platībā papildmērķi
- 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 (kods 1201) atbilstoši grafiskajam pielikumam.
2. Noteikt zemes vienības daļai, kadastra apzīmējums 76620050557, 4,5475ha platībā zemes
lietošanas mērķi-lauksaimniecība (eksplikācija: kopplatība 4,5475ha: lauksaimniecības zeme
– 0,0ha, mežu platība-0,0ha, krūmāju platība-0,0ha, ūdens objektu zeme-0,0693ha, zemes
zem ēkām platība-4,4603ha, zemes zem ceļiem platība-0,0179ha, pārējās zemes platība0,0ha).
Pielikumā Nr. 30 : Grafiskais pielikums
Sagatavotājs: Ināra Upeniece

55.§
Par pašvaldības nekustamo īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā
55.1.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta iela 4B, Preiļos reģistrāciju zemesgrāmatā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma Sporta iela 4B, Preiļos, ar kadastra Nr. 7601 004
0015 Preiļu novada Preiļu pilsētā, sastāvoša no vienas zemes vienības 0,0413 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7601 004 0016, reģistrāciju zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, konstatēts:
1. Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7601 004 0015 Sporta iela 4B, Preiļos , zemes vienība
0,0413 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0016, ir valsts rezerves fonda zeme, kas
nav tikusi izmantota zemes reformas pabeigšanai.
2. Saskaņā ar Preiļu novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2016.gada 28.oktobrī (sēdes
protokols Nr. 16.; 26 §), stājies spēkā 06.04.2017, zemes vienība ir savrupmāju apbūves
teritorijā.
3. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 11.punktā noteikts ka,
zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība pilsētā ir mazāka
par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala
platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai
kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai. Saskaņā ar Preiļu novada
teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2016.gada 28.oktobrī (sēdes protokols Nr. 16.; 26 §),
stājies spēkā 06.04.2017, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0016,platībā 0,0413

ha neatbilstošas platības dēļ un sakarā ar to, ka nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ielai kā atsevišķa zemes vienība apbūvei nav izmantojama.
4. Zemes vienība nav uzmērīta.
5. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts paredz pašvaldības tiesības iegūt
un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus.
6. “Zemes pārvaldības likuma” 17.panta pirmā daļa paredz: rezerves zemes fondā ieskaitīto
zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā
vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības
vārda. 17.panta sestā daļa nosaka: zemes gabali, par kuriem pašvaldības un ministrijas Valsts
zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību
vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā.
Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.
7. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 28.janvāra rīkojumu Nr.42 “Par zemes reformas
pabeigšanu Preiļu novada Preiļu pilsētā” pabeigta zemes reforma Preiļu pilsētā.
8. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0016, platībā 0,0413 ha, ieskaitīta rezerves
zemes fondā ar Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2019.gada 11.aprīļa
lēmumu Nr.11-12-L/91 “Akts par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā”.
9. 2018.gada 28.janvārī Preiļu novada teritorijā beidzās valstij un pašvaldībām noteiktais divu
gadu termiņš rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto
zemes
vienību
izvērtēšanai.
Valsts
zemes
dienesta
tīmekļa
vietnē
(https://www.vzd.gov.lv/lv/par-mums/darbibas-jomas/zemes-reforma/izvertesana/saraksti)
publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemju saraksts, un tajā pie zemes
vienības ar kadastra apzīmējums 7601 004 0016, nav izdarīta atzīme par tās piekritību vai
piederību valstij un pašvaldībai.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, “Zemes pārvaldības likuma” 17.panta pirmo un sesto daļu, likumu
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 11.punktu, Preiļu novada teritorijas
plānojumam, kas apstiprināts 2016.gada 28.oktobrī (sēdes protokols Nr. 16.; 26 §), stājies spēkā
06.04.2017,
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.Noteikt zemes starpgabala statusu zemes vienībai Sporta iela 4B, Preiļos, ar kadastra apzīmējumu
7601 004 0016 ,platībā 0,0413 ha.

2.Reģistrēt nekustamo īpašumu Sporta iela 4B, Preiļos, ar kadastra Nr. 7601 004 0015, sastāvošu no
vienas zemes vienības 0,0413 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7601 004 0016 zemesgrāmatā kā
Preiļu novada pašvaldības īpašumu.
3.Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite
4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sagatavotājs: Vita Biezaite

55.2.
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Jaunā iela 5A k-2-6, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts,
Preiļu novads, reģistrāciju zemesgrāmatā.
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par pašvaldības dzīvokļa Jaunā iela 5A k-2-6, Stabulnieki, Stabulnieku
pagasts, Preiļu novads, reģistrāciju zemesgrāmatā, konstatēts:
Dzīvoklis ir Preiļu novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā. Dzīvokļa īpašums nav reģistrēts
zemesgrāmatā. Pēc novada pašvaldības grāmatvedības datiem dzīvoklis atrodas Preiļu novada
pašvaldības bilancē.
Dzīvokļa īpašums Jaunā iela 5A k-2-6, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Preiļu novadā nav
izīrēts.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma „Par
nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” VI. nodaļu,

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. Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu Nr.6 Jaunā iela 5A k-2, Stabulnieki, Stabulnieku
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

55.3.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx Preiļu novada Upmalas pagastā

reģistrāciju zemesgrāmatā
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par zemes vienības Preiļu novada Upmalas pagastā ar kadastra apzīmējumu
xxxxxxxxxx, kas ietilpst īpašumā ar kadastra Nr. 7690 005 0406, reģistrāciju zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda, konstatēts:
Saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem zemes vienība 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76900050406 atrodas nekustamā īpašuma, kadastra Nr.7690 005 0406, sastāvā, tā nav kadastrāli
uzmērīta, tai nav piešķirts nekustamā īpašuma nosaukums.
1.Zemes vienība Preiļu novada Upmalas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7690 005 0406, kas
ietilpst īpašumā ar kadastra Nr. 7690 005 0406, ir zeme zemes reformas pabeigšanai, kas nav tikusi
izmantota zemes reformas pabeigšanai
2.Saskaņā ar Vārkavas novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar 2015.gada 29.decembra
lēmumu Nr.19,12&, zemes vienība ir lauksaimnieciskās izmantošanas teritorijā.
3.Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts paredz pašvaldības tiesības iegūt un
atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus.
4.“Zemes pārvaldības likuma” 17.panta pirmā daļa paredz: rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes
gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā
pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā
uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda. 17.panta sestā
daļa nosaka: zemes gabali, par kuriem pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta
publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes
izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību
pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo
zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.
5.Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa rīkojumu Nr.46 “Par zemes reformas
pabeigšanu Vārkavas novada lauku apvidū” pabeigta zemes reforma Vārkavas novada lauku
apvidū.
6.Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7690 005 0406, ieskaitīta zemēs zemes reformas
pabeigšanai ar Vārkavas novada domes 2010. gada 11. marta sēdes lēmumu Nr.4.
7.2018.gada 25.oktobrī Vārkavas novada teritorijā beidzās valstij un pašvaldībām noteiktais divu
gadu termiņš rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
vienību izvērtēšanai. Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē (https://www.vzd.gov.lv/lv/parmums/darbibas-jomas/zemes-reforma/izvertesana/saraksti) publicēts ministriju un pašvaldību
izvērtētais rezerves zemju saraksts, un tajā pie zemes vienības ar kadastra apzīmējums 7690 005
0406, nav izdarīta atzīme par tās piekritību vai piederību valstij un pašvaldībai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, “Zemes
pārvaldības likuma” 17.panta pirmo un sesto daļu, likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 17.7. un 18. punktu,
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. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7690 005 0406 Preiļu novada Upmalas
pagastā, piekrīt pašvaldībai.
2. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 7690 005 0406 Preiļu novada Upmalas pagastā piešķirt
nekustamā īpašuma nosaukumu “Vārkavas kapu stāvlaukums”.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7690 005 0406, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz: atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (kods 1105).
4. Reģistrēt nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 7690 005 0406 Preiļu novada Upmalas pagastā,
sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7690 005 0406 zemesgrāmatā kā
Preiļu novada pašvaldības īpašumu.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – A.Streļčs
Sagatavotājs: Vita Biezaite

55.4.
SIA “AJ Koki” iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot SIA “AJ Koki”, reģ. Nr.51503070661, adrese “Upmalas”, Gaiļmuiža, Rušonas
pagasts, Preiļu novads, 2020.gada 20. jūlija iesniegumu, par nekustamā īpašuma - apbūvētas zemes
vienības, ar īpašuma kadastra numuru 7670 001 0089, “ R”, Rušonas pagasts, Preiļu novads, platība
2,8 ha, atsavināšanas ierosināšanu, konstatēts:
1.Tā kā normatīvajos aktos noteiktajos termiņos netika veikta apbūvētas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7670 001 0089 Riebiņu novada Rušonas pagastā, izpirkšana, Riebiņu novada domē
2010. gada 09.novembrī pieņemts lēmums ,prot.Nr.16, punkts 8 par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu A. U. un par apbūvēto zemes vienību 22.05.2011.gadā noslēgts lauku apvidus zemes
nomas līgums ar A. U..
2.Ar 2011. gada 14.jūnija Riebiņu novada domes lēmumu ,prot.Nr.9, punkts 16 ir noteikts, ka zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 7670 001 0089 platībā 2,8 ha ir pašvaldībai piekritīgā zeme.
3.Ar 2013. gada 12.marta Riebiņu novada domes lēmumu ,prot.Nr.5, punkts 14 zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7670 001 0089 piešķirts nosaukums “R”.
4.A. U. ir mirusi. Ēku īpašumu ar kadastra Nr. 7670 501 0008 (sastāv no 3 būvēm), “ R”, Gaiļmuiža,
Rušonas pagasts, mantojis dēls A. U., saskaņā ar 2019. gada 06.marta mantojuma apliecību Nr.441
(par tiesībām uz mantojumu pēc likuma). Īpašums reģistrēts Rušonas pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.100000592600 un par apbūvēto zemes vienību 22.03.2019.gadā ir noslēgts lauku
apvidus zemes nomas līgums ar A. U..
5.2020. gada 20. janvārī noslēgts pirkuma līgums par īpašuma ar kadastra Nr. 7670 501 0008 “

Rītavēji” pārdošanu SIA “AJ Koki”, reģ. Nr.51503070661 . Īpašums reģistrēts Rušonas pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000592600 2020. gada 17. jūnijā. Ar ēku īpašnieku SIA “AJ Koki”
2020. gada 17. septembrī noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums uz desmit gadiem.
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” nosaka, ka nekustamā īpašuma atsavināšanu var
ierosināt persona, kurai ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un, ar kuru pašvaldība noslēgusi zemes
nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā, un par ko ir noslēgts zemes
nomas līgums (4.pants ceturtā daļa 8.punkts).
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.
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:
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.Reģistrēt nekustamo īpašumu - zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu 7670 001 0089 ar platību
2,8 ha, Rušonas pagastā, Preiļu novadā zemesgrāmatā kā Preiļu novada pašvaldības īpašumu.
 Pasūtīt nekustamā īpašuma novērtējumu.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Sagatavotājs: Vita Biezaite

55.5.
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx Preiļu novada Vārkavas pagastā.
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par zemes vienības Preiļu novada Vārkavas pagastā ar kadastra
apzīmējumu xxxxxxxxx, kas ietilpst īpašumā ar kadastra Nr. 7694 002 0458, reģistrāciju
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, konstatēts:
Saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem zemes vienība 8,72 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76940020458 atrodas nekustamā īpašuma “Gāršas”, kadastra Nr.7694 002 0458, sastāvā, un tā ir
kadastrāli uzmērīta.
Atbilstoši, 06.12.2010. VZD pieņemtajam aktam Nr.15-22-L2/111, šī zemes vienība tika iekļauta
zemes rezerves fondā. Ar Vārkavas novada domes 27.01.2012. lēmumu Nr. 2.1., tika noteikts , ka

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76940020458 piekrīt pašvaldībai. Pieņemtais lēmums nav
juridiski korekts, jo daļēji neatbilst tiesiskajam pamatojumam par zemes piekritību pašvaldībai.
LR Ministru kabineta rīkojums Nr.46 “Par zemes reformas pabeigšanu Vārkavas novada lauku
apvidū” pieņemts 25.04.2017.
Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvā procesa likums” 86.panta 1.daļu, „Zemes pārvaldības
likuma” 17.panta 6.daļu, uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 11.panta
3.daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 17.punktu, un uz LR MK 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. un 18. punktu,
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 Vārkavas novada domes 27.01.2012. lēmumu Nr. 2.1. (ārkārtas sēdes protokols Nr.1) „Par
zemes vienību piekritību pašvaldībai”.
2. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx, piekrīt pašvaldībai.
3. Zemes nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 7694 002 0458 piešķirt nekustamā īpašuma
nosaukumu “Gāršas”.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76940020458, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no: - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz: - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
5. Lūgt Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļu veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo reģistrāciju uz
Preiļu novada pašvaldības vārda.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Atbildīgais par lēmuma izpildi – A.Streļčs
Sagatavotājs: A.Streļčs

55.6.
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxxxxxx Preiļu novada Vārkavas pagastā.
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par zemes vienības Preiļu novada Vārkavas pagastā ar kadastra
apzīmējumu xxxxxxxxxx, kas ietilpst īpašumā ar kadastra Nr. 7694 001 0409, reģistrāciju
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, konstatēts:
Saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem zemes vienība 2,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76940030400 atrodas nekustamā īpašuma, kadastra Nr.7694 001 0409, sastāvā, tā nav kadastrāli
uzmērīta, tai nav piešķirts nekustamā īpašuma nosaukums.
LR Ministru kabineta rīkojums Nr.46 “Par zemes reformas pabeigšanu Vārkavas novada lauku
apvidū” pieņemts 25.04.2017.
Pamatojoties uz „Zemes pārvaldības likuma” 17.panta 6.daļu, uz likuma „Administratīvo teritoriju

un apdzīvoto vietu likums” 11.panta 3.daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 17.punktu,
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. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxx, piekrīt pašvaldībai.
2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76940030400 atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr.7649 001 0409, izveidojot jaunu patstāvīgu īpašumu, piešķirot nekustamā īpašuma
nosaukumu ”Poguļi”.
3. Lūgt Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļu veikt nekustamā īpašuma pirmreizējo reģistrāciju
uz Preiļu novada pašvaldības vārda.
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 – A.Streļčs
Sagatavotājs: A.Streļčs

56.§
Par medību tiesību nomas līguma noslēgšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot mednieku biedrības “Mednieku klubs “Mednieks”, reģ.Nr. 50008040041, adrese:
Celtnieku iela 12-25, Preiļi, valdes priekšsēdētāja A. P. 2022.gada 27.februāra iesniegumu (reģ.
28.02.2022., Nr.4.14/655) par medību tiesību nomas līguma noslēgšanu, tika konstatēts:
(1) Mednieku biedrība “Mednieku klubs “Mednieks”, reģ.Nr. 50008040041, vēlas noslēgt
medību tiesību nomas līgumu par Preiļu novada pašvaldībai piederošajām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 76480050016 (3,6066 ha), 76480050124 (6,1 ha), 76760020078 (4,5
ha), 76700110022 (19,1 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:

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. Slēgt medību tiesību nomas līgumu ar mednieku biedrību “Mednieku klubs “Mednieks”,
reģ.Nr. 50008040041, par Preiļu novada pašvaldībai piederošajām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 76480050016 (3,6066 ha), 76480050124 (6,1 ha), 76760020078 (4,5
ha), 76700110022 (19,1 ha) uz 10 (desmit) gadiem.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi- Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

57.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Kategrades ezerā 2022.gadam iedalīšanu
57.1.
A.D. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 21. marta A. D., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxx Preiļu
novads, iesniegumu Nr. IESN/287 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas
limita iedalīšanu 2022.gadam Kategrades ezerā – ar vienu zvejas tīklu, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma II pielikumu Kategrades 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.punktu Kategrades ezerā
piešķirams zvejas rīku limits – 375 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris
Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Juris Erts, Lauris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut A. D., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxx Preiļu novads, zvejot ar vienu tīklu
30 metru garumā Kategrades 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

57.2.
K. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 21. marta K. B., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxx Preiļu
novads, iesniegumu Nr. IESN/288 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas
limita iedalīšanu 2022.gadam Kategrades ezerā – ar vienu zvejas murdu, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma II pielikumu Kategrades 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.punktu Kategrades ezerā
piešķirams zvejas rīku limits – 375 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, 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris
Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Juris Erts, Lauris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut K. B., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx Preiļu novads, zvejot ar vienu
murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem Kategrades 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 K. 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

57.3.
J. G. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 13. marta J. G., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx Preiļu
novads, iesniegumu par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita
iedalīšanu 2022.gadam Kategrades ezerā – ar vienu zvejas tīklu, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma II pielikumu Kategrades 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.punktu Kategrades ezerā
piešķirams zvejas rīku limits – 375 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris
Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Juris Erts, Lauris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut J. G., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxx Preiļu novads, zvejot ar vienu tīklu
30 metru garumā Kategrades 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 J. 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).
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
Jašazarā 2022.gadam iedalīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: M.Plivda, I.Jakovele)

Izskatot 2022. gada 21. marta R. P., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxx Preiļu
novads, iesniegumu Nr. IESN/289 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas
limita iedalīšanu 2022.gadam Jašazarā – 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 rīku 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Pēteris
Rožinskis, Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Maruta Plivda)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1.

2.

3.

4.

5.

Atļaut R. P., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx Preiļu novads, zvejot ar vienu
zvejas tīklu 5 m garumā Jašazarā, Preiļu novada Rušonas pagasta teritorijā pašpatēriņa zvejai
līdz 2022.gada 31.decembrim.
Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 5,70 euro (septiņpadsmit euro, 10 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 R. 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).
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

59.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita komerciālajai zvejai
Lielā Kolupa ezerā 2022.gadam iedalīšanu
59.1.
ZS “Ezerlejas” iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Preiļu novada pašvaldība ir izskatījusi zemnieku saimniecības ”Ezerlejas”, vienotais
reģistrācijas numurs 47701004722, juridiskā adrese – "Ezerkrasti", Rožkalnu pagasts, Preiļu novads,
2022. gada 16. marta iesniegumu Nr. SAN/830 par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu komerciālajai

zvejai Lielā Kolupa ezerā zvejas limitu 2022.gadam – 150m(viens simts piecdesmit metri) zvejas
tīkla un 2(divu)murdu 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 7 .jūnijā Vārkavas novada dome parakstīja rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu
Nr.4.1-16/2021/2658 ar zemnieku saimniecību ”Ezerlejas”, 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 ”Ezerlejas” 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 saimniecība ”Ezerlejas”, vienotais reģistrācijas numurs 47701004722, juridiskā
adrese – "Ezerkrasti", Rožkalnu pagasts, Preiļu novads, 2022. gada 16. marta iesniegumā lūdz
piešķirt zvejas tiesību nomu komerciālajai zvejai Lielā Kolupa ezerā zvejas limitu 2022.gadam –
150m(viens simts piecdesmit metri) zvejas tīkla un 2(divu)murdu, kura sētas garums vai spārnu
atvērums nav lielāks par 30 metriem, izsniegšanu.
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). 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).
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:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Maruta Plivda, 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. Iedalīt zemnieku saimniecības ”Ezerlejas”, vienotais reģistrācijas numurs 47701004722,
juridiskā adrese – "Ezerkrasti", Rožkalnu pagasts, Preiļu novads, rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu komerciālajai zvejai Rožkalnu pagasta Lielā Kolupa ezerā zvejas limitu

2022.gadam – 150m(viens simts piecdesmit metri) zvejas tīklu un 2(divu)murdus, kura
sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem.
2. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2022.gadā 171,00 euro(viens simts
septiņdesmit viens euro) par zvejas tīklu 150 m(viens simts divdesmit metri) un 39,84
euro (trīsdesmit deviņi euro 84 centi)par diviem zvejas murdiem, 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 ”Ezerlejas”, vienotais reģistrācijas numurs 47701004722, 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

59.2.
ZS “Lapsas” iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Preiļu novada pašvaldība ir izskatījusi zemnieku saimniecības ”Lapsas”, vienotais
reģistrācijas numurs 41501017217, juridiskā adrese – "Lapsas”, Strodi, Rožkalnu pagasts, Preiļu
novads, 2022. gada 16. marta iesniegumu Nr. SAN/829 par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu
komerciālajai zvejai Lielā Kolupa ezerā zvejas limitu 2022.gadam – 150m(viens simts piecdesmit
metri) zvejas tīkla un 2(divu)murdu 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 2. martā Vārkavas novada dome parakstīja rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu
Nr.4.1-16/2021/1117 ar zemnieku saimniecību ”Lapsas”, 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 ”Lapsas” 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 saimniecība saimniecības ”Lapsas”, vienotais reģistrācijas numurs 41501017217,
juridiskā adrese – "Lapsas”, Strodi, Rožkalnu pagasts, Preiļu novads, 2022. gada 16. marta
iesniegumā lūdz piešķirt zvejas tiesību nomu komerciālajai zvejai Lielā Kolupa ezerā zvejas limitu
2022.gadam – 150m(viens simts piecdesmit metri) zvejas tīkla un 2(divu)murdu, , kura sētas garums
vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, izsniegšanu.
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). 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).
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:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Maruta Plivda, 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.

2.

3.

4.

Iedalīt zemnieku saimniecības ”Lapsas”, vienotais reģistrācijas numurs 41501017217,
juridiskā adrese – "Lapsas”, Strodi, Rožkalnu pagasts, Preiļu novads, rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu komerciālajai zvejai Rožkalnu pagasta Lielā Kolupa ezerā zvejas limitu
2022.gadam – 150m(viens simts piecdesmit metri) zvejas tīklu un 2(divu)murdus, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem.
Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2022.gadā 171,00 euro(viens simts
septiņdesmit viens euro) par zvejas tīklu 150 m(viens simts divdesmit metri) un 39,84 euro
(trīsdesmit deviņi euro 84 centi)par diviem zvejas murdiem, 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.
Pilnvarot Preiļu novada pašvaldības speciālisti Inesi Jakoveli noslēgt ar zemnieku
saimniecību saimniecības ”Lapsas”, vienotais reģistrācijas numurs 41501017217, pārjaunoto
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu komerciālajai zvejai Lielā Kolupa ezerā 2022.
gadam.
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

60.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Lielajā Dubuļkas ezerā 2022.gadam iedalīšanu
60.1.
V. M. iesnieguma izskatīšana

(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 8. marta V. M., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxx Preiļu
novads, iesniegumu Nr. IESN/235 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas
limita iedalīšanu 2022.gadam Lielajā Dubuļkas ezerā – ar vienu zvejas tīklu, tiek konstatēts:
Lielais Dubuļkas ezers ir pašvaldībai piederošs 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 rīku 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".
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, Andris Pastars, Pēteris
Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 3 (Lauris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut V. M., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxx Preiļu novads, zvejot ar vienu zvejot
ar vienu tīklu 25 metru garumā, Lielajā Dubuļkas ezerā, Preiļu novada Aglonas pagasta
teritorijā pašpatēriņa zvejai līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 28,50 euro (divdesmit astoņi euro, 50 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. M., 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

60.2.
J. F. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 8. marta J. F., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxx Preiļu
novads, iesniegumu Nr. IESN/236 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas
limita iedalīšanu 2022.gadam Lielajā Dubuļkas ezerā – ar vienu zvejas tīklu, tiek konstatēts:
Lielais Dubuļkas ezers ir pašvaldībai piederošs 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 rīku 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".
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, Andris Pastars, Pēteris
Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav

"ATTURAS" - 3 (Lauris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1.

2.

3.

4.

5.

Atļaut J. F., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxx Preiļu novads, zvejot ar vienu
zvejot ar vienu tīklu 25 metru garumā, Lielajā Dubuļkas ezerā, Preiļu novada Aglonas pagasta
teritorijā pašpatēriņa zvejai līdz 2022.gada 31.decembrim.
Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 28,50 euro (divdesmit astoņi euro, 50 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 J. F., 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

60.3.
L. F. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 8. marta L. F., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx Preiļu
novads, iesniegumu Nr. IESN/237 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas
limita iedalīšanu 2022.gadam Lielajā Dubuļkas ezerā – ar vienu zvejas tīklu, tiek konstatēts:
Lielais Dubuļkas ezers ir pašvaldībai piederošs 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 rīku 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".
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, Andris Pastars, Pēteris
Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 3 (Lauris Pastars, Maruta Plivda, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

Atļaut L. F., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxx Preiļu novads, zvejot ar vienu
zvejot ar vienu tīklu 25 metru garumā, Lielajā Dubuļkas ezerā, Preiļu novada Aglonas pagasta
teritorijā pašpatēriņa zvejai līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 28,50 euro (divdesmit astoņi euro, 50 centi), ieskaitot to
Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, pašvaldības budžeta kontā Nr.

1.

LV08UNLA0026000130630, maksājuma mērķī norādot: zvejas tiesību nomas maksa par
2022. gadu.
3. Noteikt, ka L. F., 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

61.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Rušona ezerā 2022.gadam iedalīšanu
61.1.
V. D. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 4. marta V. D., personas kods xxx-xxx, xxxxxxxxxxxxxx Preiļu novads,
iesniegumu Nr. IESN/227 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita
iedalīšanu 2022.gadam Rušonas ezerā – ar vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav
lielāks par 30 metriem, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu Rušona 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta
Plivda, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut V. D., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxx Preiļu novads, zvejot ar vienu
murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, Rušonas 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 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).
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

61.2.

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

Izskatot 2022. gada 23. februāra L. D., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxxxxx
Preiļu novads, iesniegumu Nr. IESN/199 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un
zvejas limita iedalīšanu 2022.gadam Rušonas ezerā – ar vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu
atvērums nav lielāks par 30 metriem, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu Rušona 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:

13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta
Plivda, 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 L. D., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx Preiļu novads, zvejot ar vienu
murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, Rušonas ezerā,
Preiļu novada Rušonas 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 L. 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

62.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Zolvas ezerā 2022.gadam iedalīšanu
62.1.
V. D. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 23. februāra V. D., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxx Preiļu
novads, iesniegumu Nr. IESN/198 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas
limita iedalīšanu 2022.gadam Zolvas ezerā – ar vienu zvejas tīklu, tiek konstatēts:
Zolvas ezers ir ezers, kura ezera ūdeņi un zvejas tiesības ezerā pieder pašvaldībai. Saskaņā ar
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.punktu Zolvas ezerā piešķiramais zvejas rīku
limits – 1094 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)

"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut V. D., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx Preiļu novads, zvejot ar vienu zvejot
ar vienu tīklu 30 metru garumā, Zolvas 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 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).
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

62.2
J. V. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 23. februāra J. V., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxx Preiļu novads,
iesniegumu Nr. IESN/197 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita
iedalīšanu 2022.gadam Zolvas ezerā – ar vienu zvejas tīklu, tiek konstatēts:
Zolvas ezers ir ezers, kura ezera ūdeņi un zvejas tiesības ezerā pieder pašvaldībai. Saskaņā ar
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.punktu Zolvas ezerā piešķiramais zvejas rīku
limits – 1094 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut J. V., personas kods xxx-xxx, dzīvo Saunas pagasts, Preiļu novads, zvejot ar vienu
zvejot ar vienu tīklu 30 metru garumā, Zolvas 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 J. 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

62.3
A. P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 2. marta A. P., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxx Preiļu
novads, iesniegumu Nr. IESN/220 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas
limita iedalīšanu 2022.gadam Zolvas ezerā – ar vienu zvejas tīklu, tiek konstatēts:
Zolvas ezers ir ezers, kura ezera ūdeņi un zvejas tiesības ezerā pieder pašvaldībai. Saskaņā ar
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.punktu Zolvas ezerā piešķiramais zvejas rīku
limits – 1094 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts,
Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars,
"PAR" Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris
Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut A. P., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxx Preiļu novads, zvejot ar vienu
zvejot ar vienu tīklu 30 metru garumā, Zolvas 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. 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

63.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Bleidas ezerā 2022.gadam iedalīšanu
63.1.
I.P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 19. marta I. P., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxx Preiļu
novads, iesniegumu Nr. IESN/284 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas
limita iedalīšanu 2022.gadam Bleidas ezerā – ar vienu zvejas tīklu, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma II pielikumu Bleidas 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 rīku 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut I. P., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxx Preiļu novads, zvejot ar vienu zvejot
ar vienu tīklu 30 metru garumā, Bleidas ezerā, Preiļu novada Vārkavas 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 I. 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

63.2.
S.P. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 21. marta S. P., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxx Preiļu novads,
iesniegumu Nr. IESN/285 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita
iedalīšanu 2022.gadam Bleidas ezerā – ar vienu zvejas tīklu, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma II pielikumu Bleidas 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 rīku 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut S. P., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxx Preiļu novads, zvejot ar vienu zvejot
ar vienu tīklu 30 metru garumā, Bleidas ezerā, Preiļu novada Vārkavas 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 S. 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

64.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Mazā Solkas ezerā 2022.gadam iedalīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 21. februāra A. K., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx Preiļu
novads, iesniegumu Nr. IESN/184 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas
limita iedalīšanu 2022.gadam Mazā Solkas ezerā – ar vienu zvejas tīklu, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma II pielikumu Mazā Solkas 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 rīku 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:

13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
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. K., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxx Preiļu novads, zvejot ar vienu zvejot
ar vienu tīklu 30 metru garumā, Mazā Solkas 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 A. K., 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

65.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Pelēču ezerā 2022.gadam iedalīšanu
65.1.
U. Ū. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 18. februāra U. Ū., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx Preiļu
novads, iesniegumu Nr. IESN/176 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas
limita iedalīšanu 2022.gadam Pelēču ezerā – ar vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums
nav lielāks par 30 metriem, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu Pelēču 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” 3.1. punkts
nosaka, ka Pelēču ezerā zvejas rīku kopējais limits ir 240 m, 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, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris
Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 3 (Juris Erts, Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut U. Ū., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxxxx Preiļu novads, zvejot ar vienu
murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, Pelēču ezerā, Preiļu
novada Pelēču 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 U. Ū., 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

65.2.
A. R. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 21. februāra A. R., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxxxx
Preiļu novads, iesniegumu Nr. IESN/177 par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu pašpatēriņam un
zvejas limita iedalīšanu 2022.gadam Pelēču ezerā – ar vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu
atvērums nav lielāks par 30 metriem, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu Pelēču 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” 3.1. punkts
nosaka, ka Pelēču ezerā zvejas rīku kopējais limits ir 240 m, 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, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" - Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris
Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 3 (Juris Erts, Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut A. R., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx Preiļu novads, zvejot ar vienu
murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, Pelēču ezerā,
Preiļu novada Pelēču 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. 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).
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

66.§

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Ciriša ezerā 2022.gadam iedalīšanu
66.1.
S. M. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 18 . februāra S. M., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxx
Preiļu novads, iesniegumu Nr. IESN/172 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut S. M., personas kods xxx-xxx, xxxxxxxxxxxxxx Preiļu novads, 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 S. M., 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

66.2.
J. M. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

2022. gada 18 . februāra J. M., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxxx Preiļu
novads, iesniegumu Nr. IESN/173 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1.

Atļaut J. M., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx Preiļu novads, 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 J. M., 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

66.3.
A. M. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 18 . februāra A. M., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxx Preiļu
novads, iesniegumu Nr. IESN/174 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut A. M., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxxx Preiļu novads, 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. M., 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

66.4.
V. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 18 . februāra V. S., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxx Preiļu
novads, iesniegumu Nr. IESN/175, 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:

13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut V. S., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxx Preiļu novads, 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 V. 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

66.5.
M. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 28 . februāra M. S., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxx Preiļu
novads, iesniegumu Nr. SAN/670 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut M. S., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxx Preiļu novads, 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 M. 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

66.6.
A. R. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 28. februāra A. R., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxx Preiļu
novads, iesniegumu Nr. IESN/208 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut A. R., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx Preiļu novads, 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. 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).
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

66.7.
M. B. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 21. marta M. B., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxxxx Preiļu
novads, iesniegumu Nr. IESN/292 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)

"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut M. B., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxx Preiļu novads, 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 M. 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

66.8.
A. B.- T. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 23. marta A. B.- T., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxx Preiļu
novads, iesniegumu Nr. IESN/298 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda,
Pēteris Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 2 (Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

Atļaut A. B. – T., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxx Preiļu novads, 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. B.- T., 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 .

1.

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

67.§
Par grozījumiem Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju
projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumā
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: A.Urka, M.Plivda)

Izskatot jautājumu par nepieciešamību veikt grozījumus Mazo un vidējo komercsabiedrību
un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumā (turpmāk tekstā –
Nolikums), konstatēts:
Sakarā ar nelielo interesentu skaitu par pašvaldības līdzfinansējumu projektiem un saņemtajiem
jautājumiem par konkursa nosacījumiem, nepieciešams precizējums attiecībā uz gadījumiem, kad
pretendents saņem citu valsts atbalstu projekta īstenošanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu,
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. Izdarīt sekojošus grozījumus Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības
veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumā:
1.1.Izslēgt Nolikuma 1.14.punktu
2. Papildināt Nolikumu ar 1.14.1 un 1.14.2 punktiem sekojošā redakcijā:
1.14 1 Ievērojot regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktu, de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar
citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai citās de minimis regulās
noteiktajiem attiecīgajiem robežlielumiem un drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un
tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam,
ja netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kas noteikta citā valsts
atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā.
1.14 2 Ja atbalsta pretendents ir saņēmis vai plāno saņemt citu valsts atbalstu attiecībā uz apakšpasākumā
attiecināmajām izmaksām, tas iesniedz institūcijai, kas piešķīrusi atbalstu, informāciju par plānotā
vai piešķirtā atbalsta summu, norādot atbalsta piešķiršanas datumu (attiecināms, ja cits atbalsts jau
piešķirts), atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta intensitāti.
3. Pagarināt konkursa pieteikšanās termiņu līdz 2022.gada 11.aprīlim.

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Anete Urka.
Pielikumā Nr. 31: Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu
līdzfinansēšanas konkursa nolikums.
Sagatavoja: A.Urka, I.Klindžāne

68.§
Par servitūta līgumu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: I.Žukova)

Izskatot akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”, reģ.Nr.40003466281, adrese: Vaiņodes iela
1, Rīga, LV-1004, 2022.gada 14.janvāra iesniegumu (reģ. 28.03.2022. Nr.4.11/937), par ceļa
servitūta līguma noslēgšanu, tika konstatēts:
(1) Lai apsaimniekotu Latvijas valsts meži valdījumā esošā un Latvijas Republikas Zemkopības
ministrijai piederošā īpašuma “Valsts mežs” ar kadastra Nr.7694 003 0279 zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 76940030325, Preiļu novada Vārkavas pagastā, Latvijas Valsts meži
plāno veikt autoceļa uzturēšanu. Plānotais piekļuves ceļš ~ 82 m garumā skartu Preiļu novada
pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu “Čakstes” ar kadastra Nr.76580040198 zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 76580040198, kas atrodas Preiļu novada Preiļu pagastā.
Servitūta ceļam nepieciešams uzturēšanas / piekļuves trases platums Preiļu novada
pašvaldības īpašumā būtu 3,0 m saskaņā ar zemes robežu plānu.
(2) Lai akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” varētu īstenot saimnieciskās darbības funkciju –
meža apsaimniekošana -, kā arī veikt meža autoceļa uzturēšanas darbus, ieguldot līdzekļus
ceļa posma uzturēšanai, kas skar Preiļu novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu, ir
nepieciešams noslēgt ceļa servitūta līgumu par labu valstij piederošajam īpašumam “Valsts
mežs”.
(3) Saskaņā ar Civillikuma 1156.panta 3.punktu ar ceļa servitūtu var piešķirt tiesību uz braucamo
ceļu, bet saskaņā ar Civillikuma 1231.panta 3.punktu servitūtus nodibina ar līgumu vai
testamentu. Atbilstoši Civillikuma 1235.pantam no servitūta izrietošā lietu tiesība ir
nodibināta un spēkā abām pusēm tikai pēc servitūta ierakstīšanas zemesgrāmatās; līdz tam
laikam viņu starpā pastāv vienīgi personiska saistība, kuras ierakstīšanu zemes grāmatās var
tomēr prasīt katra puse, ja vien izpildīti visi citi servitūtam nepieciešamie noteikumi.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Civillikuma 1131., 1156., 1235.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. Nodibināt reālservitūtu - ceļa servitūtu Preiļu novada pašvaldības zemes gabalā pa nekustama
īpašuma “Čakstes” (kadastra Nr.76580040198) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
76580040198 (Kalpojošais nekustamais īpašums) par labu nekustamā īpašuma “Valsts mežs”
(kadastra Nr.76940030279) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76940030325 Preiļu
novada Vārkavas pagastā (Valdošais nekustamais īpašums), piešķirot tiesību uz braucamo
ceļu 4,5 metri platumā un 82 m garumā grafiskajā pielikumā iezīmētajā kalpojošajā
nekustamā īpašuma daļā.
2. Slēgt ceļa servitūta līgumu ar akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži”, reģ.Nr.40003466281,
par šā lēmuma 1.punktā minēta reālservitūta – ceļa servitūta nodibināšanu – līgumā iekļaujot
nosacījumu, ka pienākums apsaimniekot un labot ierīkoto ceļu ir nekustamā īpašums “Valsts
mežs” (kadastra Nr. 7694 003 0279) īpašniekam. Īpašniekam ir tiesības uz sava rēķina un,
saņemot saskaņojumu no pašvaldības, ievērojot normatīvajos aktos noteikto, veikt braucamā
ceļa uzlabojumus, nemainot tā funkcionālo nozīmi.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada pašvaldības Juridiskā un iepirkumu daļa.
Pielikumā Nr. 32 :
32 (1) AS “Latvijas valsts meži” iesniegums uz 1 (vienas lapas);
32 (2) Ceļa izvietojuma shēma uz 1 (vienas) lapas;
32 (3) Servitūta līguma projekts uz 4 (četrām) lapām;
32 (4)2020.gada 25.jūnija Zemkopības ministrijas pilnvara Nr.8.7-5e/1365/2020;
32 (5) Zemes lietojuma speciālistes Ilonas Aizpurietes pilnvara (iereģistrēta zvērinātas notāres
Dainas Trautmanes aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.1492) par tiesībām parakstīt
servitūta līgumu.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

69.§
Par zemes iznomāšanu
69.1.
M. K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot M. K., personas kods xxx-xxx, adrese: xxxxxxxxxxxxxxx Preiļu novads, 2021.gada
17.decembra iesniegumu (reģ.20.12.2021. Nr.4-15/1224) par zemes nomas līguma noslēgšanu, tika
konstatēts:
(1) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7674 002 0338 platībā 0,8795 ha Saunas pagastā
ir pašvaldībai piekrītošā zeme.
(2) Šobrīd zemes vienība netiek izmantota.
(3) Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”
tiesības rīkoties ar pašvaldībai piekrītošo zemi ir pašvaldībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu, „Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 6.2 panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo

lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”,
Deputāte M.Plivda informē, ka nepiedalīsies balsojumā, izskatot lēmumprojektu 69.§ “Par zemes
iznomāšanu”.
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
"NEPIEDALĀS" - 1 (Maruta Plivda - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7674 002 0338 platībā 0,8795 ha Saunas
pagastā nomu lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem M. K., personas kods xxx-xxx.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar M. K., personas kods xxx-xxx, par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7674 002 0338 platībā 0,8795 ha Saunas pagastā nomu
lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem.
3. Noteikt nomas maksu EUR 53,00 (piecdesmit trīs euro un 00 centi) / ha plus PVN gadā.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi- nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite, Juridiskā un
iepirkumu daļa.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

69.2.
A. D. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot A. D., personas kods xxx-xxx, adrese: xxxxxxxxxxxx Preiļu novads, 2022.gada
22.marta iesniegumu (reģ.22.03.2022. Nr.4.15.1/295) par zemes nomas līguma noslēgšanu, tika
konstatēts:
(1) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7644 003 0251 platībā 4,3 ha Pelēču pagastā ir
pašvaldībai piekrītošā zeme.
(2) Šobrīd zemes vienība netiek izmantota.
(3) Iesniegumā tiek lūgts iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 7644 003 0251 2,0 ha
platībā Preiļu novada Pelēču pagastā.
(4) Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”
tiesības rīkoties ar pašvaldībai piekrītošo zemi ir pašvaldībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu, „Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 6.2 panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo

lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”,
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
"NEPIEDALĀS" - 1 (Maruta Plivda - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7644 003 0251 platībā 2,0 ha Pelēču pagastā
nomu lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem A. D., personas kods xxx-xxx.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. D., personas kods xxx-xxx, par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7644 003 0251 platībā 2,0 ha Pelēču pagastā nomu lauksaimniecības vajadzībām
uz 5 gadiem.
3. Noteikt nomas maksu EUR 49,00 (četrdesmit deviņi un 00 centi) / ha plus PVN gadā.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi- nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite, Juridiskā un
iepirkumu daļa.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

69.3.
Preiļu pagasta zemnieku saimniecības “Jaunaudzes” iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot Preiļu pagasta zemnieku saimniecības “Jaunaudzes”, reģ.Nr.41501024098, adrese:
“Jaunaudzes”. Preiļu pagasts, Preiļu novads, 2022.gada 17.marta iesniegumu (reģ. 17.03.2022.
Nr.4.11/848) par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0266 platībā 0,7948 ha Preiļu
pagastā Preiļu novadā nomu lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts:
(1) Atbilstoši 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka
valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punkta
nosacījumiem, tiesības rīkoties ar rezerves zemes fonda zemi ir deleģētas pašvaldībām un
Ministru kabinetam.
(2) Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā un otrajā daļā noteikts, ka Rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs
ir attiecīgā vietējā pašvaldība un ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā
daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes
nomu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu, „Zemes pārvaldības
likuma” 17.panta pirmo un otro daļu, MK 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr. 996,
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
"NEPIEDALĀS" - 1 (Maruta Plivda - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0266 platībā 0,7948 ha Preiļu
pagastā Preiļu novadā nomu lauksaimniecības vajadzībām Preiļu pagasta zemnieku
saimniecībai “Jaunaudzes”, reģ.Nr. 41501024098.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Preiļu pagasta zemnieku saimniecību “Jaunaudzes”
reģ.Nr. 41501024098, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0266 platībā 0,
7948 ha Preiļu pagastā nomu lauksaimniecības vajadzībām uz 5 (pieciem ) gadiem.
3. Noteikt nomas maksu EUR 53,00 (piecdesmit trīs euro un 00 centi) /ha plus PVN gadā.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite, Juridiskā un
iepirkumu daļa.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

69.4.
M. K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot M. K., personas kods xxx-xxx, adrese: xxxxxxxxxxxx Preiļu novads, 2022.gada
15.marta iesniegumu (reģ. 16.03.2022. Nr.4.11/263) par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7674 005 0162 platībā 1,5 ha Saunas pagastā Preiļu novadā nomu lauksaimniecības vajadzībām,
konstatēts:
(1) Atbilstoši 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka
valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punkta
nosacījumiem, tiesības rīkoties ar rezerves zemes fonda zemi ir deleģētas pašvaldībām un
Ministru kabinetam.
(2) Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā un otrajā daļā noteikts, ka Rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs
ir attiecīgā vietējā pašvaldība un ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā
daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes
nomu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu, „Zemes pārvaldības
likuma” 17.panta pirmo un otro daļu, MK 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr. 996,
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
"NEPIEDALĀS" - 1 (Maruta Plivda - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7674 005 0162 platībā 1,5 ha Saunas pagastā
Preiļu novadā nomu lauksaimniecības vajadzībām M. K., personas kods xxx-xxx.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar M. K., personas kods xxx-xxx, par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7674 005 0162 platībā 1,5 ha Saunas pagastā nomu lauksaimniecības
vajadzībām uz 5 (pieciem ) gadiem.
3. Noteikt nomas maksu EUR 53,00 (piecdesmit trīs euro un 00 centi) /ha plus PVN gadā.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite, Juridiskā un
iepirkumu daļa.
Sagatavotājs: Ilona Žukova

69.5.
Zemnieku saimniecības “Jurģīši” iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot zemnieku saimniecības “Jurģīši”, reģ.Nr.LV47701000576, adrese: “Jurģīši”,
Pinupi, Pelēču pagasts, Preiļu novads, 2022.gada 16.marta iesniegumu par zemes nomas līguma
noslēgšanu, tika konstatēts:
(1) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7656 004 0100 platībā 0,5 ha Pelēču pagastā ir
pašvaldībai piekrītošā zeme.
(2) Šobrīd zemes vienība netiek izmantota.
(3) Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”
tiesības rīkoties ar pašvaldībai piekrītošo zemi ir pašvaldībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu, „Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 6.2 panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo
lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”,
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
"NEPIEDALĀS" - 1 (Maruta Plivda - Nepiedalās balsojumā)
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7656 004 0100 platībā 0,5 ha Pelēču pagastā
nomu lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem zemnieku saimniecībai “Jurģīši”, reģ.Nr.
LV47701000576.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu zemnieku saimniecībai “Jurģīši”, reģ.Nr. LV47701000576, par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 004 0100 platībā 0,5 ha Pelēču pagastā nomu
lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem.
3. Noteikt nomas maksu EUR 53,00 (piecdesmit trīs euro un 00 centi) / ha plus PVN gadā.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi- nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite, Juridiskā un
iepirkumu daļa.
Sagatavotājs : Ilona Žukova

70.§
Par nekustamā īpašuma “R”, Preiļu pagasts, Preiļu novads, nodošanu atsavināšanai.
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: V.Biezaite)

Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7658
001 0081 “R” Preiļu novada Preiļu pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7658 001 0081,
atsavināšanu, konstatēts: nekustamā īpašuma “R” Preiļu novada Preiļu pagastā, neapbūvētā zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 7658 001 0081 platībā 8,0 ha ir reģistrēta zemesgrāmatā uz Preiļu
novada pašvaldības vārda, nodalījuma Nr.100000620648. Saņemts nekustamā īpašuma novērtējums
no sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja Jura Borska (LĪVA sertifikāta Nr.74) – EUR 19 900,00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma”4.panta 1.daļu un 5.pantu,
Atklāti balsojot:
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. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “R” Preiļu novada Preiļu pagastā, neapbūvētu zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 7658 001 0081 platībā 8,0 ha.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana atklātā izsolē.
3. Noteikt izsoles nosacīto cenu - EUR 20 063,00 (tai skaitā vērtēšanas izdevumi 163,00 EUR).
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Rūķi” Preiļu novada Preiļu pagastā, neapbūvētās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 7658 001 0081 platībā 8,0 ha izsoles noteikumus (pielikums Nr.1).

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanās alejā 88, LV 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – V.Biezaite
Pielikumā Nr. 33 : Izsoles noteikumi
Sagatavotājs: Vita Biezaite

71.§
Par zemes gabalu nomas tiesību izsoli
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: V.Biezaite)

Izskatot fizisko un juridisko personu iesniegumus par zemes gabalu Preiļu novada Pelēču
pagastā nomu uz 5 gadiem lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts:
1.Zemes vienības Preiļu novada Pelēču pagastā ar kadastra apzīmējumiem:
7656 006 0142 (platība 0,4 ha) un 7656 00460143 (platība 7,1 ha) ir Preiļu novada pašvaldībai
piekrītošā zeme.
2.Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv ievietotajās publikācijās par zemes gabalu
iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām norādītajos pieteikumu iesniegšanas termiņos ir
pieteikušies vairāki pretendenti.
3.MK noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
32.punktā noteikts Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē.
Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un
dokumentē izsoles procedūru.
30.4 punktā noteikts - nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas
atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas
pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas
maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo
noteikumu 5. punktā minēto).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.a) punktu, MK noteikumiem
Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”,
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. Rīkot izsoles objektu - pašvaldības lietošanā esošo zemes vienību Pelēču pagastā, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumiem 7656 006 0142 (platība 0,4 ha) un 7656 00460143 (platība
7,1 ha) nomas tiesību izsoles ar izmantošanas mērķi - lauksaimniecība.
2. Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoļu noteikumus.

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 – nekustamā īpašuma daļas vadītāja V.Biezaite
Pielikumā Nr. 34 : Izsoles noteikumi
Sagatavotājs: Vita Biezaite

72.§
Par nekustamā īpašuma sadali
J. R. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot J. R. , personas kods xxxx-xxxx, adrese xxxxxxxxxxxxx, 2022. gada 23.marta
iesniegumu (reģ. 23.03.2022. IESN/297) par nekustamā īpašuma “P” ar kadastra Nr.xxxx Preiļu
novada Upmalas 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:
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. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “P” ar kadastra Nr. xxxxxxx Preiļu novada Upmalas
pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7690 002 0119 platībā 3,4 ha neizstrādājot
zemes ierīcības sadales projektu.
2. Atdalāmo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7690 002 0119 platībā 3,4 ha iekļaut jaunā
īpašumā ar jaunu nosaukumu “L M” un mainīt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no
0101 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz 0201 (zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
3. Īpašumā paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7690 002 0080 saglabāt esošo
nosaukumu “P” un saglabāt 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

73.§
Par meža zemes atmežošanu zemes vienībā Preiļu novada Vārkavas pagastā.
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot jautājumu par atļauju veikt meža zemes atmežošanu, ierīkojot lauksaimniecībā
izmantojamo zemi 1,05 ha platībā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxxxxxxxx “L”, Preiļu
novada Vārkavas pagastā, konstatēts:
Saskaņā ar NĪVKI sistēmas datiem zemes vienība 6,37 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7694 003
0243 atrodas nekustamā īpašuma “L”, kadastra Nr.7694 003 0243, sastāvā, zemes kopplatība ir 6,37
ha, t.sk. 1,05 ha meža zeme, zemes īpašnieks ir IK "KASO".
Zemes īpašnieks ir ierosinājis meža zemes atmežošanu 1,05 ha platībā. Atbilstoši pašvaldības
pieprasījumam, Valsts mežu dienests 15.11.2021. ir izsniedzis atmežošanas kompensācijas aprēķinu
149,41 EUR apmērā, kas pilnā apmērā ir nomaksāts Valsts kasē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu, uz MK 05.03.2013.
noteikumu Nr.118 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī
izsniedz atļauju tās ierīkošanai” 7. un 14. punktu,
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. Atļaut, zemes īpašniekam IK "KASO", reģistrācijas Nr. 41502034267, veikt meža zemes
atmežošanu, ierīkojot lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,05 ha platībā uz zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 76940030243 , kas ietilpst īpašumā “Līvas”, Preiļu novada Vārkavas
pagastā.
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.
Sagatavotājs: Ainārs Streļčs

74.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Ciriša ezerā 2022.gadam iedalīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot 2022. gada 28. martā saņemto G. J., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxx
Preiļu novads, iesniegumu Nr. IESN/309 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:
13 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Andris Pastars, Maruta
Plivda, 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 G. J., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxx Preiļu novads, 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 G. J., 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

75.§
Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Izskatot N. Č., personas kods xxx-xxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxxxxxxx Preiļu novads,
2022. gada 23.marta iesniegumu (reģ.23.03.2022., Nr.13.1./300) par pašvaldības dzīvokļa Dārza ielā
2-2, Aizkalnē, Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā, īres tiesību piešķiršanu, tika konstatēts:
1. N. Č. dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvoklī xxxxxxxxxxx Preiļu novadā, kurš
neatbilst ugunsdrošības prasībām un liedz iespēju to lietot. 2022.gada 25.februārī LAK
Skursteņslaucītāja amata meistars Guntis Brakmanis ir sastādījis dūmvada tehniskā
stāvokļa pārbaudes aktu Nr.79837 un konstatējis, ka dūmvads nav uzturēts darba kārtībā,
kā rezultātā ir pārkāpti ugunsdrošības noteikumi.
2. Dzīvoklis nav reģistrēts zemesgrāmatā un atrodas N.Č. valdījumā.
3. Preiļu novada pašvaldībā 2022.gada 17.martā saņemts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Latgales reģiona brigādes lēmums Nr.22/9-3.5/2 ar 2022.gada 5.aprīli apturēt
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 76440010177001, dūmeņa
darbību.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnijā noteikumu Nr.310 “Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija 42.punktu, un
MK 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 63.punktu, Preiļu novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/3 “Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniegšanas kārtību Preiļu novadā” 4.punktu, 7.1. apakšpunktu,

Atklāti balsojot:
11 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Nadežda Hļebņikova,
"PAR" - 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. Piešķirt N. Č., personas kods xxx-xxx, pašvaldības dzīvokļa īres tiesības Dārza ielā 2-2,
Aizkalnē, Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā.
2. Slēgt Preiļu novada Aizkalnes pagasta pārvaldei dzīvokļa īres līgumu ar N. Č. uz 1 gadu.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Preiļu novada Aizkalnes pagasta pārvalde.
Sagatavotājs: M.Bogdanova

76.§
Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns, izsakās: I.Jakovele, M.Plivda, J.Vucāns)

Preiļu novada pašvaldība ir izskatījusi SIA “AMO EXPORT”, reģ. Nr. 40203208693, juridiskā
adrese: Rīga, Zemgales priekšpilsēta, Valdeķu iela 68 k.2-59, LV-1058, 2022.gada 17. marta
iesniegumu (reģistrēts 23.03.2022. ar Nr.4.11/903) par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai
zvejniecībā Tartakas upē 0,3 km no Rušonas ezera izsniegšanu.
Komerciālajā zveja paredzēta Preiļu novada 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.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu” 2.2.apakšpunkts nosaka, ka atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā (turpmāk –
atļauja (licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi un pirmapstrādi uz zvejas kuģa vai mazizmēra kuģošanas
līdzekļa, kā arī nozvejoto zivju piedāvājumu tālākai tirdzniecībai vai 3 apstrādei, izsniedz pašvaldība,
kuras teritorijā atrodas attiecīgā ūdenstilpe (turpmāk – pašvaldība), – komercdarbībai zvejniecībā šo
noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos (iekšējos ūdeņos).

Šo noteikumu 4.punkts nosaka, lai pieteiktos atļaujas (licences) saņemšanai, pretendents
iesniedz Zemkopības ministrijā vai attiecīgajā pašvaldībā rakstisku iesniegumu saskaņā ar šo
noteikumu 1.pielikumu un tajā minētos dokumentus. Savukārt šo noteikumu 7.punkts paredz, ka
Zemkopības ministrija vai attiecīgā pašvaldība mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 1.pielikumā
minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanu un izsniedz
attiecīgo atļauju (licenci), norādot tajā konkrētos ūdeņus, kuros ir tiesības nodarboties ar
komercdarbību zvejniecībā atbilstoši šo noteikumu 1.1.apakšpunktam.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu” 9.punkts nosaka, ka atļauju (licenci) piešķir uz pieciem gadiem, izņemot šo noteikumu
10. un 11.punktā minētos gadījumus. Pamatojoties uz to, ka SIA “AMO EXPORT” līdz šim nav
nodarbojusies ar zvejniecību , pamatojoties uz noteikumu 11.3. apakšpunktu speciālā atļaujas
(licence) tiek izsniegta uz vienu gadu.
Noteikumu 19.4.apakšpunkts nosaka, ka par atļaujas (licences) izsniegšanu komercdarbībai
zvejniecībā iekšējos ūdeņos ir noteikts valsts nodevas apmērs 14,23 euro. Noteikumu 21.punkts
paredz, ka atļaujas (licences) saņēmējs valsts nodevu samaksā pirms atļaujas (licences) saņemšanas
un noteikumu 23.punktā noteikts, ka valsts nodevu par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā
šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos ieskaita attiecīgās pašvaldības budžetā.
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 daļu, 08.09.2009.
Ministru Kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci)
komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu”
2.2.apakšpunktu, 4., 7., 9. punktu,11,3. apakšpunktu, 19.4.apakšpunktu, 21., 23.punktu:
Atklāti balsojot:
"PAR" - nav
14 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris
Erts, Nadežda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris
"PRET" Lazdāns, Andris Pastars, Maruta Plivda, Pēteris Rožinskis,
Raimonds Rubins, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"ATTURAS" - 1 (Lauris Pastars)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Lēmums nav pieņemts, licence netiek izsniegta.
Sagatavotājs: Inese Jakovele

77.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita komerciālajai zvejai
2022.gadam iedalīšanu
(Ziņo: Ā.Vucāns)

Preiļu novada pašvaldība ir izskatījusi SIA “AMO EXPORT”, reģ. Nr. 40203208693,
juridiskā adrese: Valdeķu iela 68 k.2-59, Rīga, Zemgales priekšpilsēta, LV-1058, 2022.gada 17.
marta iesniegumu (reģistrēts 23.03.2022. ar Nr.4.11/903) par iesniegumu par rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu komerciālajai zvejai zvejniecībā Tartakas upē 0,3 km no Rušonas 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.
SIA “AMO EXPORT”, reģ. Nr. 40203208693, juridiskā adrese: Rīga, Zemgales
priekšpilsēta, Valdeķu iela 68 k.2-59, LV-1058 ar komerciālo zveju nav nodarbojusies ,līdz ar to
specializētā atļauja, saskaņā ar kuru ir piešķirtas rūpnieciskās zvejas tiesības komerciālajai zušu
zvejai Tartakas upē 0,3 km no Rušonas ezera tika izsniegta tikai uz 1(vienu) gadu.
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.
SIA “AMO EXPORT”, reģ. Nr. 40203208693, 2022. gada 17. marta iesniegumā lūdz piešķirt
zvejas limitu rūpnieciskās zvejas tiesību nomu komerciālajai Tartakas upē 0,3 km no Rušonas 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:
Priekšlikums: Neskatīt šo lēmumprojektu domes sēdē, jo speciālā atļauja (licences)
komercdarbībai zvejniecībā netiek izsniegta.
Balsojums par priekšlikumu:
PAR – 15 balsis (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 balsis
ATTURAS – nav balsis
Preiļu novada dome NOLEMJ:
1. Neskatīt lēmumprojektu domes sēdē.

78.§

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai
Šusta ezerā 2022.gadam iedalīšanu
78.1.
A. V. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)
Izskatot 2022. gada 5. marta (pašvaldībā reģistrēts 29.03.2022.) A. V., personas kods xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Preiļu novads, iesniegumu Nr. IESN/322 par zvejas tiesību nomas līguma
slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu 2022.gadam Šusta ezerā – ar diviem zvejas tīkliem
, katrs zvejas tīkls 15m garš, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma II pielikumu Šusta 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. apakšpunktu
piešķiramais zvejas tīklu limits Šusta ezerā – 205 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:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Maruta Plivda, 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. V., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxx Preiļu novads, zvejot ar diviem zvejas
tīkliem, katrs zvejas tīkls 15 metru garumā, Šusta ezerā, Preiļu novada Aizkalnes 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. 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

78.2.
G. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)
Izskatot 2022. gada 5. marta (pašvaldībā reģistrēts 29.03.2022.) G. S., personas kods xxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxx, Preiļu novads, iesniegumu Nr. IESN/323 par zvejas tiesību nomas

līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu 2022.gadam Šusta ezerā – ar diviem zvejas
tīkliem , katrs zvejas tīkls 15 m garš, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma II pielikumu Šusta 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. apakšpunktu
piešķiramais zvejas tīklu limits Šusta ezerā – 205 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:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Maruta Plivda, Pēteris
Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 3 (Andris Pastars, Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut G. S., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx Preiļu novads, zvejot ar diviem
zvejas tīkliem, katrs zvejas tīkls 15 metru garumā, Šusta ezerā, Preiļu novada Aizkalnes
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 G. 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

78.3.
K. S. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)
Izskatot 2022. gada 5. marta (pašvaldībā reģistrēts 29.03.2022.) K. S., personas kods xxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, Preiļu novads, iesniegumu Nr. IESN/321 par zvejas tiesību nomas līguma
slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu 2022.gadam Šusta ezerā – ar diviem zvejas
tīkliem, katrs zvejas tīkls 15 m garš, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma II pielikumu Šusta 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. apakšpunktu
piešķiramais zvejas tīklu limits Šusta ezerā – 205 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:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Maruta Plivda, Pēteris
Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)

"PRET" - nav
"ATTURAS" - 3 (Andris Pastars, Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut K. S., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxx, Preiļu novads, zvejot ar diviem
zvejas tīkliem, katrs zvejas tīkls 15 metru garumā, Šusta ezerā, Preiļu novada Aizkalnes
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 K. 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

78.4.
J. K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)
Izskatot 2022. gada 5. marta (pašvaldībā reģistrēts 28.03.2022.) J. K., personas kods xxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxxx, Preiļu novads, iesniegumu Nr. IESN/319 par zvejas tiesību nomas
līguma slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu 2022.gadam Šusta ezerā – ar diviem zvejas
tīkliem, katrs zvejas tīkls 15 m garš, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma II pielikumu Šusta 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. apakšpunktu
piešķiramais zvejas tīklu limits Šusta ezerā – 205 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:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Maruta Plivda, Pēteris
Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 3 (Andris Pastars, Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut J. K., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxxxx Preiļu novads, zvejot ar diviem
zvejas tīkliem, katrs zvejas tīkls 15 metru garumā, Šusta ezerā, Preiļu novada Aizkalnes
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 J. K., 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

78.5.
R. D. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)
Izskatot 2022. gada 28. marta (pašvaldībā reģistrēts 28.03.2022.) R. D., personas kods xxxxxx, dzīvo xxxxxxxxxxx Preiļu novads, iesniegumu Nr. IESN/320 par zvejas tiesību nomas līguma
slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu 2022.gadam Šusta ezerā – ar diviem zvejas
tīkliem, katrs zvejas tīkls 15 m garš, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma II pielikumu Šusta 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. apakšpunktu
piešķiramais zvejas tīklu limits Šusta ezerā – 205 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:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Maruta Plivda, 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 xxxxxxxxx Preiļu novads, zvejot ar diviem zvejas
tīkliem, katrs zvejas tīkls 15 metru garumā, Šusta ezerā, Preiļu novada Aizkalnes 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

78.6.
G. K. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)
Izskatot 2022. gada 05. marta (pašvaldībā reģistrēts 29.03.2022.) G. K., personas kods xxxxxx, dzīvo xxxxxxxxx Preiļu novads, iesniegumu Nr. IESN/324 par zvejas tiesību nomas līguma
slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu 2022.gadam Šusta ezerā – ar diviem zvejas
tīkliem, katrs zvejas tīkls 15 m garš, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma II pielikumu Šusta 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. apakšpunktu
piešķiramais zvejas tīklu limits Šusta ezerā – 205 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:
12 (Ineta Anspoka, Oskars Bērziņš, Anita Brakovska, Juris Erts, Nadežda
"PAR" - Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Maruta Plivda, Pēteris
Rožinskis, Iveta Stare, Ārijs Vucāns, Juris Vucāns)
"PRET" - nav
"ATTURAS" - 3 (Andris Pastars, Lauris Pastars, Raimonds Rubins)
Preiļu novada dome NOLEMJ:

1. Atļaut G. K., personas kods xxx-xxx, dzīvo xxxxxxxxxxx Preiļu novads, zvejot ar diviem
zvejas tīkliem, katrs zvejas tīkls 15 metru garumā, Šusta ezerā, Preiļu novada Aizkalnes
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 G. K., 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

78.7.
J. L. iesnieguma izskatīšana
(Ziņo: Ā.Vucāns)
Izskatot 2022. gada 03. marta (pašvaldībā reģistrēts 29.03.2022.) J. L. personas kods xxxxxx, dzīvo "xxxxxxxxxxx Preiļu novads, iesniegumu Nr. IESN/325 par zvejas tiesību nomas līguma
slēgšanu pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu 2022.gadam Šusta ezerā – ar diviem zvejas
tīkliem, katrs zvejas tīkls 15 m garš, tiek konstatēts:
Saskaņā ar Civillikuma II pielikumu Šusta 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. apakšpunktu
piešķiramais zvejas tīklu limits Šusta ezerā – 205 metri. Sakarā ar to, ka zvejas rīku limits Šusta ezerā
ir gandrīz izsmelts, Jānim Lozdai tiek piešķirts zvejas tīkls 25 m garumā.
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” 3.1.,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, Maruta Plivda, 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 J. L., personas kods xxx-xxx, dzīvo "xxxxxxxxxxxxxx Preiļu novads, zvejot ar vienu
zvejas tīklu 25 metru garumā, Šusta ezerā, Preiļu novada Aizkalnes pagasta teritorijā
pašpatēriņa zvejai līdz 2022.gada 31.decembrim.
Noteikt zvejas tiesību nomas maksu 28,50 euro (divdesmit astoņi euro, 50 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 J. L., 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

Sēdi slēdz plkst. 1436

Sēdes vadītājs

Ārijs Vucāns

Protokoliste

Protokols parakstīts 01.04.2022.

Lāsma Ruzģe

